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Akte N° 1         9 januari 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Vissers weduwnaar van Catharina Dillen. Item 
Adriaen Van Bouwel gehuwd met Elisabeth Vissers zich sterk makende voor zijn 
nabestaanden. Item Peeter Van Hove gehuwd hebbende Maria Willems. Item Martinus 
Willems gehuwd met Dimphna Leijsen. Item en tot slot Peeter Helsen gehuwd hebbende 
Theresia Hemels zich ook sterk makende voor Elisabeth Hemels de zus van zijn huisvrouw 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden 
van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land genaamd “ de laserije “ gelegen tot Doffen, groot anderhalve 
zille. Palende oost Amandus Haverheijns, zuid Michiel Willems erfgenamen, west de 
Herstraete en noord Jan Daems. Franciscus Peeters voor hem of zijnen command 
aanvaard den handslag van deze koop voor de som van 143 guldens en stelde daarop nog 8 
verdieren. Dezelfde dag verhoogde Peeter Van Hove deze koopsom nog met 7 hoogen en 
is hij na de kaarsbranding op 28 januari koper gebleven zonder enige verdere verhoging. 
 
Tweede koop, zeker perceel land genaamd “ het molenstraetje “ gelegen tot Grijen, groot 
75 roeden. Palende oost het Molenstraetje, zuid Adriaen Franciscus Cluijts, west Michiel 
Verstraeten en noord … (leeg). Peeter Van Hove aanvaarde den handslag van deze koop 
op 9 januari 1773 voor de som van 90 guldens en stelde daarop 5 verdieren en is hij na de 
kaarsbranding op 28 januari koper gebleven zonder enige verhoging. 
 
Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 1 ²         12 januari 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop de gelijke erfgenamen testamentair van wijlen Peeter 
Verboven publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven 
partijen van schaarhout en twee opgaande bomen.  
 
Volgt een lijst van kopen met vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten daaraan 
o.a. op “ de herstraete “, “ het boschken “, op “ het leen “, in “ de rouvennen “, op “ de 
strepe “, op den kant langs Bijlen, langs “ het bijlendries “, op “ het creupelens “ … een 
eiken boom zijnde een cromstijl. Totaal van 13 kopen. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Geert Mertens en 
Peeter De Smedt als getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 2         13 januari 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Peeters en Catharina Bleirinckx gehuwden en 
inwoners van Olen publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen een groot 
deel van hun meubilaire goederen, zo bestiale als andere. 
 
Ten eerste werd her paard verkocht voor 75 guldens aan Franciscus Dierckx van 
Oosterwijck. Cornelis Truijens van Oosterwijck kocht voor 38 guldens en 10 stuivers een koe 
borg Jan Van Castel van ILL, Michiel Janssens kocht voor 9 guldens en 10 stuivers een kalf. 
Volgt verder een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan 
gemaakt. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Smedts en Hendrick Peeters als getuigen. 
 
 

Not. 6053: 1772 – 1773 
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Akte N° 3         16 januari 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop den heer Bosquet intendant van zijne Excellentie den 
heer markies van Westerlo publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het 
nabeschreven schaarhout o.a. gelegen aan de Santstraete, achter Schaetsbergen, in “ de 
langels “, op “ het heijken “, aan “ het huijsven “ in het bos, in “ de schommen “ en in “ het 
binnenvelt “. Totaal 24 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter 
presentie van Gommer Somers en Petrus Josephus Verachtert getuigen hiertoe verzocht. 
 
Akte N° 4         20 januari 1773 
 

In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 20 januari 1773 voor mij openbaar notaris in 
propere personen compareerden den eerzame Jan Kempenaers en de eerzame Anna 
Verstappen gehuwden en inwoners van ILL onder Tongerlo, den eerste comparant gezond 
van lichaam en de tweede comparante ziek te bedde liggende nochtans beiden hun verstand 
en memorie wel machtig en gebruikende welke comparanten verklaarden hierbij te 
disponeren uit hun eigen vrije wil hun tijdelijke goederen. 
 

- Ten eerste willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden in gewijde 
aarde met een redelijke uitvaart en op conditie latende den eerst stervende het doen 
celebreren van missen en verdere pieuze werken ter discretie van de langstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun haafelijke goederen zo bestiale als andere hebben benevens 
ook de erfelijke goederen maakten zij aan elkaar met daarmede te doen hun eigen 
libere en vrije wil. Op last dat de langstlevende van hun beiden zal gehouden zal 
wezen aan ieder van hun twee kinderen bij hen verwekt uit te keren en te betalen 
voor paternele en maternele bewijs een som van 200 guldens courant geld welke 
betaling zal mogen geschieden binnen de drie jaar te rekenen van den sterfdag van 
den eerst stervende … en verdere explicatie ... 
 

- … item verclaerden de testateurs alnoch hunnen wille en begeirte te wesen dat den 
langstlevende van hun beijde of haar leven gedurende hunnen gebreckelije sone bij 
naem Jan Joseph Kempenaers gratis sal moeten onderhouden van eten en dranck 
cleederen en lijnwaert sieck en gesont. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Joseph Geerts en Adriaen Peeters geburen der testateurs al getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 5         24 januari 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Mathijs in kwaliteit van H. 
Geestmeester der H. Geest Tafel van Olen met permissie van den eerwaarde heer pastoor 
alhier aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zekere partijen zowel dennenhout 
als schaarhout. Totaal van 12 kopen. 
 
Kopers waren o.a. Adriaen Michiels van Oosterwijck, Peeter De Smedt, Jan Daems borg 
Geert Kenis, Gaspar Verelst, Geert Kenis, Jan Baptist Ooms borg Jan Meir, Jan Meir 
Oosterwijck, Jan Baptist Van Roosbroeck en Jan Kempenaers van ILL. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Marten 
Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         27 januari 1773 
 
Op heden 27 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster Janssone 
ter ene en Cornelis Neefs en Anna Catharina Menten gehuwden en inwoners van Mol ter 
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andere, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker huis gestaan op “ den bergh “ tot Morckhoven 
genaamd “ de sterre “ met den hof en binnenblok daaraan gelegen met alsnog een klein 
huis oostwaarts aan dezelfde “ sterre “ aangelegen en mede ook twee beemden den ene 
genaamd “ den aertbempt “ en de andere “ het gereut “ alles aan de huurders genoegzaam 
bekent en om en mits daarvoor te betalen en te leveren voor voorlijf een som van 60 guldens 
courant geld en voor korenpacht 3 veertelen leverbaar koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en 
Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         1 februari 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Theodorus Sterckx publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 

Eerste koop zeker perceel land genaamd “ den honinck “ gelegen tot Schaetsbergen, groot 
volgens het meetboek 212 roeden. Palende oost Michiel Cluijts, zuid Dimphna Van Eijnde, 
west Adriaen Douwen en Hendrick Cools en noord Geert Laenen. Joannes Van Eijnde 
aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 180 guldens en stelde daarop nog 
10 hoogen op en is hij na de kaarsbranding op 25 februari koper gebleven. 
 
Tweede koop, zeker perceel land ook gelegen tot Schaetsbergen onder Olen, groot 65 
roeden genaamd “ het ovencot “. Palende oost Peeter Meir, zuid Peeter De Ceuster, west 
Peeter Van Elsen en noord Adriaen Aerts. De koper zal de huur moeten gedogen van 
Michiel Cluijts tot half oogst 1776. Franciscus Heijns aanvaarde den palmslag voor de 
som van 53 guldens en stelde daarop nog 3 hoogen. Dezelfde dag verhoogde Peeter Meir 
deze koopsom met 2 hoogen en is hij daarmee na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel land gelegen tot Kerckhoven onder Olen, groot 175 roeden. 
Palende oost de erfgenamen Franciscus t Seijnen, zuid … (leeg), west Cornelis Cluijts en 
noord Adriaen Douwen. Franciscus t’ Seijen aanvaarde den palmslag van deze koop voor 
de som van 22 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. 
 
Akte N° 8         5 februari 1773 
 

Op heden 5 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Bruijnseels en Anna 
Maria De Backer gehuwden en inwoners van Bruggeneinde resort van Heijst, dewelke 
bekenden ontvangen te hebben van de regenten der kerk van Hulshout een som van 150 
guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand zeker huis, hof en binnenveld, ap- en 
dependentiën groot 125 roeden, gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde. Palende oost “ de 
vrunte “, zuid de Haeghstraete, west en noord Jan Vervoort. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Hulshout, ter presentie van Daniel en Jacobus De Rijdt als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Deze rente verleden door Adriaen Van Den Bruel op 16 november 1774 ten faveur van 
Joannes Bruijnseels en Anna Maria De Backer, dezelfde rente gedood binnen Olen op 1 
januari 1775. 
 
Akte N° 9         11 februari 1773 
 

Op heden 11 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Bellens weduwnaar 
van Joanna Vissers en actueel in tweede huwelijk met Catharina Theresia Heijlen, welke 
comparant verklaarde ontvangen te hebben vanwege Adriaen Van Bouwel gehuwd met 
Elisabeth Vissers een som van 70 guldens. Dit tot voldoening van alzulk recht van touchte 
als de comparant heeft in de erfgoederen achtergelaten bij wijlen Joanna Vissers uit kracht 
van hun gemeenschappelijk testament gepasseerd voor notaris Fonteyn tot Herenthout in 
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het jaar 1766. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen 
en Peeter Helsen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10         13 februari 1773 
 

Op heden 13 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Van Den Brande 
gehuwd met Joanna Maria Gijsels inwoners van Gelindel onder Soerle Parwijs, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Dils en Elisabeth 
Schoubroeckx een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker huis, hof en binnenveld gestaan 
en gelegen tot Gelindel onder Soerle Parwijs, groot te samen een zille Leenroerig onder het 
Leenhof der Vrouwe van Geel. Palende oost Catharina Helsen, zuid den rentheffer, west 
Marten Wouters en noord “ de plijn”. Item zeker perceel weide of beemd gelegen tot 
Straeteneijnde onder Westerlo, groot een zille genaamd “ het topken “. Palende oost de 
erfgenamen Peeter De Ceuster, zuid de erfgenamen Franciscus Lemmens, west “ den 
elskens plas “ en noord Marten Helsen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verheijen en Jan Baptista 
Van Roosbroeck als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11         19 februari 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Meir als gelaste vanwege Maria Elisabeth 
Rochus publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het nabeschreven 
schaarhout o.a., in “ het boschken “. Totaal 8 kopen die werden ingemijnd bij Adriaen 
Deckers van Meeren (2 x), Adriaen Van Dingenen (2 x), Jan Smits ‘(2 x), Peeter Van Hove 
Adriaen De Busser. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van 
Adriaen Van Dingenen en Adriaen Deckers als getuigen. 
 
Akte N° 12         22 februari 1773 
 
Voorwaarden en condities waarop Joanna Van Genechten weduwe wijlen Jan Verboven 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven partijen van 
schaarhout, als de resterende meubilaire effecten overgebleven ten tijde der laatste verkoop. 
Het schaarhout staande o.a. op “ het weir “, op “ het meesters heijckens “ en “ peerts 
gracht “ en op “ het meesters “. Volgt een lijst van haafelijke goederen met de vermelding 
van de kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter 
presentie van Marten Bleirinckx en Guilliam Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13         27 februari 1773 
 

Op heden 27 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Willems gehuwd 
met Maria Van Nuten inwoners van Bijlen, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege Martinus Wouters en Anna Elisabeth Fransen gehuwden en inwoner van Grijen 
een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel weide groot 150 roeden gelegen 
tot Grijen genaamd “ de bruelen “ Palende oost “ den buelschen aert “, zuid Emanuel 
Verlinden, west Adriaen Van Genechten erfgenamen en noord de erfgenamen Jan 
Blampaerts. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Franciscus 
Vermeerbergen en Adriaen Goossens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14         5 maart 1773 
 
Op heden 5 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Maria Anna Elisabeth Van 
Loo jonge bejaarde dochter zo in eigen naam als zich sterk makende voor Anna Catharina 
Van Loo haar zuster. Item Joannes Baptista Van Loo bejaarde jongeman zo in eigen 
naam als zich sterk makende voor zijn broer Petrus Josephus Van Loo en te kennen 
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gevende hoe dat Sieur Franciscus Van Melckebeke en Juffrouw Diliana Coopal gehuwden 
en ingezetenen der stad Mechelen wel en degelijk hebben geleverd aan Maria Françoise 
Struijf weduwe van Peeter Van Loo hun moeder verscheidene winkelwaren belopende ter 
waarde van 500 guldens courant geld, zijnde dezelfde winkelwaren bij de voornoemde 
weduwe van tijd tot tijd uitverkocht en de penningen ontvangen tot alimentatie van haar 
kinderen en dat dezelfde weduwe alsnu niet is bij middel (wegens haar armoede) dezelfde 
som te voldoen.  
 
Zo verklaarden de voornoemde comparanten zich sterk te maken en de gemelde som te 
nemen tot hun eigen private last (op conditie nochtans dat zij daarover in hun geheel blijven 
tegen hun minderjarige zusters) belovende daarvoor rentsgewijs intrest te betalen uiterlijk 
binnen de drie maanden na elke vervaldag zullen zij gestaan met vier guldens procent en 
alzo jaarlijks een som van 20 guldens courant geld en zo verder van jaar tot jaar tot den afleg 
toe die altijd zal vermogen gebeuren met een kapitaal van 500 guldens courant geld met den 
intrest daarvan verschenen. 
 
Comparanten stelden voor deze schuld tot pand hun personen en goederen en voor speciale 
hypotheek hun part en delen in zeker perceel land genaamd “ het blockstuck “ gelegen tot 
Morckhoven, groot 230 roeden. Palende oost Jan Baptist De Schutter, zuid de erfgenamen 
Joannes Heijlen huisakker en Guilliam Heijlen blockstuck, west het beneficie Sint Waltrudis 
en noord Peeter Peeters. Item hun parten en delen in de achterste helft van een weide 
gelegen tot Broeckhoven genaamd “ de rijdt “ met den dijk zover de helft daar is tegen 
liggende. Palende oost de Capelrije van Noorderwijk, zuid “ het heuvellandt “, west Peeter 
Heijlen Martenssone en noord Peeter Peeters bij koop. Item hun parten en delen in zeker 
perceel erve genaamd “ het heuvellandt “ insgelijks gelegen tot Broeckhoven. Palende oost 
Peeter Verloo den ouden en den heer graaf Vilderheij..., zuid M. Heijlen en de erfgenamen 
van de heer Van Dijck in zijn leven secretaris van Morckhoven, west Michiel Peeters en 
noord Peeter Peeters. 
 
Item hun parten en delen in een perceel weide gelegen tot Morckhoven. Palende oost Jan 
De Kepper, zuid Peeter Verloo den ouden, west S’ Heerestraete en noord Marten Heijlen 
kinderen. Item en tot slot hun parten en delen in de erve waar de schuur stond met de 
kamers van het huis, hof en binnenblok gestaan en gelegen tot Morckhoven bij de Plaetse. 
Palende oost “ de strepe “, zuid en noord Peeter Verloo den ouden en de pastorij aldaar, 
west S’ Heerestraete. 
 
De parten en delen in de gemelde gronden van erven zijn hun competerende uit kracht van 
zeker testament van wijlen Joannes Verloo hun paternele oom gepasseerd voor mij notaris 
op 3 februari 1771. Behoudens de gerechtigde heren cijnzen en de servituten ingeval en met 
het gebruik van de touchte der zelfde aan Maria Elisabeth Heijlen gedurende haar leven. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Mathijs en Joannes 
Baptist Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15         8 maart 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Egidius Martinus Cluijts en Maria Cluijts broer en 
zuster publiekelijk presenteerden te verkopen aan de meestbiedende, een groot deel van 
hun meubilaire goederen, zo bestiale als andere. Volgt een lijst van haafelijke goederen met 
hun kopers en hun onkosten daaraan. Aangaande het vee werd de koe en het paard niet 
verkocht. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Cornelis 
Maes en Marten Verboven als getuigen. 
 
Akte N° 16         12 maart 1773 
 

Op heden 12 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Geeraert Laenen inwoner van 
Velthoven resort der bijvang van Herentals ter ene en Joannes Baptista Van Roosbroeck 
inwoner alhier ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen, weiden, 
beemden en driessen daaraan annex, immers zo en gelijk de tweede comparant hetzelfde 
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alreeds vele jaren in huur heeft gehad, staande het voorschreven huis in de Plaets alhier en 
is genaamd “ het meuleken “ waarvan de annex erfgoederen ten grootste deel onder Olen 
zijn gelegen en enige onder andere jurisdicties en daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren 
voor voorlijf of geld een som van 44 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 12 
veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en 
Joannes Molenberghs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte  N° 17         30 maart 1773 
 

Op heden 30 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Faes en 
Maria Peeters gehuwden en inwoners van Westmeerbeek, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege de H. Geest Tafel van Hulshout een som van 400 guldens 
courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze kapitale rente tot pand, zeker perceel land gelegen tot 
Westmeerbeek groot een half bunder. Palende oost Cornelis Stroobants, zuid S’Heeren 
straete, west de erfgenamen Michiel Haepers en noord den heer Van Den Sande secretaris 
aldaar. Item een perceel hooiwas gelegen onder Westerlo in “ het heultiens broeck “ groot 
een dagmaal. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid de erfgenamen van Maria Catharina 
Dirickx, west Jan Tubbeckx cum suis en noord Andries Bruers en anderen. Item en tot slot 
zeker perceel beemd insgelijks gelegen tot Heultje onder Westerlo groot 150 roeden. 
Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid Jan Tubbeckx, west de erfgenamen Jan Peeters 
en noord Adriaen Veckemans en anderen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Van Looij 
en Hendrick Torfs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18         30 maart 1773 
 

Op heden 30 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Vervoort gehuwd met 
Elisabeth De Ceuleir inwoners van Hulshout, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben van de regenten der parochiale kerk van Hulshout een som van 100 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel beemd gelegen tot Hulshout aan 
de Nethe tegenover “ het sterckxeijnde ” groot een half bunder. Palende oost Peeter 
Peeters, zuid de Nethe, west Peeter Verbist en noord de erfgenamen Adriaen Raes. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Peeter Quadens en Jan 
Franciscus Van Looij als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19         13 april 1773 
 

Op heden 13 april compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Douwen Adriaenssone 
bejaarde jongeman verklarende om bij deze om zonderlinge affectie en genegenheid voor en 
in faveur van zijn broers en zusters alsmede om particuliere redenen hem moverende mits 
deze geen prerogatief voordeel te zullen pretenderen in de leengoederen uit den hoofde of 
bij dood van wijlen Adriaen Douwen op hem comparant gesuccedeerd hetzij patrimoniaal of 
matrimoniaal en dat al dezelfde tussen hem comparant zijn broers en zusters hoofdelijk 
zullen worden gedeeld. 
 
Mede comparerende ten deze Franciscus Adrianus Douwen degene die tot zijn behoef en 
tot behoef van zijn broers en zusters verklaarde te cederen en te transporteren alzulk recht 
die zijn broers en zusters zouden kunnen competeren in de eiken bomen bij den eerste 
comparant uitgedaan en tot zijn behoef geamoveerd. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Sieur Henricus De Smedt en Joannes Baptista Heijns als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 20         14 april 1773 
 

Op heden 14 april compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Gebruers en Joanna 
Helsen gehuwden en inwoners aan de kapel Ter Voort onder Westerlo, welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jan Franciscus Heijlen bejaarde 
jongeman hier mede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker 
perceel weide genaamd “ het elsbroeck “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo groot 160 
roeden. Palende oost de erfgenamen Marten Helsen, zuid de erfgenamen Marten Soeten, 
west de erfgenamen Adriaen Vervoort en noord den voornoemde comparant, om en mits 
een som van 359 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter 
presentie van Peeter Vermeulen en Jan Van Meerbeeck als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21         16 april 1773 

 
In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 
16 april voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden den eerzame 
Joannes Smets en de eerzame Anna Heijlen gehuwden inwoners van Buel respectieve 
gezond van lichaam met ons gaande en staande en verklaarden hierbij uit vrije wil te 
disponeren van hun tijdelijk goederen. 
 

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

- Eerst laten en legateren zij aan hun zoon Henricus Smets alsmede aan hun twee 
dochters Anna Elisabeth Smets en Maria Catharina Smets een som van 150 
guldens courant geld, drie veertelen koren en anderhalf veertel boekweit mitsgaders 
al de klederen en lijnwaad ten lijve van de testateurs gediend hebbende onder hen 
juist te verdelen. Deze som betaald uit de onroerende en erfelijke goederen bij de 
testateurs achter te laten en dat hun die voornoemde kinderen evenwel ten dele zou 
gerecompenseerd zo in consideratie van het gene hun andere drie getrouwde 
kinderen al reeds genoten hadden. 
 

- Dispositie van hun goederen vooreerst de havelijke maken zij testateurs aan elkaar in 
volle eigendom op last dat de langstlevende zal moeten geven en betalen aan hun 
zes kinderen een som van 115 guldens in courant geld en dus aan ieder van hen een 
som van 25 guldens. De langstlevende zal moeten laten celebreren 20 missen van 
requiem. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs ter presentie van 
Martinus Daems en Adriaen Van Dingenen geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22         24 april 1773 
 
Op heden 24 april compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Proost gehuwd met 
Maria Van De Parre. Item Guilliam Molenberghs gehuwd hebbende Maria Proost. Item 
Peeter Verbraecken gehuwd met Elisabeth Proost verklaarden de respectieve 
comparanten hun gezamenlijk sterk te maken voor Catharina Proost bejaarde dochter 
alhier absent en de zusters van den toenaam Proost te kennen gevende hoe dat zij 
gezamenlijk na de dood van Catharina Van Eijnde weduwe van Jan Proost die hun 
moeder en schoonmoeder was, verkocht hebben zeker perceel land gelegen tot Boeckel 
onder Olen, groot 3 zillen, leenroerig onder het leenhof van Boeckel, bij akte van goedenis 
van datum 17 oktober 1772.  
 
Alsmede hoe dat zij comparanten dezelfde koopsom ter concurrentie van 713 guldens 
courant tussen hun hoofdelijk hadden gedeeld zonder dat Franciscus Proost hun broer en 
zwager van dezelfde koopsom niet het minste heeft genoten en daarom mits deze te 
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recompenseren met een egale quote te cederen en over te geven in volle eigendom alzulke 
obligatoire kapitale rente van 230 guldens courant als Peeter Hermans en Catharina Van 
Eijnde gehuwden en inwoners alhier comparerende op 27 juni 1767 voor mij notaris 
bekenden schuldig te zijn en ontvangen hebben aan en vanwege Catharina Van Eijnde 
weduwe van Jan Proost. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Wilm Meir 
schepenen alhier als getuigen aanzocht. 
 
Akte N° 23         27 april 1773 
 

Op heden 27 april compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Maria Christina 
Peeters weduwe van wijlen Sieur Joannes Van Bouchout en actueel in tweede huwelijk 
met Sieur Guilielmus Ferdinandus Stuijck en van dezelfde hier mede comparerende en 
bijgestaan, welke comparante te kennen is gevende hoe dat zij benevens haar voornoemde 
eerste man op datum van 1 september 1754 ter rente hadden gelicht een som van 300 
guldens wisselgeld vanwege Juffrouw Elisabeth Heijlen in die tijd begijntje op het begijnhof 
tot Lier en mits dezelfde kapitale rente alsnu bij de dood van des voorschreven Elisabeth 
Heijlen bij deling zijn aan gedeeld ten behoeve van Guilliam Heijlen haar broer die alsnu 
insgelijks is overleden en dewelke zijn testament had opgemaakt aan en ten behoeve van 
zijn nakinderen daar moeder af leeft Anna Elisabeth Wouters … etc. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Lier, ter presentie van Joannes Gommarus 
Stijnen en Peeter Gommarus Boschmans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24          12 mei 1773 
 

Op heden 12 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Vervoort schepen van 
Hulshout en Anna De Ceuster gehuwden welke comparanten verklaarden onherroepelijk bij 
donatie inter vivos uit zonderlinge affectie en particuliere reden doneerden aan en ten 
behoeve de nastaande vrienden des voorschreven Anna De Ceuster zo en gelijk dezelfde 
bij haar dood ab intestato zouden erven, willende en begerende dat de representanten deze 
zal opereren en de kinderen of verdere descendenten succederen in de plaats van hun 
ouders.  
 
Te weten alzulke obligatoire rente van 464 guldens courant geld als Peeter Nuijens gehuwd 
met Maria Elisabeth Vermeulen inwoners van Oosterwijk resort van Tongerlo compareerde 
op den 18 augustus 1772 voor mij notaris en getuigen heeft bekent van de donateurs 
ontvangen te hebben en aan dezelfde schuldig zijn en verklaarden de donateurs de gemelde 
kapitale rente geprovenieerd te zijn van de verkochte erfgoederen van de voornoemde Anna 
De Ceuster en over zulks niet te verstaan te willen nog te begeren dat hetzelfde kapitaal na 
hun dood ten dele of in het geheel zou keren in handen van de reserverende de donateurs 
bij deze hun leven gedurende de touchte en den jaarlijks te verschijnen intrest. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Gielis en Cornelis Van 
Santvoort. 
 
Akte N° 25          13 mei 1773 
 

Op heden 13 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Peeters bejaarde 
jongeman als gelaste van zijn moeder met naam Anna Verluijten ter ene en Peeter 
Verhaegen gehuwd met Anna Elisabeth Bleirinckx ter andere zijde, welke eerste 
comparanten verklaarden aan de tweede comparanten alhier present en de nabeschreven 
huur accepterende van zekere stede, hof, beemden, weiden en driessen ... en daarvoor 
jaarlijks te betalen in geld of voorlijf de som van 40 guldens en in korenpacht een kwantiteit 
van 28 veertelen koren. Volgen verdere huurvoorwaarden. 
 
Dat den huurder zal genieten het schaarhout staande op zijn gehuurde gronden behoudens 
het gene der drie percelen genaamd “ het wenckens “, “ de bruelen “ en “ de hulshaege “ 
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degene de verhuurder tot zijn behoef reserveerde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Wilm Meir en Marten Bleirinckx 
 
Akte N° 26          15 mei 1773 
 

Op heden 15 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Laenen ter ene zijde en 
Adriaen Beirinckx ter andere zijde welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen, driessen 
weiden en hooiwas gestaan en gelegen tot Gerhaegen onder Olen met alsnog enige panden 
onder Geel te weten zo en gelijk den huurder hetzelfde actueel in huur is gebruikende 
behoudens dat den verhuurder aan hem reserveerde zeker perceel weide genaamd “ de 
bouwelheijde “ en om daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf in geld 28 
guldens courant en 18 veertelen koren in korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Mertens en Jan Mertens als getuigen hiertoe aanzocht. Mede 
ondertekent C. Van Beijlen. 
 
Akte N° 27          15 mei 1773 
 

Op heden 15 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joanna Van Genechten weduwe 
van Jan Verboven ter ene zijde en Joannes Mertens gehuwd met Theresia D’Joos ter 
andere zijde, welke eerste comparante verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen, driessen beemden en 
weiden daaraan annex gestaan en gelegen tot Doffen onder Olen en een perceel onder 
Herentals en één onder Geel te weten zo en gelijk de verhuurster dezelfde stede is 
betouchtende en aan de huurder genoegzaam bekent mits daarvoor jaarlijks te betalen en te 
leveren in voorlijf 18 guldens courant en 9 veertelen koren in korenpacht. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Mertens en Peeter Mertens als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28          31 mei 1773 
 

Op heden 31 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Sprengers gehuwd met 
Elisabeth Dirickx inwoners der stad Leuven welke comparant te kennen is gevende hoe dat 
hij bij procuratie onder signatuur van zijn broer Martinus Sprengers om in zijn naam en van 
zijnen t’ wege benevens zijn broers en zusters te verkopen alzulke erfgoederen als aan hun 
pro indiviso uit den hoofde van hun ouders competeerden alsmede de penningen daarvan 
ontvangen voor het part en deel van den comparant onder zijn kwitantie te ontvangen, 
verklarende den comparant tot doen alsnog dat hij de zelfden ook ten ene wege heeft 
volmachtigd om benevens de mede geïnstitueerde erfgenamen van wijlen Peeter Verboven 
zijn maternele oom ook te verkopen de erfgoederen en meubilaire effecten zoals Peeter 
Verboven deze heeft achtergelaten. 
 
Verklarende den comparant bovendien alsnog van de voornoemde broer ontvangen te 
hebben de koopsom van een perceel land aan als aan den comparant competeerde op 11 
februari laatst leden voor meijer en schepenen van alhier heeft verkocht dienende ook voor 
volle en absolute kwitantie. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Sieur Henricus Dillen en Peeter Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29          28 juni 1773 
 

Op heden 28 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joseph Van Lommel bejaarde 
jongeman welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Peeter 
De Ceuster gehuwd met Maria Elisabeth Peeters zeker perceel kwebbe genaamd “ den 
eerdewegh “ gelegen onder de jurisdictie van Olen in de zogenaamde “ bleucke “ groot en 
half bunder. Palende oost Guillielmus Van Opstal en Peeter Vissers, zuid Franciscus Borre 
en anderen, west Bouwen en Peeter Smets en noord de erfgenamen Jan Verluijten en de 
erfgenamen Geeraert Bellens, om en mits een som van 130 guldens courant geld. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Lommel broer van den 
comparant en Cornelis Cremers. 



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

 
Akte N° 30          3 juli 1773 
 

Op heden 3 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Sprengers Janssone 
gehuwd met Anna Maria Willekens inwoner van Lichtaart welke comparant verklaarde in 
volle eigendom getransporteerd te hebben zijn comparants gerechtigheid bestaande in een 
18de deel in alzulke kapitale rente als gegoede renten aan hem uit hoofde als mede 
erfgenaam van wijlen Peeter Verboven zijn maternele oom competeerde, belopende al 
dezelfde gegoede als on gegoede renten ter som van 600 guldens bedragende dienvolgens 
zijne gerechtigheid voor een 18de deel ter som van 33 guldens courant geld en 6 en een 
halve stuiver en is deze koop en cessie geschied om en mits een egale som in faveur van 
Martinus Sprengers zijn broer hiermede comparerende en hetzelfde accepterende. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Beirinckx en Peeter Verbist 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 31          19 juli 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Peeters en Catharina Bleirinckx gehuwden en 
ingezetenen van Olen publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun 
koren ten velde staande o.a. op den dries van Anna Meir, in “ den langhel “, in “ den 
honinck “ en in de weide. Totaal zes kopen waarvan de kopers o.a. waren Gommer Somers, 
Cornelis Vissers, Peeter Vervoort en Guilliam Schuermans. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen, ter presentie van Guilliam Schuermans en Gommer Somers als 
getuigen. 
 
Akte N° 32          28 juli 1773 
 

Op heden 28 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Schuermans en 
Dimphna Bulckens gehuwden en inwoners van Meeren, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Juffrouw Anna Françoise Verstockt begijn in het begijnhof 
van Herentals een som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand een perceel land groot 410 roeden 
genaamd “ den lammer dries “ gelegen omtrent de Haeperstraete. Palende oost Marten 
Daems weduwe Anthoon Valenteijns, zuid en west zeker straatje en noord Jan Pauwels 
erfgenamen en Cornelis Geerewaerts. Item zeker perceel land genaamd “ den catten 
dumpel “ groot een half bunder gelegen tot Buel. Palende oost Jan Heijlen, zuid en west 
Peeter Martien Soeten en noord de erfgenamen Jan Blampaerts. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Nuten en Marten Bleirinckx als 
getuigen. 
 
Akte N° 33          28 juli 1773 
 
Op heden 28 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Michiel Michiels en Anna 
Elisabeth Cools gehuwden en inwoners van Gerhaegen onder Olen, welke getuigen 
bekenden ontvangen te hebben vanwege Hendericus Van Brussel bejaarde jongeman en 
actuele dienstbode in het besloten hof tot Herentals en som van 50 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel dennenbos gelegen tot 
Kerckhoven onder deze jurisdictie groot 350 roeden. Palende oost de straat van 
Schaetsbergen op ILL, zuid Guilliam Peeters, west Peeter Meulis een noord de kerk van 
Olen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Boonaerts en 
Marten Alen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 34          28 juli 1773 
 

Op heden 28 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus De Ceuster 
gehuwd met Anna Catharina Van Linden inwoners van Oosterwijck resort van Tongerlo, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege Peeter Franciscus Bouwen 
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en Maria Clara Bouwen broer en zuster en inwoners der stad Herentals, een som van 100 
guldens courant. 
 
Verbindende de comparanten hun personen en goederen, acties en kredieten present en 
toekomende en van het voorstaande kapitaal te zullen stellen goede en sufficiënte 
hypotheken het voornoemde kapitaal in waarde dubbel excederende. Mede comparerende 
Peeter De Ceuster vader van den rentgelder die zich voor deze rente als borg stelde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Nuten en Marten 
Bleirinckx als getuigen hiertoe aanzocht. Cassatie van deze schuld op 3 juli 1776. 
 
Akte N° 35         9 september 1773 
 

Alzo den ondergetekende Joannes Andreas Gebruers 1 jongeman wonende binnen het 
dorp van Olen verstaan heeft dat zekere Catharina Verheijen 2 gewezen dienstmaerte ten 
huize van zijn ondergetekende ouders op den derde of vierde van de maand september 
1773 is ‘ ingelegen van kindt ‘ en dat dezelfde Catharina Verheijen hem ondergetekende 
heeft genaamd als vader van haar voorschreven gebaard kind, zo zal den eerste notaris 
hiertoe aanzocht zich uit den de naam en vanwege hem ondergetekende vervoegen en 
transporteren bij en benevens de voorstaande Catharina Verheijen wonende binnen het 
voorzegde dorp en jurisdictie van Olen en aan haar aanzeggen dat hij ondergetekende ter 
goeder trouw wil geloven dat hij is den vader van het voorzegde gebaard kind, bereid is van 
hetzelfde haar gebaard kind naar hem te nemen en ter zijne kost te onderhouden en 
alimenteren, of ingeval zij van hetzelfde haar kind bij haar verstaat te houden en zelf te 
alimenteren aan haar te zullen betalen voor dezelfde alimentatie zodanige som jaarlijks als 
zij hetzelfde kind alsdan bestedende voor dezelfde alimentatie zou moeten betalen, mede 
dat hij ondergetekende bereid is aan de gemelde Catharina Verheijen voor kindenschade 
kosten te betalen de som van 18 guldens, welke som den gerekwireerde notaris aan haar in 
klinkende en blinkende onder behoorlijke kwitantie zal offreren en betalen zullende den 
voorzegde notaris ook aan de gemelde Catharina Verheijen aanzeggen dat hij verder 
bereid is te betalen aan haar al het gene waartoe boven het gene voorschreven … en 
enigszins gehouden van de mogen wezen de hiervoor gemelde presenixtieve, te doen 
uitmunten en dat op dat hij ondergetekende zoude bevrijden van lastige problemen dewelke 
de gemelde Catharina Verheijen enigszins zou bestaan ten zijne lasten te maken. In de 
voegen dat in geval van refeus van de voorschreven offers en presentaties den voornoemde 
notaris tegen de voorschreven Catharina Verheijen uit den naam van den ondergetekende 
zal protesteren van alle kosten, schaden en intresten, dewelke van ondergetekenden, om 
door de gemelde Catharina Verheijen tot voor of meer aangesproken te worden van de 
komen te leijden om … 
 
Belastende inmiddels aan den gerekwireerde notaris van zijn wedervaren te houden 
pertinente notitie en de leveren relaas in forma om aan hem ondergetekende te dienen doen 
en zo dat behoorde. Actum binnen den voorschreven dorp van Oolen deze 9 september 
1773 Joannes Andries Gebruers. 
 
Op heden 9 september 1773 ben ik ondergetekende notaris te Olen residerende mij 
getransporteerd bij Catharina Verheijen en aan dezelfde de voorstaande commissie 
behoorlijk voorgelezen te hebben haar afgevraagd in de presentie van Adriaen Michiels en 
Peeter Franciscus Van Lommel als getuigen ten deze aanzocht of zij de offers en 
presentaties door den rekwirant bij dezelfde commissie gedaan verstond te accepteren 
degene daarop voor antwoord heeft gegeven dat zij geen geld vanwege den rekwirant 
aannam maar dat zij pretendeerde dat hij de belofte van met haar te trouwen zou 
volbrengen, overzulks heb ik in mijn gemelde kwaliteit geprotesteerd tegen alle kosten, 
schade en intresten bij de voorschreven Catharina Verheijen of zo wie door haar verder 

 
1 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Andreas Gebruers x Maria Cath. Verheijen, nr. 882, pag. 180. 
2 Zie Olens notariaat Deel 5: Akte 29 juni 1777. Bewerking Jos Laenen. 
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positieve en attensaet te veroorzaken, in teken der waarheid is deze bij mij notaris benevens 
de gemelde getuigen eigen handig ondertekend. 
 
Akte N° 36         24 september 1773 
 

Op heden 24 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Van 
Looij minderjarige jongeman en actueel student tot Meerhout welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege den presbiter een som van 50 guldens courant geld waarvoor 
hij beloofde te betalen jaarlijkse intrest een som van één gulden 15 stuivers. 
 
Verbindende den comparant tot onderhoud van het gene voorschreven zijn persoon en 
goederen, present en toekomende onder belofte van voor het voornoemde kapitaal en de te 
vervallen intresten gekomen zijnde tot den ouderdom ten verzoek des heer rentheffer of zijn 
actie hebbende te zullen stellen goede en sufficiënte hypotheek en verklarende den 
rentgelder dat Maria Theresia Bacx zijn moeder benevens Franciscus Gastmans zijn 
schoonvader hun om moverende redenen voor het voorschreven kapitaal en de te 
verschijnen intresten zich als borg te zullen stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Marten Boonaerts en Martinus Alen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergetekende Franciscus Gastmans en Maria Theresia Bacx gehuwden verklaarden 
bij deze en om bijzondere redenen hun moverende hun voor het voorstaande kapitaal en de 
intresten zich als borg te stellen. Cassatie van deze rente betaald door J. Fr. Gastmans op 
13 september 1776. M. Van Bijlen presbyter. 
 
Akte N° 37         26 september 1773 
 

Op heden 26 september compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Dingenen en 
Cornelis Verachtert zo in eigen naam als zich sterk makende voor de universele 
erfgenamen van wijlen Maria Lemmens eerste weduwe van wijlen Jacobus Menten en 
laatste weduwe van wijlen Michiel Willems, welke comparanten verklaarden bij deze 
verkocht te hebben in volle en eeuwige erfdom getransporteerd te hebben aan en ten 
behoeve van Sieur Jacobus Willems en Catharina Theresia Duribreu gehuwden en 
inwoners van Noorderwijk hier mede comparerende en de nabeschreven koop accepterende 
van zeker perceel land gelegen in “ de langels “ onder de jurisdictie van Olen, groot 50 
roeden. Palende oost Adriaen Franciscus Cluijts zuid Jan Baptist Wuijts, west den koper 
acceptant en noord Jan Cluijts om en mits een som van 50 guldens courant geld. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Geeraert Verbist en Adriaen 
Govaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 38         7 oktober 1773 
 

Op heden 7 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Soeten en Joanna 
Maria Vekemans gehuwden en inwoners van Oevel, welke comparanten verklaarden 
ontvangen te hebben vanwege Marten Daems en Ida Gebruers gehuwden en inwoners van 
Buel resort van Olen, een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land groot over het half bunder, 
gelegen onder Kerckhoven omtrent Hesewijck onder deze jurisdictie. Palende oost Hendrick 
De Backer, zuid Peeter Meir, west Sieur Peeter Heijlen en noord de erfgenamen Maria 
Vermeerbergen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Peeter 
De Smedt en Peeter Helsen als getuigen hiertoe aanzocht. Cassatie van deze rente op 25 
mei 1777 betaald door Joannes Soeten. 
 
Akte N° 39         9 oktober 1773 
 

Op heden 9 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Smedts gehuwd met 
Catharina Luijten ter ene en Guilliam Smets zijn zoon gehuwd met Dimphna Van Hove 
ter tweede zijde, welke comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de annex landen, beemden, weiden, 
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driessen en hooiwassen, gestaan en gelegen op “ de duijtsschole “ onder Oevel en elders 
om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren de som van 30 guldens courant geld 
en voor korenpacht de kwantiteit van 16 veertelen koren.  
 
Volgen verder de huurvoorwaarden o.a. dat den huurder in “ het gebroeckt “ aan de Wimpe 
alle jaren zal mogen slagen 10 karren rus. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Hendrick De Backer en Joannes Geps als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 40         9 oktober 1773 
 

Op heden 9 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Smedts gehuwd met 
Catharina Luijten ter ene en Peeter Smedts hun zoon gehuwd met Maria Anna Van Hove 
welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede met de annex landen, beemden, weiden, hooiwassen en 
driessen gestaan en gelegen tot Schaetsbergen als elders zo en gelijk den tweede 
comparant het actueel in huur in gebruik heeft, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te 
leveren een som van 29 guldens en voor korenpacht een kwantiteit van 11 veertelen koren. 
 
Volgen verdere huurvoorwaarden o.a. dat den huurder in “ het gebroeckt “ genaamd “ het 
slept “ alle jaren tot zijn gerief en gebruik zal mogen slaan een roede rus. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick De Backer en Joannes Geps als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 41         16 oktober 1773 
 

Op heden 16 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Vervoort en Anna 
Maria De Ceuster gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten verklaarden bij 
deze om zonderlinge redenen hun moverende bij donatie inter vivos en met warme hand te 
doneren aan en ten behoeve de wettige kinderen achtergelaten bij wijlen Ambrosius De 
Ceuster alsmede aan de kinderen van Elisabeth De Ceuster en eindelijk aan het kind van 
Maria Catharina De Ceuster allen nichten en neven der gemelde Anna Maria De Ceuster 
een som van 400 guldens courant geld deel makende van een obligatoire kapitale rente van 
464 guldens degene Peeter Nuijens aan de donateurs schuldig was uitwijzende de akte van 
rentconstitutie daarvan zijne gepasseerd voor mij notaris op 18 augustus 1772 op conditie 
dat de gemelde kinderen de voorschreven 400 guldens zullen delen en genieten hoofdelijk 
gelijk en op last de donateurs gedurende hun leven daarvan ten hunne behoef reserveerde 
de touchte en de jaarlijkse te verschijnen intresten en verklaarden de comparanten 
donateurs van het gemelde kapitaal te geven aan de naaste vrienden van de voornoemde 
donateurs. 
 
Alzo dankelijk werd geaccepteerd verklaarden de comparanten donateurs de oorzaak dezer 
gift groter en sterker in faveur der bloedverwanten van de gemelde Anna Maria De Ceuster 
geschied te zijn ter zaak de penningen van de gemelde obligatoire rente voor het grootste 
del zijn geprovenieerd van haar verkochte erfgoederen tot Oosterwijck onder Tongerlo. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Gielis en Franciscus Gielis 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 42         19 oktober 1773 
 

Op heden 19 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Bruijnseels en 
Anna Maria De Backer gehuwden en inwoners van Bruggeneijnde resort van Heijst, welke 
comparanten bekende n ontvangen te hebben vanwege de regenten der parochiale kerk van 
Hulshout een som van 50 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker huis, hof en binnenveld groot te samen 
130 roeden, gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde onder Heijst. Palende oost de heijde, 
zuid de Haeghstraete, west en noord Jan Vervoort. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Mertens en Josephus Van Den Bruel als 
getuigen hiertoe aanzocht. Cassatie der voorstaande rente op datum van 1 januari 1775. 
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Akte N° 43         19 oktober 1773 
 

Op heden 19 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus 
Mertens en Maria Cornelia Van De Kelft gehuwden en inwoners van Bruggeneijnde resort 
van Heijst, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege de regenten der H. 
Geest tafel van Hulshout een som van 75 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel land, grond en toebehoren 
genaamd “ den hoeck “ gelegen in de Haeghstraete onder Hulshout, groot 3 zillen leenroerig 
onder het leenhof van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo en belast met 
anderhalve loop koren aan en ten behoeve de parochiale kerk van Hulshout. Palende oost 
Peeter De Wegh, zuid Jan Van Asbroeck, west Peeter De Wegh en noord de erfgenamen 
Jan Franciscus Celen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Joannes Bruijnseels en 
Peeter Viedal als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 44         28 oktober 1773 
 

Op heden 28 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Lembrechts en 
Joannes Lembrechts broers en inwoners van Heijst, welke comparanten verklaarden niet 
langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke erfgoederen als aan hun zijn 
competerende uit hoofde van zekere donatie degene Franciscus Naegels hun schoonvader 
heeft gegeven, gelaten en gemaakt, blijkende akte daarvan gepasseerd voor de notaris J. 
Van Hove tot Heijst residerende op datum van 10 juni 1773, maar daarvan te willen 
scheiden en delen en hebben daarom deze goederen gesteld in twee egale kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd gesteld eerst zeker huis en hof ap- en dependentiën van dien zo 
en gelijk hetzelfde aan ditto Naegels heeft gecompeteerd, gestaan en gelegen tot Hulshout 
omtrent de Plaetse leenroerig onder het leenhof van … Item een perceel bos genaamd “ de 
dijcken “ gelegen tot Bruggeneijnde onder Heijst, groot 28 roeden. Item een perceel groot 
100 roeden genaamd “ den drij hoeck “ ook aldaar gelegen. Item en tot slot een perceel 
hooiwas gelegen in “ het doodtbroeck “ onder Hulshout groot 50 roeden. En is bij conditie 
onderling besproken en ten deze conditioneert dat Petronella Van Hooghstraeten hun 
moeder gedurende haar leven de touchte en gebruik mag hebben van het gemelde huis mits 
dezelfde touchtsgewijs te onderhouden nadat hetzelfde na prealabelijk in staat zal zijn 
gesteld door de gene die deze eerste kavel zal bevallen en tevens aan de gemelde moeder 
moeten uitkeren een som van 3 guldens in recompens der touchte van het gemelde perceel  
” den drijhoeck “ die niet te min zal dezelfde moeder genieten het schaarhout touchts gewijs 
van dit zelfde perceel. 
 
En nopende het perceel ” de dijcken “ zal de gemelde moeder geen touchte genieten maar 
het zal schaarhout daarop staande mogen genieten zolang als degene die hetzelfde perceel 
zal bevallen de grond of rus daarop liggende niet mag verkopen. Hun moeder zal wel 
hebben en behouden de touchte gedurende haar leven van het perceel hooiwas gelegen in  
“ het doodtbroeck “ onder Hulshout. En is dit kavel bij kennis en optie van Joannes 
Lembrechts aan dezelfde bij consent en toestemming van zijn voornoemde broer gelaten en 
geaccepteerd. 
 
Tweede kavel sub Litera B, ten eerste wordt aan dezelfde tweede kavel toegelegd en zal aan 
dien uit kracht dezer volgen, ten eerste een perceel hooiwas gelegen in “ de maeldoncken “ 
tot Heultje onder Westerlo, groot 130 roeden. Item een perceel hooiwas gelegen in “ het 
heultiens broeck “ groot 100 roeden. Item een perceel hooiwas gelegen in “ het soels 
broeck “ groot 100 roeden waarvan de wederhelft competeerde aan Cornelis Verberckt. 
Item een obligatie van 100 guldens courant ten laste van Joannes Van Den Bruel. Item 
alsnog 300 guldens ten last van Franciscus Janssens. Item 100 gulden ten laste van de 
erfgenamen Hendrick Van Dijck. Item alsnog 100 guldens ten laste van Peeter Soeters. 
Item alsnog 50 guldens ten laste van Franciscus Dillen. Item en tot slot 25 guldens ten laste 
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van Franciscus Van Rooij. En werd hierin geconditioneerd dat de gemelde moeder 
gedurende haar leven de touchte zal genieten van de jaarlijkse obligatoire renten behoudens 
van de voornoemde 100 guldens kapitaal ten laste van de gemelde Peeter Soeters. 
 
De tweede kavel bij conditie en toestemming van zijn voornoemde broer gelaten / : voor de 
ziele des voorschreven Franciscus Naegels immers tot lafenis der zelfde alreeds heeft 
doen celebreren voor 100 guldens missen van requiem in den verstande nochtans dat de 
voornoemde Franciscus Lambrechts na de dood van hun moeder uit haar nalatendheid zal 
worden gebonificeerd met de gemelde uitgekeerde som van 100 guldens en de rest van haar 
nalatendheid zal tussen de condividenten daar worden gedevieerd hoofdelijk gelijk. 
 
Volgen nog meerdere condities. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie 
van Adriaen en Jan Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 44         29 oktober 1773 
 

Op heden 29 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Bleirinckx gehuwd 
met Anna Catharina Van Castel welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege 
de H. Geest Tafel van Olen een som van 125 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand, zeker perceel weide genaamd “ de 
schambraecken dries “ gelegen tot Meeren onder Olen, groot anderhalve zille. Palende 
oost de erfgenamen Marten Verbist, zuid de erfgenamen Juffrouw Verluijten, west Jan 
Laenen en noord den heer Willems. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Wilm Meir en Peeter Helsen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 45         3 november 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Hendrick Peeters inwoner van Herenthout op heden 3 
november publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het nabeschreven 
hout (dennenhout). Totaal van 16 kopen waarvan de kopers o.a. waren voor één of meerder 
loten: Guilliam Schuermans, Gommer Somers, Peeter De Smedt, Peeter Jan Struijf, Peeter 
Mertens, Peeter Van Elsen, Peeter Van Hove, Christiaen Cools en Jan Van Dingenen. Aldus 
gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van Gommer Somers en Guilliam 
Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 46         12 november 1773 
 

Op heden 12 november compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Bulckens inwoner 
en president schepen des graafschap van Morckhoven oud omtrent de 60 jaar welke 
comparant ter rekwest van Peeter Heijlen Peeterssone zonder enige inductie van iemand 
dan enkel ten gunste van justitie verklaarde onder offer van eed en waarachtig te wezen dat 
hij deponent heeft gehoord en gezien dat den rekwirant aan den heer drossaard van 
Morckhoven zitten op zijn ontvangsten van heerlijks chijnsen binnen Morckhoven in de 
maand mei laatstleden zware klachten heeft gedaan wegens zekere straat genaamd de 
Beggijnestraete, gelegen tot Broeckhoven resort van hetzelfde Morckhoven ter zaak 
dezelfde straat “ seer quat ende teenemael onreijbaer was “ tegen zeker perceel erve 
genaamd “ de achterste weijde “ op “ de reijdt “ groot omtrent een bunder competerende 
aan de weduwe Peeter Verlooij en palende oost en zuid tegen de gemelde straat. 
 
Mitsgaders dat hij deponent den voornoemde heer drossaard daarop tegen den rekwirant 
heeft horen repliceren en antwoorden in verbis: “ als gij door die straete op uwe erf niet en 
cont comen soo capt door de canten ende reijdt over tegens gelegene erfven “ nec amplius 
nec aliter, en heeft naar voorgaande prelectuur bij gepersisteerd en eigenhandig 
ondertekend. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morckhoven, ter presentie van Peeter 
Cuijpers en Henricus Oudenrogh als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 47         25 november 1773 
 

Marten Menten en Henrick Menten akte van akkoord over zekere procedure tussen hun en 
Peeter Verboven en Peeter Mertens als gelasten van Joanna Van Genechten. 
 

Op heden 25 november compareerde voor mij openbaar notaris, Marten Menten en 
Hendrick Menten ter ene zijde en Peeter Verboven en Peeter Mertens als gelasten van 
Joanna Van Genechten hun moeder ter tweede zijde die gezamenlijk te kennen gaven dat 
de eerste comparanten met hun adherenten als aanleggers proces hebben gesustineert 
tegen Joanna Van Genechten weduwe van Jan Verboven gedaagde, waarin hier voor de 
schepenen van Olen al zover is geprocedeerd dat de schepenen dat de gedaagde moet 
doen inventaris ten verbaal van 29 oktober van hetzelfde jaar en hebben de schepenen de 
gemelde aanleggers om verder geïnsereerd te hebben zo en degelijk zij hadden gedaan en 
verklaarden niet gefundeerd nog ontvangen in de kosten der gemelde procedure tot 
behoorlijke taxatie en moderatie, latende de voorschreven aanleggers nochtans geheel bij 
separatie instantie over de goederen door de gedaagden in bezit hetzij uit den hoofde van 
Jacob Menten en uit den hoofde van Maria Menten tot dewelke zij pretenderen enig recht 
te hebben ten rade dan hebben de partijen onderling verklaart veraccordeerd en 
getransigneert te zijn op de volgende manieren. 
 
Te weten dat de eerste comparanten hun voor hun nabestaanden sterk maakten van de 
goederen die door Joannes Van Genechten betoucht worden, hetzij uit hoofde van Jacob 
Menten hetzij uit hoofde van Maria Menten ## dezelfde Joanna Van Genechten gedurende 
haar leven vredelijk te zullen laten betouchten. Zo die bij separate instantie daartegen in 
oppositie meer te zullen komen mits de huizen en verdere edefitien bij haar betoucht 
wordende houdende in behoorlijke staat volgens rechten en costumen alhier lokaal.  
 
Verklarende de eerste comparanten bovendien te remitteren alle rechten of pretenties die zij 
ten laste der gemelde Joanna Van Genechten zouden kunnen formeren over en ter zake 
van de bomen bij haar uitgedaan of te laten uit doen op de betouchte gronden van erven 
hetzij tot reparaties of andere te doen. Hebben de voornoemde eerste comparanten nog in 
klinkende en blinkende ten behoeve der gemelde Joanna Van Genechten geteld in een 
som van 10 guldens 10 stuivers, verklarende de tweede comparanten q.q. hetzelfde alzo te 
accepteren en in recompens van dien te zullen betalen al de rolkosten, wetkosten mede ook 
de gene van den advocaat der gemelde Joanna Van Genechten en ten ene wege ook te 
remitteren alle vacatiën gangen en de voorschotten door de voornoemde Joanna Van 
Genechten of haar gelasten gedaan. 
 
Verklarende de comparanten onderling hun wederzijds daarmee content te houden. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Adriaen Heijlen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         6 december 1773 
 

Op heden 6 december compareerden voor mij openbaar notaris Adriaen Janssens 
weduwnaar wijlen Elisabeth Keuppens bij dewelke hij heeft verwekt een dochter met naam 
Joanna Janssens oud omtrent de 6 jaar ter ene zijde. Bertholomeus Keuppens en 
Joannes Janssens als wettelijke voogden der voornoemde wees bijgestaan met Adriaen 
Van Den Bruel en Adriaen Van Dijck als eedslieden des dorp van Hulshout te samen ter 
andere zijde. 
 
Welke comparanten ten kennen gaven hoe dat den eerste comparant kort na het overlijden 
van zijn gemelde huisvrouw binnen de heerlijkheid van Hulshout overleden, publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen alle klederen en lijnwaad ten lijve zijner 
gemelde huisvrouw gediend hebbende waarvan ontvangen werd een som van 31 guldens 
vijf en een halve stuivers courant geld blijkens de conditie daarvan zijnde gepasseerd voor 
de voornoemde Adriaen Van Den Bruel op 28 maart laatstleden, mitsgaders dat hij eerste 
comparant al de haafelijke en gemeenschappelijke meubilaire effecten van het voorzegde 
sterfhuis heeft laten taxeren door de voornoemde Adriaen Van Den Bruel en Adriaen Van 
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Dijck welke taxatie monteerde ter som van 30 guldens en 1 stuiver. Zijnde de voornoemde 
taxaties gratis geschied en gedaan in consideratie van de arme en geringste gesteltenis van 
ditto sterfhuis monterende de voornoemde verkoop en taxatie ter som van 61 guldens en 
een halve stuiver waaraan gededuceerd de schulden waaraan hetzelfde sterfhuis subject 
was ter som van 21 guldens 6 en een halve stuiver, over zulks blijft den gehele boni ter som 
van 40 guldens. 
 
Verklarende de respectieve comparanten onderling overeen gekomen te zijn op volgende 
manieren, dat de voornoemde getaxeerde haafelijke goederen ten meesten deel bestaande 
in brandhout, rus, potagie gerief tot handwerk en tot een gering huishouden zal zijn en blijven 
aan en ten behoeve van den eerste comparant … Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout, ter presentie van Peeter Boeckx Franciscussone en Peeter Boeckx 
Sebastiaenssone als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 48         7 december 1773 
 

Op heden 7 december compareerde voor mij openbaar notaris, Catharina Boonen jonge 
bejaarde dochter bijgestaan met Franciscus Milants haar man. Anna Elisabeth Boonen 
bijgestaan met Michiel Cuijpers haar man. Joannes Baptista Verloo als wettelijke voogd 
der drie minderjarige wezen bij naam Joannes Baptista Boonen, Joanna Maria Boonen 
en Maria Anna Boonen die van toenaam Boonen zusters en broers en wettige kinderen en 
erfgenamen van wijlen Andries Boonen daar moeder af was Anna Van Herck gezamenlijk 
te kennen geven hoe dat den voornoemde Joannes Baptista Boonen is een zeer 
gebrekkelijke en zeer mismaakte persoon … en egaal aan een veritabel mond… en al 
volgens buiten staan om ooit in zijn levensmiddelen te conveniëren, verklarende verder om 
moverende redenen en uitzonderlinge consideratie van dien om en bij mits deze bij donatie 
inter vivos te schenken en te doneren aan de voornoemde Joannes Baptista Boonen 
gedurende zijn leven de touchte en het gebruik van al zulks huis en gronden van erven met 
hun ap- en dependentiën van dien als aan hun uit hoofde van Catharina Van Loij maternele 
moije was van hun voornoemde moeder uit kracht van zeker testament / : bekracht met een 
octrooi gepasseerd voor de notaris Vranckx tot Itegem residerende omtrent het jaar 1755 :/ 
competerende zo en gelijk hetzelfde leenroerig bevonden werd onder het leenhof van 
Westerlo en op conditie dat zij donateur de directie van verhuring van hetzelfde huis cum 
annexis zal moeten laten aan de regenten der H. Geest Tafel van Hulshout … 
 
Wezende gedurende zijn donataris leven om met de jaarlijkse huuropbrengst hem donataris 
voor zoveel mogelijk te voorzien van eten en drank en door hem alzo dankelijk werd 
geaccepteerd. Volgen verdere verklaringen van de H. Geest Tafel van Hulshout. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Cornelis Janssens en Jan 
Franciscus Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 49         12 december 1773 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Douwen H. Geestmeester der H. Geest Tafel 
van Olen op heden 12 december publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te 
verkopen zekere kwantiteit schaarhout gestaan in “ het schaer bosch “ onder ILL aan de 
gemelde Tafel competerende. 
 

Totaal van 26 kopen waarvan de kopers o.a. waren: Hendrick Verhaert, Gaspar Verelst, Jan 
Van Dijck, Adriaen Hoefkens, Jan Baptist Raeijmaekers, Jan Bleirinckx, Jan Geens, Peeter 
Nuijens, Peeter Marien, Peeter Helsen van Oosterwijk, Franciscus Wouters van Oosterwijk, 
Jan Meir, Jan Van Dingenen, Gommer Somers, Hendrick Verhaert, Hendrick Dirickx, Jan 
Baptist Van Hove smid, Geert Mertens en Jan Torfs van de Plaetse. 
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Akte N° 1         13 januari 1774 
 

Op heden 13 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Wouters weduwe 
wijlen Laureijs Verboven benevens Adriaen Wouters als wettelijke voogd van de twee 
minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Laureijs Verboven met autorisatie van de 
schepenen van Olen verleden gevolgd bij rekwest ondertekend door Joannes B. Soeten 
secretaris, welke comparanten bekende ontvangen te hebben vanwege Martinus Daems en 
Ida Gebruers gehuwden een som van 50 guldens courant geld. 
 
Comparante stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel schaarbos groot een half 
derdel genaamd “ de leente “ gelegen onder de jurisdictie van Olen. Palende oost Jan 
Verboven, zuid Peeter Faes, west Jan Smets en noord den rentheffer ten deze. Item een 
perceel land groot een half bunder genaamd “ het floris “ gelegen tot Neerbuel. Oost de 
loop, zuid Marten Laenen, west Amant Van Hout en noord Marten Bellens. Item en tot slot 
een perceel hooiwas gelegen op “ den mommaert “ alhier groot een derdel. Palende oost 
Adriaen Vekemans, zuid Sieur Willems, west Adriaen Bellens en noord de Nethe. Belast met 
een kapitaal van 200 guldens courant in faveur der rentheffers ten deze. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Marten 
Bleirinckx schepenen alhier als getuigen. 
 
Akte N° 2         15 januari 1774 
 

Op heden 15 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Catharina Lemmens 
bijgestaan met Joannes Van Dijck haar man. Maria Lemmens bijgestaan met Joannes 
Keuppens haar man. Anna Maria Ridts jong bejaarde dochter haarzelf zijnde. Joanna 
Ridts bijgestaan met Adriaen Janssens haar man. Peeter Ridts bejaarde jongeman. 
Barbara Ridts jong bejaarde dochter. Die van toenaam Lemmens zusters en wettelijke 
kinderen van Adriaen Lemmens daar moeder af leeft Anna Maria Van Den Broeck en die 
van toenaam Ridts ook zusters en broers en wettige kinderen achtergelaten bij Jan Ridts 
daar moeder af leeft de gemelde Anna Maria Van Den Broeck. 
 
Te kennen gevende hoe dat zij comparanten onderling en conform in zekere transactie 
zeggende akte van akkoord gepasseerd voor de notaris J. F. Verlooij in zijn leven 
residerende tot Busschot op datum van 3 mei 1769 hier bij in kopie gezien en gelezen en 
deze akte andermaal houdende voor goed, vast en geobligeerd zijn al de erfgoederen aan 
hun competerende gezamenlijk en hoofdelijk gelijk in zeven egale kavels te delen. Bij de 
gemelde akte van akkoord te preveniëren een mening van kwesties, geschillen en 
onenigheden die daar anderszins zouden kunnen uit voortkomen en daarom de 
comparanten om moverende redenen hun alsnu genegen vonden te procederen tot de 
gemelde scheiding en deling. 
 
Zo hebben de comparante de erfgoederen laten taxeren en deze in zeven kavels gesteld zo 
egaal mogelijk als doende was en hebben de comparanten vrouwpersonen jong bejaarde 
dochters zijnde zogezegd ten deze tot hun assistentie geroepen de personen van Peeter 
Douwen schepen van Westerlo en Adriaen Van Den Bruel bedezetter van Hulshout 
hiermede comparerende. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd ten eerste zeker huis, kamer, stal met den hof 
westwaarts tot aan den voetpad in het midden daar doorlopende van de hofdeur tot aan de 
haag zuidwaarts. Item de put in den hof gelegen op het erf van deze kavel zo zal ten 
opzichte van het gebruik als reparatie met den tweede kavel gezamenlijk zijn, hetzelfde huis 
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en erf gestaan en gelegen tot Hulshout op “ het sterckxeijnde “. Palende oost den weg 
tussen huis en schuur, zuid het binnenveld, west Jan Baptist Gijsels en noord de 
S’ Heerestraete. Item een perceel land genaamd “ het heijcken “ groot 75 roeden aldaar 
gelegen. Palende oost de gemelde gemeenschappelijke weg, zuid Sebastiaen Peeters, west 
Jan Baptist Wuijts en noord het weiken. 
 
Item de helft van het weiken noordwaarts ook aldaar gelegen, groot voor de helft 40 roeden. 
Palende oost dezelfde gemelde weg, zuid het wederdeel, west Jan Baptist Gijsels en noord 
het huisveld. Item nog 37 roeden land in het binnenveld zuidwaarts gelegen langs het 
weiken. Item en tot slot de helft van een bunder heide noordwaarts langs de Lange straete. 
Item zal deze kavel in egalisering moeten uitkeren aan de tweede kavel 50 guldens binnen 
de drie maanden na de dood van hun moeder. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd, ten eerste de schuur met den hof oostwaarts tot aan 
den voetpad die daar door loopt in de eerste kavel, met de gerechtigheid in de put gelijk is 
vermeld. Item het resterende land achter den hof. Item de helft van het gemelde weiken 
zuidwaarts. Item de helft van een bunder heide zuidwaarts achter het huisveld van Jan Van 
Den Broeck. Item zal deze kavel in egalisering van de eerste genieten 50 guldens zo 
gesteld is. 
 
Aan de derde kavel werd gesteld zeker perceel land, groot een half bunder genaamd “ het 
saeken “ gelegen op “ het sterckxeijnde “ onder Hulshout. Palende oost Peeter Peeters, 
zuid Jan Van Den Broeck, west de erfgenamen Andries van Oirshoven en noord den heer 
Van Den Sande secretaris van Westmeerbeke. Item een half bunder heide. Palende oost mij 
notaris en zuid de Lange straete, west de straat naar “ het goor “ en noord Adriaen 
Janssens mede condivident nomine uxoris. Item zal deze kavel profiteren een som van 70 
guldens degene dito Adriaen Janssens onder andere schuldig is te betalen binnen de drie 
maanden na de dood der condividenten moeder. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd eerst zeker perceel land genaamd “ het roijbosch “ 
groot een halve bunder insgelijks gelegen op hetzelfde “ sterckxeijnde “. Palende oost de 
straat, zuid mij notaris, west Franciscus Van Asbroeck en noord Jan Van Den Broeck. 
Item een vierde part in een bunder heide, nu bos langs “ de vaerte “. Item zal deze kavel 
genieten van de gemelde Adriaen Janssens in egalisering 30 guldens courant mits alsnog 
10 guldens van Jan Keuppens te betalen binnen de drie maand na de dood der 
condividenten moeder. 
 
Aan de vijfde kavel werd toegelegd, ten eerste een perceel land genaamd “ het stiverken “ 
groot 120 roeden gelegen op ” het sterckxeijnde “. Palende oost de wederhelft van “ het 
soeten bosch “, zuid Jan Van Den Broeck, west “ het soeken “ en noord Peeter Peeters. 
Item de helft van “ het soeten bosch “ langs het westen, groot voor deze helft 180 roeden. 
Palende oost de wederhelft, zuid de erfgenamen Jan Janssens, west “ het stiverken “ en 
noord Jan Peeters. Item het tweede en vierde deel in een bunder heide naast het gene in de 
vorige kavel. Item zal deze kavel in egalisering genieten van Jan Keuppens de som van 30 
guldens binnen de drie maanden te betalen. 
 
Aan de zesde kavel werd toegelegd voor eerst de wederhelft van het voorzegde “ soeten 
bosch “ oostwaarts gelegen, groot 180 roeden en voor deze helft palende oost “ het 
strepken “, zuid Jan Faes, west de wederhelft en noord Jan Peeters. Item een derde deel 
van een bunder hooiwas in “ het geertsbroeck “ alhier rijdende met Adriaen Van Dijck en 
Peeter Van Dijck. Item alsnog een vierde part in een bunder heide oostwaarts naast het 
voorgaande gelegen. Item zal deze kavel genieten in egalisering 30 guldens van de gemelde 
Jan Keuppens te betalen als voorzegt. 
 
Aan de zevende kavel werd toegelegd, voor eerst zeker perceel land genaamd “ het 
strepken “ groot 200 roeden gelegen op “ het sterckxeijnde “. Palende oost de straat, zuid 
de erfgenamen Andries Van Oirshoven, west “ het soetenbosch “ en noord de erfgenamen 
Jan Verbist. Item een vierde deel in een bunder heide oostwaarts tegen degene van de 
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kinderen van Jan Marien. Item zal deze kavel in egalisering genieten van de gemelde Jan 
Keuppens een som van 30 guldens te betalen als voorzegd. 
 
Volgen de voorwaarden voor de loting besproken o.a. dat de gemelde Anna Maria Van Den 
Broeck de touchte mag behouden gedurende haar leven van de gemelde erfgoederen. 
Waarmede geprocedeerd zijnde tot blinde loting door een neutrale persoon, is de eerste 
kavel bevallen aan Maria Lemmens, de tweede kavel bevallen aan Joanna Ridts, de derde 
kavel bevallen aan Elisabeth Ridts, de vierde kavel bevallen aan Peeter Ridts, de vijfde 
kavel bevallen aan Maria Ridts, de zesde kavel bevallen aan Catharina Lemmens gehuwd 
met Jan Van Dijck en de zevende kavel tot slot bevallen aan Isabella Ridts. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Baptist Douwen en 
Hendrick Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3         22 januari 1774 
 

Op heden 22 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Bossaerts gehuwd 
met Anna Catharina Van Looij inwoners van Herenthout, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Marten Bleirinckx, Joannes Groenen en Joannes Van 
Nuten in kwaliteit als administrateurs der fundatie door wijlen den eerwaarde heer Henricus 
Swinnen gefundeerd in faveur de kapel van Meeren een som van 400 guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde tot pand en speciale hypotheek zeker perceel land genaamd “ het 
leijbroeckenblock “ groot een half bunder gelegen aan de Pauwelsstraete tot Herenthout. 
Palende oost de erfgenamen van Franciscus Bogaerts, zuid de Pauwelsstraete, west den 
heer van Reijnigem en noord de H.Geest tafel van Herenthout. Item een perceel weide 
insgelijks gelegen in dezelfde Pauwelsstraete groot een half bunder. Palende oost den 
voornoemde heer Van Reijninge, zuid de beek, west de erfgenamen van den eerwaarde 
heer Peeters en noord de gemelde Pauwelsstraete. 
 
Mede comparerende Norbert Oniaerts schoolmeester tot Meeren en zwager van den 
rentgelder degene zich voor het voornoemde kapitaal borg stelde. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Coolkens en Emanuel Verlinden als 
getuigen hiertoe verzocht. 
 
Akte N° 4         29 januari 1774 
 

Voorwaarden en condities waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Douwen daar 
moeder af was Anna Maria Verrijcken publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te 
verkopen zowel een kwantiteit van opgaande eiken bomen als ander hout. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden.  
 
Eerste koop op “ het vaerteussel “ 4 bomen en 2 struiken, ingemijnd bij Carel Verbruggen 
van de heijblom. Totaal van 24 kopen. Aldus gedaan publiekelijk verkocht binnen Hulshout 
ter presentie van Peeter Van Dijck en Anthoon Govaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         4 februari 1774 
 

Op heden 4 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Martinus Van Nuten inwoner 
en molder tot Castel ter ene en Peeter Heijlen inwoner van Meeren resort van Olen ter 
tweede zijde welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker zijne stede ap- en dependentiën gestaan en 
gelegen tot Meeren met enige gronden van erven gelegen onder Geel, zo en gelijk de 
huurder dezelfde stede cum annexis actueel in gebruik heeft behoudens dat ten deze alsnog 
wordt mede verhuurt zeker perceel heide groot 6 zillen gelegen omtrent de zo genaamde  
“ haege “, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren een som van 44 guldens en 
voor korenpacht de kwantiteit van 16 veertelen koren.  
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Volgen verdere huurvoorwaarden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Adriaen Van Nuten en Guilliam Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         4 februari 1774 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Van Nuten op heden 4 februari, publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen een zekere kwantiteit van schaarhout gestaan 
o.a. op “ het drisken “, op “ de schrensdijck “, op “ het schuerblock “, op “ het binnen 
velt “ en aan de Capelle van Meeren. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van Peeter Heijlen, Guilliam 
Schuermans en meer anderen als getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen van 
betalingen. 
 
Akte N° 7         5 februari 1774 
 

Op heden 5 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Willems 
Adriaenssone bejaarde jongeman inwoner van Soerle onder Westerlo omtrent “ de heij 
blomme “, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de regenten der 
parochiale kerk van Hulshout een som van 200 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand en speciale hypotheek eerst zeker perceel weide 
groot 175 roeden genaamd “ de wimpkens “ gelegen onder Soerle Westerlo. Palende oost 
Jan Ceulaers, zuid Peeter Naets, west Marten Kemels en noord de Wimpe. Item een 
perceeltje land groot 122 roeden genaamd “ het plexken “ gelegen omtrent het voorgaande. 
Palende oost Jan Van Den Brande, zuid Franciscus Gebruers, west en noord dezelfde 
Franciscus Gebruers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Franciscus Van Den Bruel 
en Jacobus De Rijdt als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8         14 februari 1774 
 
Op heden 14 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Douwen bejaarde 
jongeman. Joannes Mols als gehuwd hebbende Maria Catharina Douwen ter tweede zijde. 
Adriaen Franciscus Douwen bejaarde jongeman ter derde zijde. Joanna Dimpna Douwen 
bijgestaan met Henricus Janssens haar man ter vierde zijde. Joannes Baptista Douwen 
bejaarde jongeman ter vijfde zijde. Item en slot Josephus Douwen minderjarige jongeman 
bijgestaan met Sebastiaen Boeckx actuele president schepen van Heijst als met Peeter 
Douwen en Peeter Verrijcken zijn wettelijke voogden ter zesde zijde. Die van den toenaam 
Douwen zusters en broers en wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen Douwen 
daar moeder af was Anna Maria Verrijcken. 
 
Welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van de 
erfgoederen als aan hun uit den hoofde van hun gemelde ouders competeerden, maar dan 
van te scheiden en te delen en de goederen gesteld in zes egale kavels conform aan elkaar 
als het doenlijk was. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker huis en stal met den hof ap- en dependentiën van 
dien gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde aan “ de plijne “ aldaar. Palende oost den loop, 
zuid Hendrick Van Asbroeck, west de straat en de voorzegde vroente of zo wie. Op conditie 
dat deze kavel zal moeten uitkeren aan de tweede kavel tussen heden en kerstmis 
eerstkomende een som van 25 guldens courant geld en ook de reparaties aan het huis tot 
zich te nemen. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd, eerst zeker perceel land genaamd “ den grooten 
draeijboom “ gelegen tot Hulshout omtrent het dorp. Groot 208 roeden en palende oost 
Peeter Vereijcken, zuid “ den cleijnen draeijboom “ west Adriaen Van Dijck en noord de 
straat. Item zeker perceel bos gelegen tot Gelindel onder Westerlo in “ de baeleboschen “ 
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groot 75 roeden. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid Adriaen Van Outsel of Franciscus 
Gebruers, west Adriaen Helsen en de Baelebosch straet competerende aan ditto Helsen. 
Deze kavel zal tot zijn last moeten nemen een obligatoire rente van 200 guldens courant aan 
en ten behoeve der kapel alhier tot Hulshout. Item tot egalisering zal deze kavel nog 
genieten van den eerste kavel de som van 25 guldens courant. 
 
Aan den derde kavel werd toegelegd zeker perceel land genaamd “ den clijnen draeij 
boom “ groot 110 roeden met de helft van den poel of wouwer oostwaarts daaraan gelegen. 
Palende oost en zuid Peeter Vereijcken, west Adriaen Van Dijck en noord “ den grooten 
draeijboom “. Item de helft van “ het vaert eussel “ westwaarts gelegen, groot 150 roeden. 
Palende oost de wederhelft, zuid de erfgenamen Adriaen Janssens, west Joseph Creten en 
noord den loop of Adriaen Van Rooij. Item een perceel hooiwas gelegen in “ het doodt 
broeck “ alhier groot in het geheel een half bunder. Palende oost Ambroos Van Passel, zuid 
Carel Van Echelpoel, west de pastorije alhier en noord mij notaris. Zijnde dit laatste perceel 
belast met een obligatoire rente van 200 guldens aan en ten behoeve van de H. Geest Tafel 
van Wiekevorst. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd voor eerst zeker perceel land genaamd “ het leijse 
veldeken “ groot 134 roeden gelegen tot Hulshout. Palende oost de erfgenamen Adriaen 
Janssens, zuid Adriaen Van Den Bruel en noord de Keuppens straete. Item de helft van een 
perceel eussels genaamd “ het vaert eussel “ oostwaarts gelegen, groot voor de helft 150 
roeden. Palende oost de straat langs “ de vaert “, zuid de erfgenamen Adriaen Janssens, 
west de wederhelft en noord den heer markies van Westerlo. Item zal deze kavel tot 
egalisering profiteren een som van 50 guldens van de zesde kavel. 
 
Aan de vijfde kavel werd toegelegd voor eerst zeker perceel genaamd “ het polderken “ 
groot 196 roeden gelegen tot Hulshout. Palende oost Adriaen Van Den Bruel, zuid de 
erfgenamen Jan Snijers, west Peeter Van Passel en noord de erfgenamen Hendrick Van 
Dijck. Item de helft van een oud bunder hooiwas gelegen in “ het heultiens broeck “. 
Palende oost Jan Vermeerbergen, zuid de Nethe, west Adriaen Verstappen en noord de 
gemeente van Westerlo. 
 
Aan de zesde kavel werd toegelegd zeker perceel land “ het voorste veldt “ genaamd groot 
een oud bunder. Palende oost de straat, zuid Jan Van Den Bruel en Jan Van Asbroeck, west 
Adriaen Van Dijck en noord de erfgenamen Peeter Verlinden. Op conditie dat deze kavel zal 
moeten uitkeren aan den vierde kavel een som van 50 guldens courant geld. 
 
Volgen verdere voorwaarden en restricties van deze scheiding en deling ... Bij blinde loting 
door een neutrale persoon is den eerst kavel bevallen aan Peeter Douwen, de tweede kavel 
aan Joanna Dimpna Douwen, de derde kavel aan Maria Catharina Douwen, de vierde 
kavel aan Joseph Douwen, den vijfde kavel aan Jan Baptist Douwen en tot slot de zesde 
kavel bevallen aan Franciscus Douwen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Franciscus Van Asbroeck als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 9         15 februari 1774 
 
Op heden 15 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Douwen rademaker 
van stiel en inwoner van Olen bejaarde jongeman welke comparant verklaarde bij deze 
verkocht te hebben en in volle erfdom getransporteerd te hebben aan Franciscus Douwen 
zijn broer insgelijks bejaarde jongeman en hier mede comparerende en de nabeschreven 
koop accepterende van zeker huis, kamer en stal met den hof, gronden en toebehoren 
gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde resort van Heijst. Palende oost den loop, zuid 
Hendrick Van Asbroeck, west de straat en noord de vroente of zo wie en dat voor de som 
van 500 guldens courant geld en ten gunste van des comparant transportant bovendien 
alsnog 25 guldens aan en ten behoeve Henricus Janssens de respectieve som te voldoen 
en te betalen voor Sint Bavomis. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Peeter Douwen schepen 
van Westerlo en Adriaen Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10         3 maart 1774 
 

Voorwaarden en condities waarop de notaris Joannes B. Soeten als gelaste van den heer 
Raad en intendant F. J. Bosquet publiekelijk aan meestbiedende presenteerde te verkopen 
enige eikenbomen en struiken zo en gelijk dezelfde zijn geschalmd, gestaan op twee 
percelen heiden gelegen op “ de wittegracht “ aan de Wimpe competerende aan het 
beneficie van het kasteel van Westerlo. Totaal van 27 kopen waarvan 60 bomen en 58 
struiken. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van Adriaen 
Gebruers en Cornelis Bosmans als getuigen. 
 
Akte N° 11         7 maart 1774 
 

Op heden 7 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Dimphna Verdonck weduwe 
wijlen Adriaen Menten, Maria Menten jonge bejaarde dochter, Joannes Baptista Menten 
bejaarde jongeman, Maria Anna Menten ook on bejaarde dochter. Die van toenaam Menten 
zusters en broers en wettige kinderen achtergelaten bij wijlen Adriaen Menten daar moeder 
af leeft de gemelde Dimphna Verdonck. Hun sterk makende voor Maria Elisabeth Menten 
alhier absent insgelijks een dochter van Dimphna Verdonck en zuster van voorgaande 
kinderen en hierbij gezamenlijk te kennen gevende hoe dat Anna Catharina Menten 
gehuwd geweest met Cornelis Neefs insgelijks een dochter der eerste comparante en 
zuster van de verdere comparanten en onlangs te Morckhoven overleden ab intestato en 
zonder descendenten na te laten. 
 
En mitsgaders te kennen gevende hoe dat de gemelde overledene met haar gemelde man 
omtrent een jaar heeft huisgehouden en wel speciaal dat al de huisraad en meubilaire 
effecten zo bestiale als andere in gemeenschap was in bezit was gekomen en gekocht van 
en met de penningen verkregen van het verkocht erfgoed van haar gemelde man en 
verklaarden zij comparanten hun daarmede niet te willen bereiken maar de gehele 
nalatendheid des voorschreven Anna Catharina Menten uitgenomen de klederen en 
lijnwaad alsmede al het ongemunt, goud en zilver tot haar lijf gediend hebbende mits deze bij 
donatie inter vivos en uit uitzonderling respect te geven aan en ten behoeve van de gemelde 
Cornelis Neefs hiermede comparerende en hetzelfde dankelijk accepterende en in 
consideratie van dien ook af te staan alzulk recht van eigendom en de touchte van wijlen zijn 
gemelde huisvrouw. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morckhoven, ter presentie van Jan Baptist Peeters en 
Petrus Josephus Daems als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
P.S. verklaarde den ondergeschreven Cornelis Neefs bij deze tot lafenis der ziel van wijlen 
Anna Catharina Menten zijn gewezen huisvrouw te zullen doen celebreren 50 missen van 
requiem. Actum 7 maart 1774, Cornelis Neefs. 
 
Akte N° 12         14 maart 1774 
 

Op heden 14 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Franciscus Vermeulen 
en Maria Peeters gehuwden en actuele inwoners van Bruggeneijnde resort van Heijst, welke 
comparanten bekende n ontvangen te hebben vanwege Gommarus Feninckx weduwnaar 
van wijlen Anna Maria Joris een som van 225 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand en hypotheek zeker perceel beemd groot 150 
roeden genaamd “ het houten bemdeken “ of “ werve bemdeken “ gelegen tot Heultje 
resort van Westerlo. Palende oost de Cleijne Laecke, zuid “ den regenbempt “, west Peeter 
Verborghstadt en noord de abdij van Tongerlo. Item zeker perceel land aldaar omtrent 
gelegen groot voor het deel der comparanten 150 roeden, genaamd “ de marquisinne “. 
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Palende oost Maria Anna Peeters, zuid de straat, west Jan Baptist t Sijen en noord 
Franciscus Helsen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Guilliam De Ceuster als getuigen. 
 
Akte N° 13         16 maart 1774 
 
In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk één iegelijk dat op heden 16 maart voor mij notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Adrianus De Backer en de eerzame Catharina Huijsmans 
gehuwden en inwoners van Buel resort van Olen den eerste comparant ziek te bed liggende 
en de tweede comparant gezond van lichaam verklarende hierbij hun tijdelijke goederen te 
disponeren uit hun vrije wil zonder misleiding van iemand. 
 

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

- Aangaande zowel de haafelijke als erfelijke goederen maakten zij aan elkaar de eerst 
stervende aan de langst levende van hun beiden om daarmede te dun hun beliefte en 
met macht om deze te mogen verkopen naar goed dunken van den langstlevende te 
meer omdat zij testateurs geconsidereerd hun hoge ouderdom en de geringe 
nalatendheid nog zeer beducht zijn dat den langstlevende van hun beiden met 
dezelfde gehele nalatendheid zo gezegd maar eniglijk daaraan gereduceerd de 
legitieme portie van de wettige kinderen van hun achtergelaten wettig kind nog niet 
zal substitueren noch bestaan zonder van goede barmachtige mensen geholpen te 
worden, noemende en kiezende zijn of haar enige universele erfgenaam behoudens 
enkele de wettige kinderen van hun wettig kind zoals gezegd. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs ter presentie van 
Martinus Daems en Peeter Martien Soeten geloofwaardige getuigen. De testateur verklaarde 
ter zake van zijn doordringende ziekte en bevingen van zijner handen niet te kunnen 
tekenen. 
 
Akte N° 14         16 maart 1774 
 

Op heden 16 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Elisabeth Van De Weijer 
bijgestaan van Henricus Somers haar man, welke comparanten te kennen was gevende 
hoe dat zij in zonderlinge aandacht hebben genomen de getrouwe devoiren zorgen en 
diensten gedaan en bewezen door Guilielmus Van De Weijer en Maria Constantia Van De 
Weijer broer en zus der eerste comparante, zo aan Beatrix Huijgens hun moeder 
gedurende haar ziekte als ten gunste en ten behoeve van het gemeenschappelijk 
huishouden en over zulks hetzelfde niet willende onbeloond te laten, verklaarden in 
recompens van dien bij deze en in vorm van onherroepelijke donatie hen daarvoor te geven 
zeker perceel land gelegen tot Buel onder Olen groot een half bunder. Palende oost Marten 
Laenen, zuid de Buelestraet, west Jan Stijnen en noord Peeter Van Linden welke mede 
comparanten deze gift accepteerden met de vrijdom van alle renten. 
 
De donatarissen zullen moeten gedogen de touchte van hetzelfde aan Jan Van De Weijer 
hun respectieve vader. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen 
Heijlen en Jan Franciscus Smets als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15         24 maart 1774 
 

Op heden 24 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Gebruers gehuwd 
met Joanna Helsen en zich voor zijn huisvrouw sterk makende, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Anna Vermeulen weduwe Andries Faes als touchtenares 
ten opzicht van nabeschreven kapitaal een som van 265 guldens courant geld. 
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Comparant stelde voor deze rente tot pand en voor speciale hypotheek zeker nieuw huis en 
schuur met den hof en binnenveld, ap- en dependentiën gestaan en gelegen tot Gelindel 
omtrent de kapel Ter Voort groot te samen 160 roeden, leenroerig onder het leenhof 
genaamd het Leenhof in Gelindel competerende aan de heren erfgenamen wijlen den heer 
drossaard Mangelschots. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Martinus Bleirinckx en Wilm Meir schepenen alhier als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergetekende Joanna Helsen huisvrouw van Adriaen Gebruers verklaarde bij deze 
voorstaande akte van rentconstitutie en clausules te lauderen in de goedenis tot versterking 
van deze rente. Actum tot Gelindel 26 maart 1774. 
 
Akte N° 16          31 mei 1774 
 

Op heden 31 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Petrus Van Monfort 
chirurgijn tot Heijst, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Sieur Petrus Heijlen gehuwd met Anna Theresia Daems hier mede comparerende en de 
nabeschreven koop accepterende van zeker perceel dennenbos groot een zille gelegen 
onder de jurisdictie van Noorderwijk. Palende oost de straat leidende van Noorderwijk naar 
de Cappelle Ter Voort, zuid ... (leeg), west het nonnenklooster tot Herentals en noord de 
kerk van Noorderwijk en om daarvoor te betalen de som van 95 guldens courant geld. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gommarus Somers en Sieur Peeter 
Anthonis als getuigen. 
 
Akte N° 17          15 juni 1774 
 

Op heden 15 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Janssens en Elisabeth 
Ridts gehuwden en inwoner van Hulshout, dewelke de comparanten bekenden ontvangen te 
hebben vanwege de regenten der parochiale kerk van Hulshout een som van 100 guldens 
courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen tot Hulshout groot 
een half bunder of meer genaamd “ het soeken “. Palende oost Peeter Peeters zuid Jan Van 
Den Broeck, west dezelfde Jan Van Den Broeck en de erfgenamen Andries Van Oirshoven 
en noord de heer Van Den Sande meijer van Herselt. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout, ter presentie van Mr. Carolus Coomans ook notaris en Peeter Bruijnseels als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          16 juni 1774 
 

Op heden 16 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Hermans weduwnaar 
wijlen Joanna Van Dijck ter ene. Peeter Hermans gehuwd met Anna Meir ten tweede. 
Dimphna Hermans bijgestaan met Joannes Bleirinckx haar man ter derde. Anna Maria 
Hermans bijgestaan met Adriaen Sneijers ter vierde zijde. Anna Elisabeth Hermans 
bijgestaan met Joannes Geens haar man. Die van toenaam Hermans gezusters en broers 
en wettige kinderen achter gelaten bij wijlen Niclaes Hermans 3 daar moeder af was Anna 
Smets, welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van de 
goederen aan hun uit hoofde van hun gemelde ouders competerende maar daarvan te 
scheiden en te delen en daarom dezelfde erfgoederen te stellen in vijf kavels zo egaal en 
conform aan elkaar als het doenlijk was. 
 
Aan den eerste kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur en binnenveld, groot te samen 
een half bunder gelegen tot Schaetsbergen onder de jurisdictie van Olen. Palende oost de 
straat of “ plijn “ van Schaetsbergen, zuid Norbert Oniaerts, west Anthoon Helsen nomine 
uxoris en noord Cornelis Geerewaerts nomine uxoris, belast met een loopen koren aan en 
ten behoeve van de H. Geest tafel alhier. 
 

 
3 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Nicolaus Hermans x Anna Smets, nr. 1114, pag. 225. 
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Item schijnt apparent hetzelfde huis en binnenveld bovendien nog belast te wezen met 4 
jaargetijden in de parochiale kerk alhier gefundeerd door twee gezusters wiens namen tot 
nog toe onbekend zijn en waarvoor jaarlijks van ouds geplogen is en betaald een som van 
twee guldens en acht stuivers, welke som de kavelant aan wie deze kavel zal bevallen tot 
zijn last te nemen. Item werd deze kavel nog belast met een som van 75 guldens deel 
makende van een kapitale rente van 250 guldens waarmede de respectieve condividenten 
en hun goederen zijn belast tegen 3 guldens en 10 stuivers procent. Verder zal de cavelant 
aan wie deze kavel zal bevallen moeten contribueren in den intrest van de gemelde rente die 
hij tot zijn last zal moeten nemen. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel weide groot omtrent 150 roeden gelegen 
in “ den honinck “ alhier. Palende oost Catharina Gebroers, zuid “ den Schaetsbergschen 
aert “, west de straat en noord Cornelis Geerewaerts. Item moet den cavalant aan wie deze 
kavel zal bevallen tot zijn last nemen een som van 75 guldens in de gemelde rente van 250 
guldens kapitaal. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker een perceel land genaamd “ het berckenbosch “ 
gelegen tot Schaetsbergen, groot een zille Palende oost zeker straatje, zuid Sieur Cnaps, 
west Sieur Schmitz chirurgijn alhier en noord Peeter Smets. Item zeker perceel weide 
gelegen tot Schaetsbergen, genaamd “ den achtersten driesch “ groot 200 roeden. 
Palende oost Marten Wouters, zuid Adriaen Gebruers erfgenamen, west Peeter Smets en 
noord Michiel Cluijts. Item moet deze cavalant aan wie deze kavel zal bevallen tot zijn last 
nemen een som van 50 guldens in de gemelde kapitale rente van 250 guldens. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd zeker perceel land gelegen tot Schaetsbergen groot een 
derdel genaamd “ het bosch “ met alsnog enige roeden in zeker perceel land genaamd  
“ den haesemortel “ ter breedte van het bos. Palende oost het gemelde perceel “ den 
haesemortel “. Palende oost het gemelde perceel, zuid Hendrick Baeten, west Adriaen 
Douwen en mij notaris en noord Guilliam S’ Jongers nomine uxoris. Item en tot slot zeker 
perceel zowel land als heijde genaamd “ de cruijsheijde “ groot een half bunder gelegen 
aan de Buelestraete. Palende oost Jan Geens, zuid Jan Baptist Raedemaekers, west Jan 
Cools en noord de Buelestraete. Item zal de cavelant aan wie deze kavel zal bevallen tot zijn 
last moeten nemen een som van 25 guldens in de gemelde rente van 250 guldens. 
 
Aan de vijfde kavel werd toegelegd zeker perceel land genaamd “ den haesemortel “ groot 
250 roeden mits daarvoor moet afgaan 75 roeden ter breedte van het bos. Palende oost 
Peeter Peeters, zuid Hendrick Baeten, west het deel het gene gelegd moet worden aan “ het 
bosch “ en noord Sieur Cnaps. Item een perceel land als heide gelegen in “ de gansekoij “ 
groot een zille. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid Hendrick Baeten, west Jan Geens en 
noord de Buelestraete. Item moet aan wie deze kavel zal bevallen tot zijn last nemen een 
som van 25 guldens in de gemelde rente van 250 guldens kapitaal. 
 
Volgen verder afspraken aangaande deze scheiding en deling. De eerste kavel was bevallen 
aan Dimphna Hermans, de tweede kavel aan Jan Hermans, de derde kavel aan Peeter 
Hermans, de vierde kavel bevallen aan Anna Elisabeth Hermans en de vijfde kavel aan 
Anna Maria Hermans. Aldus gedaan en gedeeld binnen Olen, ter presentie van Cornelis 
Mans en Joseph Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19          21 juni 1774 
 

Op heden 21 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Dijck en Anna 
Maria Van Roosbroeck gehuwden en inwoners van het gehucht Heijblomme genaamd 
onder Soerle Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege 
Elisabeth Sneijers en Anna Catharina Sneijers gezusters en actueel inwoners der stad 
Lier te weten van de voornoemde Elisabeth Sneijers een som van 250 guldens courant en 
van de gemelde Anna Catharina Sneijers een som van 200 guldens courant geld. 
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Er werd voor speciale hypotheek gesteld zeker een perceel beemd groot drie dagmalen 
gelegen in Oosterwijck. Palende oost de H. Geest tafel, zuid Jan Seijmens, west de 
comparanten rentgelders ten deze en noord Jan De Cock. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Josephus Van Den Bruel als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20         30 augustus 1774 
 

Op heden 30 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Peeters jong 
bejaarde dochter bijgestaan met Peeter Van Outsel haar zwager en Joanna Peeters 
gehuwd met de voorzegde Peeter Van Outsel haar man, welke comparanten hierbij te 
kennen geven hoe dat Joanna Catharina Peeters zuster van die van toenaam Peeters ten 
jaar 1758 is ontvangen voor religieuze in het klooster van Nazareth binnen Leuven als 
swertzuster onder den regel van den Heilige Augustinus toe dien geconsidereerd dat zij tot 
dezelfde gewenste nodige professie niet kon geraken bij defect van genoegzame penningen 
degene voor dezelfde professie aldaar moest worden betaald en mits dezelfde haar zuster 
alsnu religieuze niet gemachtigd was van enige van haar devolveerde patrimoniale 
erfgoederen te belasten tenzij met consent en toestemming van Adriaen Peeters haar vader 
die deze erfgoederen betouchte gedurende zijn leven en waarvoor hij alsdan aan zijn 
dochter tot haar wens te laten komen ten verzoeke van de rekwisitie de comparanten zij in 
touchte gebruikende erfgoederen belaste met een obligatoire kapitale rente van 200 guldens 
wisselgeld aan en ten behoeve van de H. Geest tafel van Noorderwijk en hetzelfde kapitaal 
weder uitgekeerd ten behoef van zijn gemelde dochter actuele religieuze om dezelfde staat 
te kunnen ampleteren zo verklaarden de comparanten bij deze het gemelde kapitaal tot hun 
eigen last te nemen en daarvan intrest te betalen. 
 
Mede comparerende de voorzegde Adriaen Peeters degene uit een vaderlijke affectie ten 
gunste van zij kinderen voor zijn leven gedurende den intrest der voorzegde obligatie 
beloofde te betalen gelijk den zelfde van het begin der rentconstitutie alreeds heeft gedaan in 
recompens van dien verklaarden de eerste comparanten van dien ook tot hun eigen private 
last te nemen alzulke obligatoire rente van 50 guldens wisselgeld als den voorzegde 
Adriaen Peeters bij deling schuldig was en bij wijlen zijn vader ter rente gelicht van den 
Heilige Geest tafel van Morckhoven degene door de mede comparanten wel werd voldaan 
met de penningen degen hij ten verzoek als voor ter rente heeft gelicht van de voornoemde 
H. Geest tafel van Noorderwijk zijnde over zulks de reden waarom hij alsdan in plaats van 
200 guldens uitgekeerd aan zijne gemelde dochter heeft gelicht en ter rente opgebeurd een 
som van 250 guldens wisselgeld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Jan Mols en Joseph Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
P.S. verklaarden de comparanten bij deze te cederen alzulke gerechtigheden in de 
erfgoederen en de haafelijke goederen als aan de voorzegde Joanna Catharina Peeters 
zou hebben kunnen competeren in degene bij dito Adriaen Peeters verkregen in tweede 
huwelijk met Elisabeth Geijsels en dat aan en ten behoeve dezelfde Elisabeth Geijsels. 
 
Akte N° 21         20 september 1774 
 
In den naeme van eene Godt drievuldigh in persoonen amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden, den eerzame 
Joannes Baptista Hendrickx en de eerzame Maria Elisabeth Van Outven gehuwden en 
inwoners van Hulshout, beiden gezond van lichaam dewelke verklaarden bij deze hun 
tijdelijke goederen te disponeren en hierbij casserende alle voorgaande testamenten. 
 

- Ze recommanderen eerst om hunne dode lichamen te laten begraven in gewijde 
aarde met een eerlijke uitvaart en onmiddellijk na elkaars dood dertig missen van 
requiem te laten celebreren tot lafenis hunner zielen. 
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- Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke te weten de 
actuele erfgoederen laten en maakten zij testateurs in volle eigendom aan Catharina 
Hendrickx wettige dochter van den testateur en bij dezelfde in eerste huwelijk 
verwekt met Maria Anna Van De Poel ter zake de testateurs onderling geen 
onroerende goederen in bezit hadden. Ook de last van een obligatoire kapitale rente 
van 150 guldens courant ten behoeve van Gommer Feninckx weduwnaar van wijlen 
Maria Joris welke de voornoemde Catharina Hendrickx tot haar eigen private last 
zal moeten nemen. 
 

- De haafelijke goederen maken de testateurs aan elkaar op last indien den testateur 
de langstlevende was hij zal moeten uitkeren aan de gemelde Catharina Hendrickx 
een som van 10 guldens courant in recompens en vergelding van haar paternele 
bewijs of legitieme portie in de gemelde nalatendheid. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ten woonhuis van Adriaen Van Den Bruel, ter 
presentie van dezelfde Adriaen Van Den Bruel en Joannes Franciscus Van Looij als 
getuigen hiertoe aanzocht 
 
Akte N° 22         20 september 1774 
 

Op heden 20 september compareerde voor mij openbaar notaris, Sebastiaen Peeters 
gehuwd met Anna Maria Van Woensel inwoners van Bruggeneijnde resort van Heijst, welke 
comparant verklaarde ontvangen te hebben vanwege de regenten van de Kapelanie van 
Hulshout een som van 150 guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker huis, hof en 
binnenveld gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde, groot een dagmaal. Palende oost Adriaen 
Folders, zuid de straat, west de erfgenamen van den heer drossaard Mangelschots en noord 
Jan Van Den Bruel nomine uxoris Elisabeth De Schutter. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Hulshout, ter presentie van Jan Baptist Dillen en Joannes Baptista Janssens als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23         20 september 1774 
 

Op heden 20 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista 
Janssens en Anna Maria Marien gehuwden en inwoners van Bruggeneijnde, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege de regenten der inkomsten der 
Kapelanie van Hulshout een som van 75 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand voor deze rente, zeker huis, hof en binnenveld 
gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde resort van Heijst groot 91 roeden. Palende oost “ de 
vroente “, zuid zeker straatje naar dezelfde “ vroente “, west de S’ Heerestraete leidende 
van Hulshout naar Itegem en noord Jan Van Den Bruel nomine uxoris Elisabeth De Schutter. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Baptist Dillen en 
Sebastiaen Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24         22 september 1774 
 

Op heden 22 september compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer 
Michael Van Bijlen presbiter, Peeter Martien Soeten en Joanna Catharina Huijpens 
gehuwden te samen ter eendere en Joannes Vervoort inwoner van Buel alhier onder Olen 
ter tweede zijde, welke eerste comparanten verklaarden aan den tweede alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen, beemden, weiden, 
driessen en heiden daaraan annex, zo en gelijk den huurder dezelfde gronden van erven 
actueel in huur is gebruikende en daar bovendien alsnog een perceel land genaamd “ de 
leente “ groot een bunder. Item zeker perceel land genaamd “ dekers straete “ groot 250 
roeden. 
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Item en tot slot zekere zille land genaamd “ de langels “ allen gestaan en gelegen tot Buel of 
daar omtrent en alles aan den huurder genoegzaam bekent behoudens dat het huis, stal, 
schuur en verdere edefitien actueel bij hem bewoond ten deze niet en wordt mede verhuurd 
nog ook den hof en binnenveld die er behoudens een zille in hetzelfde binnenveld 
westwaarts lang de straat leidende naar Herentals dan in consideratie der zelfde edefitien zal 
den huurder in huur gebruiken het huis, stal, schuur en half actueel bewoond wordende bij 
den voorzegde Peeter Martien Soeten mede verhuurd ten deze en daarvoor te betalen de 
som van 50 guldens jaarlijks en een kwantiteit van 21 veertelen koren voor korenpacht. 
Volgen verder huur voorwaarden. 
 
Dat de verhuurders aan hun reserveerden den zolder, de kamer van den verhuurders huis 
om hetzelfde tot hun behoef te gebruiken. Dat den huurder zal moeten opbreken en tot 
cultuur brengen zeker twee percelen heide het ene gelegen aan “ de torfputten “ en het 
ander tegen de erve van de weduwe Adriaen De Becker. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Adriaen 
Deckers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 25         23 september 1774 
 

In den naeme van eenen Godt drijvuldigh persoon 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk en iegelijk dat op 
heden 23 september voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden den 
eerzame Cornelis Geerewaerts 4 en de eerzame Anna Maria Cluijts gehuwden en 
inwoners van Olen. Den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante 
enigszins geïncommodeerd nochtans beiden met ons gaande en staande en hun verstand 
wel machtig. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart, kiezende hunne sepulture in de parochiale kerk waar ze komen te 
overlijden en latende den eerst stervende het doen celebreren der missen en voor de 
pieuze werken ter conditie van den langs levende. 
 

- Dispositie van hunne tijdelijke goederen, hetzij huisraad, goud, zilver gemunt of 
ongemunt, de klederen en lijnwaad tot hun lichaam gediend hebbende, maken zij 
testateurs aan elkaar den eerst stervende aan de langst levende van hun beiden op 
last daarvan de te betalen de kladschulden, kerkrechten, lijkdiensten. De testateur 
disponeerde eerst van zijn onroerende goederen waar deze gelegen zijn de touchte 
aan zijn gemelde huisvrouw om haar verder leven te gebruiken en na haar dood 
maakt hij de touchte van zijn onroerende goederen gelegen onder Olen en onder 
Geel aan Adriaen Bellens en Elisabeth Verboven zijn nicht gehuwden om dezelfde 
touchtsgewijs te genieten en na de dood der gehuwden maakte hij testateur al 
dezelfde goederen aan hun wettige kinderen hoofdelijk gewijs te weten aan de 
nakinderen van dezelfde Elisabeth Verboven ter exclusie van haar voorkind om 
doordringende redenen en nopende de goederen onder de jurisdictie van Herenthout 
en Oevel al deze laat en maakt hij testateur na zijn en zijn huisvrouwen dood aan 
Anna Geerewaerts gehuwd met Geeraert Mennekens zijn nicht of bij haar 
aflijvigheid aan haar wettige kinderen in volle eigendom op last dat dezelfde Anna 
Geerewaerts of haar kinderen binnen de maand na de testateurs dood zullen 
moeten uitkeren aan den hoofdman, deken en gezworenen der Gilde van den 
Heilige Sebastiaen alhier een som van 200 guldens courant geld eens waarvoor 
dezelfde Gilde zal gehouden zijn te doen funderen een eeuwigdurende gezongen 
jaargetijde alhier in de parochiale kerk en op welk jaargetijde de gulde broeders 
zullen moeten present zijn. Volgen verdere testamentaire verklaringen ... 
 

 
4 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Cornelius Gerewaerts x Maria Cluyts, nr. 914, pag. 185. 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 31 

- De testatrice komende tot dispositie van haar onroerende goederen waarvan zij de 
touchte maakte aan haar gemelde man voor zijn verder leven en na zijn dood maakte 
zij haar paternele erfgoederen voor de ene helft aan Jan Baptist Cluijts haar 
halfbroer met volle eigendom en de andere resterende helft daarvan maakte zij de 
touchte aan Michiel Cluijts insgelijks haar halfbroer om daarvan hun verder leven 
deze touchtsgewijs te hergebruiken en na hun dood maakte zij testatrice de 
eigendom voor de ene helft aan het voorkind van den gemelde Michiel Cluijts daar 
moeder af was Maria Boeckx en voor de andere helft aan de nakinderen alreeds in 
tweede huwelijk verwekt en nog te verwekken op last dat de gemelde Jan Baptist 
Cluijts en Michiel Cluijts binnen een maand na de dood van haar testatrice moeten 
uitkeren voor de juiste helft aan den hoofdman, deken en gezworenen der Gilde van 
den Heilige Sebastiaen alhier een som van 200 guldens. … etc. 

 
Aldus gedaan en gedisponeerd binnen Olen, ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Peeter Torfs en Peeter Van Hove beiden geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den onderschreven vanwege maternele vrienden van Anna Maria Cluijts de 
som van 105 guldens om daarmede te laten celebreren 300 missen tot lafenis der ziel van 
de voorzegde Anna Maria Cluijts ingevolge het voorstaande testament, verklarende den 
ondergeschrevene verder dat de goederen van Anna Maria Cluijts gedurende zijn 
huwelijkse staat niet werden belast. Actum Olen, deze 18 juni 1775, Cornelis Geerewaerts. 
 
Ick onderschreve bekenne ontfangen te hebben den 18 juni van Cornelis Geerwaerts de 
somme van 52 guldens 10 stuivers voor hondert en vijftig missen voor sijn overlede vrouw 
Cluijts waervan ick bekenne voldaen te sijn. Actum in Oolen den 18 juni 1775, J. Anthonis 
canoninck tot Postel. 
 
Ontfangen bij den ondergeschrevene van wegens Cornelis Geerewaerts de som van 
seventhien guldens thien stuijvers voor 50 missen gedaen door des ondergeschreven 
broeder voor de siele van Anna Maria Cluijts. Actum Oolen desen 18 juni 1775. Peeter 
Cornelis Vervoort. 
  
Akte N° 26         4 oktober 1774 
 

Op heden 4 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Heijlen bejaarde 
jongeman actueel woonachtig aan de Cappelle Ter Voort onder Westerlo, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Bouwen bejaarde jongeman en inwoner 
van Morckhoven een som van 300 guldens courant. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een half bunder 
gelegen tot Morckhoven aan de rentgelder pro indiviso met zijn zuster competerende onder 
meer andere goederen. Palende oost Guilliam Heijlen Peeterssone, zuid de blinde straet, 
west zijne Excellentie den heer graaf van Morckhoven en noord Adriaen Heijlen nomine 
uxoris. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en 
Martinus Alen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27         15 oktober 1774 
 

Op heden 15 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Van Den Brande 
Peeterssone inwoner van Gelindel resort van Soerle Parwijs welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Dils en Elisabeth Schoubroeckx 
gehuwden een som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale geldlening tot pand zeker perceel land groot 3 zillen 
genaamd “ het verbrandt “ gelegen tot Gelindel onder Zoerle Parwijs leenroerig aan den 
leenhove van hare Excellentie de hooggeborene Vrouw Barones van Geel. Palende oost 
Adriaen Helsen Martenssone, zuid de erfgenamen Peeter Douwen, west de erfgenamen van 
wijlen Franciscus Lemmens en noord “ de plijn “ van Gelindel. Aldus gedaan en gepasseerd 
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binnen Olen, ter presentie van Gommer Somers en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 28         3 november 1774 
 

Op heden 3 november compareerden voor mij openbaar notaris, Sieur Joannes Verbiest 
schepen alhier en Guilliam Sjongers burger der stad Herentals te samen ter ene zijde en 
Peeter Sterckx inwoner van Velthoven resort van Herentals ter tweede zijde, welke eerste 
comparanten verklaarden aan de eerste alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede met de landen, beemden, weiden en driessen groot te 
samen 7 en een halve bunder gestaan en gelegen tot Heusewijck zowel onder Olen als 
onder Noorderwijk te weten zo en gelijk den eerste verhuurder hetzelfde actueel is winnende 
en gebruikende, en om daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf en te leveren voor 
korenpacht, te weten aan den eerste verhuurder voor voorlijf een som van 64 guldens 
courante geld en aan dezelfde voor korenpacht 13 veertelen koren en een veerteel boekweit 
en aan den tweede verhuurder jaarlijks voor voorlijf een som van 22 guldens en voor 
korenpacht 8 en een halve veerteel koren. Volgen de verhuurvoorwaarden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Thielen en Jan 
Franciscus Thijs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29         5 november 1774 
 

Op heden 5 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Smets Niclaessone 
welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Peeter Van Dijck als in huwelijk 
gehad hebbende Joanna Catharina Smets des voorzegde dochter van Peeter Smets, een 
som van 60 guldens 16 stuivers courant geld in voldoening van alzulke legitieme portie als 
aan hem comparant en zijn huisvrouw competerende in de meubilaire nalatendheid van 
wijlen der voorzegde zijn overleden dochter zonder dat dezelfde som vervangen is in de 
nagelaten obligatoire renten waarvan de comparant in zijn geheel is blijvende … etc. 
 
Verklaarde den eerste comparant al volgens de gemelde som bij hem alreeds ontvangen en 
genoten in presentie van mij notaris en de getuigen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Gommarus Adrianus De Kepper en Jan Mols als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 30         5 november 1774 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Van Nuten molder tot Castel publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen een kwantiteit van opgaande eiken bomen 
gestaan tot Meeren aan en omtrent zijn huis en schuur aldaar. 
 
Item zullen de kopers de bomen moeten uit doen en van de grond amoveren voor ultimo mei 
eerstkomende en zullen ze de putten tot het uitdoen derzelfde te maken moeten vullen en 
effenen. Item zullen de kopers moeten betalen het recht van derdeboom … 
 
Eerste koop 2 bomen gemijnd bij Jan Van Lommel borg Adriaen Heijlen … etc. In totaal 
werden er 34 eikenbomen verkocht in 20 loten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Guilliam Peeters en Peeter Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 31         12 november 1774 
 

In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk één iegelijk 
dat op heden 12 november voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden 
den eerzame Adriaen Van Nuten 5 oud schepen van alhier en de eerzame Anna Elisabeth 

 
5 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Van Nueten x Elisabeth Daems, nr. 2831, pag. 563. 
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Daems gehuwden en inwoners van Meeren resort van Olen, respectieve gezond van 
lichaam met ons gaande en staande en beiden hun verstand en redenen ten volle in gebruik 
welke te kennen gevende te willen disponeren uit vrije wil en zonder misleiding van hunne 
tijdelijke goederen. 
 

- Willende ten eerste dat hun lichamen zouden bergraven worden in gewijde aarde met 
een eerlijke uitvaart en casserende dood en te niet doende alle voorgaande 
testamenten. 
 

- Dispositie van hun goederen ten eerste van hun haafelijke goederen, verklaarden zij 
te maken aan elkaar in volle eigendom om daarmede te doen zijn of haar libere wille 
of begeerte op last van daarvan te betalen de schulden waaraan het sterfhuis van 
hun beiden zou komen, alsmede ook de uitvaart diensten en kerkrechten welke zij 
onmiddellijk immers binnen de drie maanden daarna zal moeten laten celebreren 50 
missen van requiem tot lafenis der ziele van hem of haar, en verklaarden de 
testateurs geenszins nodig te wezen een mentie te maken der legitieme portie 
degene volgens recht en coustumen aan hun drie kinderen zouden kunnen 
competeren ter zake van hun alreeds lang hebben geampleteert den huwelijkse staat 
en alsdan aan elk van hen meer als het dubbele gegeven te hebben. 
 

- Dispositie van hun erfelijke censale, feodale als allodiale goederen waar en op welke 
plaats deze gelegen zouden zijn hebben zij gemaakt bij deze de touchte en gebruik 
aan elkaar en zullen deze na de dood van de langstlevende gaan naar hun drie 
wettige kinderen hoofdelijk gelijk als volgend aan ieder van hun twee zonen niet meer 
als aan hun dochter bij naam Maria Catharina Van Nuten weduwe wijlen 
Franciscus T’Seijen bij dewelke zij heeft verwekt 5 kinderen zijnde dezelfde hun 
dochter alsnu in tweede huwelijk geconvoceerd met Joannes Martinus Groenen en 
mits aan elk der vijf gemelde voorkinderen door wijlen Cornelis Van Nuten broer van 
den testateur bij testamentaire dispositie werd gemaakt een som van 100 guldens 
courant geld … en aan elk van de kinderen van het tweede bed bij deze vooruit te 
geven een som van 100 guldens courant om alzo egaal te wezen aan de gemelde vijf 
voorkinderen. 
 

- De testateurs elkaar alzo in de haafelijke en in de touchte der erfgoederen en hun 
wettige kinderen na hun beider dood in den eigendom der zelfde erfgoederen 
noemende en instituerende hun erfgenamen omni plenoque jure institutiones. Mede 
comparerende Joannes Baptista Van Nuten oudste zoon der testateur degene zo 
ten opzichte der weldaden bij hem van zijn ouder testateurs deze genoten als om 
andere moverende redenen verklaarde geen voordeel te willen of te begeren in de 
leengoederen bij zijn voorzegde ouders gelaten en zich tevreden te houden met een 
derde deel als dezelfde goederen zullen gesteld worden in drie kavels egaal in 
waarde. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd tot Meeren onder Olen, ten woonhuis der testateurs ter 
presentie van Adrianus Martinus Deckers schepen van Olen en Norbertus Oniaerts 
schoolmeester van Meeren als getuigen hiertoe aanzocht en gebeden. 
 
Akte N° 32         6 december 1774 
 

Op heden 6 december compareerde voor mij openbaar notaris Juffrouw Anna Elisabeth 
Boeckx huisvrouw van mij notaris speciaal gelaste van Sieur Joannes Jacobs burger der 
stad Antwerpen haar kozijn bij procuratie van datum 11 november laatstleden ter ene en 
Hendrick Steurs inwoner van Schobbroeck onder Westerlo ter tweede zijde, welke eerste 
comparante verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere hofstede met omtrent 5 zillen erve bestaande zowel in land als 
weide of dries zo en gelijk het aan dezelfde Sieur Joannes Jacobs constituant der eerste 
comparante is competerende en aan den huurder genoegzaam bekent is, om en mits 
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daarvoor jaarlijks te betalen een som van 46 guldens courant geld aan de voorzegde 
Joannes Jacobs tot Antwerpen. 
 
Mede comparerende Adriaen Van Den Bruel Adriaenssone schoonvader van den huurder 
degene zich voor de jaarlijkse huur en betalingen tot borg stelde. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Van Bijlen en Jan Mols als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Inliggende folio: 
Brief aan de heer Soeten secretaris van ende tot Oolen. 
 
Beminde cosijn Antwerpen den 11 nov. 1774 
 
Wij sijn met desen mensch in accoort voor pachte tot Damsijnde en wij hebben het verhuurt 
voor 46 guldens precies en alle jaren te verdecken 10 busselen schootstroij ten gewichte van 
40 ponden en alle dorpslasten te betaelen te doen van latten nagelen dackbanden etc. wij 
versoeken die … die conditie te schrijven oft het voor Ue ijgen was met suffisante borg en 
over ... blijve in verpachting met haeste met veel complimente aen Ue familie met het 
respeckt van mijn ouders 
 
geheerde cosijn ende night desen hurelijck is sijne naem Hendrick Steurs 
Ue geaffectioneerde dinaeresse en nighte M. A. Jacobs voor mijn ouders. 
 
Akte N° 33         13 december 1774 
 
Voorwaarden en condities waarop Peeter Helsen en Dimphna Elen gehuwden en inwoners 
van Oosterwijck op heden 13 december publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten zo bestiale als andere. 
 

- Er werden 2 schotels, een melktijl en een melkvat verkocht. 
- Adriaen Hoefkens kocht de roij koij voor 26 guldens borg Peeter Van Lommel. 
- Adriaen Van De Poel kocht de swerte koij voor 27 guldens. 
- Het rund werd niet verkocht. 
- Peeter Van Lommel kocht den os voor 17 guldens borg Joseph Verstappen. 
- Franciscus Vranckx kocht het kalf voor 5 guldens en 10 stuivers. 

 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Oosterwijk ter presentie van Erasmus Somers 
en meer anderen als getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte 34 24 december 1774 
 

Op heden 24 december compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Gebruers gehuwd 
met Joanna Helsen inwoners van Capelle Ter Voort jurisdictie van Westerlo, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Bouwen bejaarde jongeman 
en inwoner van Morckhoven een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde tot onderhoud van deze rente voor speciale hypotheek zeker perceel 
weide groot 80 roeden gelegen omtrent de Cappelle Ter Voort onder Tongerlo. Palende oost 
Jan Mathijs, zuid Adriaen Mathijs, west de straat van de gemelde Cappelle naar Noorderwijk 
en noord Peeter Van Bijlen. Item alsnog zeker perceel bos genaamd “ de conijne aerde “ 
insgelijks omtrent dezelfde Cappelle gelegen onder de jurisdictie van Westerlo, groot 50 
roeden. Palende oost Peeter Heijlen, zuid Adriaen Van Den Brande, west de baen en noord 
de erfgenamen Jan Douwen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sebastiaen Van Hove en 
Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1         4 januari 1775 
 

Voorwaarde en condities waarop Catharina Helsen weduwe wijlen Marten Soeten 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen alle meubilaire effecten zo 
bestiale als andere te gemelde sterfhuis bevonden. Volgt een lijst van haafelijke goederen 
met de vermelding van de kopers en hun onkosten. 
 
Aangaande de verkoop van het vee kocht Marten Aerts al het vee, 4 koeien twee kalveren 
en het paard. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Gelindel onder Westerlo, ter 
presentie van Marten Helsen en Peeter Verswijvel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         5 januari 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Soeten en Elisabeth Sjongers gehuwden 
publiekelijk presenteerden te verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten zo 
bestiale als andere. Volgt een lijst van haafelijke goederen met de vermelding van de kopers 
en hun onkosten. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Franciscus Lenaerts smid kocht voor 30 guldens 5 
stuivers een koe borg Peeter Delen. Peeter Daems van Daemseijnde kocht voor 37 guldens 
een koe borg Jan Govaerts. Andries Van De Wouwer van het Laer tot Heijst kocht voor 23 
guldens een koe borg Jan Docx van Hulshout. Wilm Helsen van Soerle kocht het rund voor 
15 guldens en 10 stuivers borg Peeter Valgarens. Peeter Helsen Pasbrug kocht het kalf voor 
7 guldens borg Jan Helsen. Peeter Delen kocht er een kalf voor 7 guldens borg Adriaen Van 
Den Bosch. Adriaen Kijnen van Heultje kocht het paard voor 8 guldens borg Augustinus 
Boschaerts. Jan De Cort kocht het veulen voor 52 guldens borg Guilliam Sprengers. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Strateneijnde onder Westerlo, ter presentie 
van Peeter Verbist en Marten Helsen als getuigen. 
 
Akte N° 2         14 januari 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Peeters 6 gehuwd met Catharina Gorts inwoners 
van dit graafschap van Olen op heden 4 januari aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen zeker perceel weide gelegen tot Doffen groot ... (leeg) genaamd “ de bruelen “. 
Palende oost Jan Bellens, zuid de kinderen Henderick Caers, west de erfgenamen Adriaen 
Van Genechten en noord Jan Molenberghs. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Op welk voorschreven pand Jan Cluijts den handslag heeft ontvangen voor de som van 463 
guldens en stelde hij daarop nog 40 hoogen ter presentie van Joannes Baptist Douwen en 
Cornelis Verboven als getuigen hiertoe aanzocht. Op 7 februari verhoogde Marten Bellens 
deze koopsom met 3 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 9 februari zonder verdere 
verhoging koper gebleven. 
 
Akte N° 3         30 januari 1775 
 

Op heden 30 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Martinus Van Den Brande 
gehuwd met Joanna Maria Gijsels welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan 
Joannes Van Den Brande weduwnaar van Catharina Van Kerckhoven en aan en ten 
behoeve van Petrus Josephus Aerts beiden hiermede comparerende en de nabeschreven 
kopen accepterende te weten aan Joannes Van Den Brande zeker een perceel beemd 
gelegen aan de Wimpe tegenover “ de baele boschen “ onder Soerle Westerlo, groot een 

 
6 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Peeters x Anna Catharina Gorts, nr. 1890, pag. 380. 
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zille geheten “ den boogaerts bempt “. Palende oost Adriaen Willems, zuid Marten Hemels, 
west Petrus Josephus Aerts met het volgende perceel en noord de Wimpe en aan de 
gemelde Petrus Josephus Naets zeker een zille beemd insgelijks aldaar gelegen. Palende 
oost het voorschreven perceel, zuid Marten Hemels, west dezelfde Marten Hemels en noord 
de Wimpe, om en mits de som van 175 guldens courant geld door de kopers elk voor de helft 
te betalen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en Jan 
Mols als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4         6 februari 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Helsen en Dimphna Elen gehuwden en inwoners 
van Oosterwijck op heden 6 februari publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen een kwantiteit hooi en stro en andere huisraad. Volgt een lijst van goederen met de 
vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten daaraan. 
 
Akte N° 5         11 februari 1775 
 

Op heden 11 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Janssens 
en Anna Maria Marien gehuwden en inwoners van Bruggeneijnde resort van Heijst, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van de regenten der H. Geest tafel 
van Hulshout een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker huis, hof en binnenveld 
gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde, groot omtrent een dagmaal. Palende oost “ de 
gemeijnte heijde “ zuid en west de straat en noord Jan Van Den Bruel nomine uxoris bij de 
voornoemde Anna Maria Marien bij koop en van uitgroting geacquireerd tegen haar zusters 
en broers weduwe zijnde. Item alsnog zeker perceel heide groot 3 dagmalen gelegen tot 
Hulshout. Palende oost, zuid en west de heide van Hulshout en noord Franciscus 
Lembrechts bij de gemelde Anna Maria Marien bij koop geacquireerd van de gemeente van 
Hulshout anno 1763. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Van Den 
Bruel en Joannes Josephus Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         17 februari 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop den heer Bosquet als rentmeester van zijne Excellentie 
den heer markies van Westerlo op heden 17 februari publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen het schaarhout gestaan op “ de vaerte “ tot Hulshout. 
 

- Eerste koop gemijnd voor 36 guldens door Cornelis Docx van Halder borg Jan Raes 
van Itegem. 

- Tweede koop ingemijnd door Joseph Van Tongerloo van Busschot borg Joseph 
Gijselinckx van Busschot. 

- Derde koop ingemijnd door Peeter Bruijndonckx borg Joseph Gijselinckx molder. 
- Vierde koop ingemijnd door Carel Dockx van Hulshout borg Norbert Laumans van 

Hulshout. 
- Vijfde koop ingemijnd door Adriaen Van Den Bruel borg Joannes B. Soeten. 

 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den 
Bruel en Franciscus Janssens als getuigen. 
 
Akte N° 7         18 februari 1775 
 

Op heden 18 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Henderick Dirickx en Anna 
Catharina Heijlen gehuwden en inwoners van Oosterwijck resort van Tongerlo, welke 
comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Jan Mols en Maria Catharina Douwen 
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gehuwden en inwoners van Olen alhier mede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van zeker perceel heide gelegen alhier tot Kerckhoven, groot 3 zillen. Palende 
oost Jan Torfs, zuid Jan Neijers, west de straat van Olen naar Oosterwijck en noord Wilm 
Meir en de erfgenamen Adriaen Neijers, om en mits de som van 51 guldens 5 stuivers 
courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Dingenen en Joseph 
Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8         4 maart 1775 
 

Op heden 4 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Bosmans en Anna 
Elisabeth Goris gehuwden en inwoners van Bruggeneijnde onder Heijst, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege Adriaen Haepers als dienende 
kerkmeester der parochiale kerk van Hulshout een som van 400 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor hypotheek zeker perceel land groot 467 roeden, gelegen onder 
Hulshout. Palende oost Peeter De Wegh, zuid Andreas Van De Wouwer, west Adriaen 
Boeckx en noord Jan Van Asbroeck. Item alsnog zeker huis, schuur en hof groot 17 roeden 
gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde in “ de wishaege “ onder Heijst. Palende oost en zuid 
“ de vrunte “ west Peeter Boeckx en noord Cornelis Van Mensel. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van de heer Petrus Van Den Bruel presbyter 
(kapelaan van Hulshout) en Adriaen Van Dijck als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 9         17 maart 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop de notaris Joannes Baptista Soeten als gelaste van den 
heer Bosquet op heden 17 maart publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te 
verkopen het nabeschreven schaarhout gestaan in de bossen des heer Bosquet tot Buel 
jurisdictie van Olen. 
 
Kopers waren o.a. Joseph Meir, Peeter Heijlen van Meeren, Adriaen Deckers van Meeren, 
Jan Van Hove Peeterssone van Buel, Jan Van Hout, Adriaen Deckers van Meeren, Marten 
Van De Weijer, Franciscus Verhaert, Peeter Douwen, Jan Vos, Marten Belmans en Amant 
Van Hout. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Joseph Meir 
en Adriaen Deckers en meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 10         28 maart 1775 
 

Op heden 28 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Smets weduwe van 
Adriaen Van Hove 7 welke comparante te kennen is gevende hoe dat zij nu geleden omtrent 
de negen jaren aan Joannes Baptista Raeijmakers mondeling heeft gegeven zeker perceel 
heide genaamd “ het cruijsheijcken “, groot een derdel gelegen tot Kerckhoven alhier onder 
Olen. Palende oost Jan Geens, zuid Henderick Baeten, west Jan Cools en noord de 
Buelestraete en verklaarde de comparante dezelfde gift gedaan te hebben ten dien tijde om 
haar te dechargeren (ontlasten) van de zware cijns en lasten waaraan dezelfde heide subject 
was zonder dat zij van deze heide enig profijt kon genieten en alsnu de heide door zware 
kosten gedaan door den gemelde Jan Baptist Raeijmakers gemaakt tot bos zodat dezelfde 
van de gift aan hem gedaan niet het minste bewijs kan doceren als maar mondeling en ter 
goeder trouw geschied zijnde zo verklaarde de comparante haar geenszins willende 
bereiken met de kosten, arbeid en devoiren van dezelfde gift bij deze te herkennen bij deze 
als donatie inter vivos deze te geven aan de voorgemelde Jan Baptist Raeijmaekers 
hiermede comparerende en dezelfde gift te accepteren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Adriaen Helsen als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 

 
7 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Van Hove x Anna Smidts, nr. 2667, pag. 531. 
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Akte N° 11         29 april 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Claes en Geeraert Claes broers en wettige 
kinderen en erfgenaam van wijlen Jan Claes daar moeder af was Dimphna Helsen, 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun maternele erfgoederen 
gelegen onder de jurisdictie van Olen, aan hun ieder voor de helft en in onverdeeld recht 
competerende. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Eerste koop, zeker perceel land genaamd “ den aertbempt “ gelegen tot Bijlen onder Olen 
Palende oost den loop zuid de straat, west Adriaen Coolkens en noord de gemeente alhier 
groot 250 roeden en belast met een stuiver cijns aan den heer graaf alhier. Cornelis Bellens 
aanvaarde op 29 april den handslag van dit perceel voor de som van 212 guldens en stelde 
daarop nog 14 hoogen en is hij met de kaarsbranding op 18 mei koper gebleven. 
 
Tweede koop zeker perceel land genaamd “ de bruelen “ gelegen tot Doffen, groot 100 
roeden. Palende oost Jan Molenberghs, zuid Catharina Bellens, west Franciscus Verhaegen 
en noord een straatje, belast met een cijns van 2 stuivers 9 mijten aan den heer graaf alhier. 
Marten Cremers aanvaarde op 29 april den handslag van deze koop voor de som van 88 
guldens en stelde daarop nog 2 verdieren en stelde als borg Joannes B. Soeten en is 
Marten Cremers na de kaarsbranding op 18 mei koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel land genaamd “ het molenstraatje “ gelegen tot Grijen onder 
Olen, groot 125 roeden. Palende oost het Molenstraatje, zuid Marten Willems west Guilliam 
Engelen en noord Marten Bellens, belast met twee oorden en drie mijten cijns aan den heer 
graaf alhier. Cornelis Mans aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 80 
guldens en stelde daarop 10 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 18 mei koper 
gebleven. 
 
Vierde koop, zeker perceel land genaamd “ het leen “ groot 125 roeden leenroerig onder het 
leenhof de Herstraet alhier tot Gerheijen. Palende oost de Sieur Cluijts tot Mol, zuid en noord 
de erfgenamen Joseph Duribreu en west de Herstraete. Jacobus Willems aanvaarde den 
handslag van deze koop op 29 april voor de som van 432 guldens en stelde daarop nog 8 
hoogen en is hij na de kaarsbranding op 18 mei koper gebleven. 
 
Vijfde koop zeker perceel weide genaamd “ den demer “ groot 170 roeden, gelegen tot 
Doffen. Palende oost de erfgenamen Jan Truijts, zuid de erfgenamen Jan Verluijten, west de 
erfgenamen Joseph Meir en noord Cornelius Geerewaerts. Anthoon Helsen aanvaarde op 
29 april den handslag van deze koop voor de som van 250 guldens en stelde daarop nog 20 
hoogen en is hij zonder verdere verhoging met de kaarsbranding op 18 mei 1775 koper 
gebleven. 
 
Zesde koop, zeker perceel weide genaamd “ de bruelen “ gelegen tot Doffen groot 100 
roeden. Palende oost Hendrick Verbist, zuid Elisabeth Cremers, west Elisabeth Meir en 
noord Jan Van Lommel. De koper zal profiteren van Marten Caers zes pond klaverzaad om 
hetzelfde op dit pand als ditto Marten Caers de haver zal zaaien ten ene wege daarin te 
zaaien. Marten Caers aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 85 guldens 
en stelde daarop nog 6 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Zevende koop zeker perceel schaarbos gelegen tot Buel in “ de bulderboschen “ alhier, 
groot een zille. Palende oost Catharina Spapen, zuid Hendrick Mertens, west de straat en 
noord Amandus Van Hout. Peeter Hoes aanvaarden den handslag van deze koop voor de 
som van 116 guldens en stelde daarop nog 9 hoogen en blijft Joannes Laenen voor 
dezelfde koper borg en is de voorzegde Peeter Hoes na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Achtste koop, zeker perceel land competerende Jan De Cock gelegen tot Buel in “ de 
langels “ onder Olen groot 90 roeden. Palende oost Adriaen Franciscus Cluijts, zuid Marten 
Laenen, west Jacobus Willems en noord Anna Meir. Jacobus Willems aanvaarde den 
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handslag van deze koop voor de som van 41 guldens en stelde daarop nog 4 hoogen en is 
hij na de kaarsbranding zonder verdere verhoging koper gebleven. 
 
Akte N° 12          17 mei 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Deckers in kwaliteit als kapelmeester der kapel 
Sancti Willebrordi tot Meeren resort van Olen publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen een kwantiteit moer per halve roede als mede een kwantiteit 
russen en schadden per roede. De eerste koop moer in “ de capelle bemt “ onder Geel 
gecompartimenteerd in 13 loten. Eerste koop rus per roede te slaan niet dikker als vijf 
duimen gecompartimenteerd in 7 loten. De koop van de schadden gecompartimenteerd in 4 
loten. Totale opbrengst 16 guldens en 4 stuivers. 
 
Akte N° 13          20 mei 1775 
 

Op heden 20 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster ter ene en 
Peeter Cornelis Vervoort ter tweede welke eerste comparant verklaarde aan den tweede 
alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker zijn stede met de landen 
beemden, weiden, driessen en heiden daaraan annex, gestaan en gelegen tot 
Schaetsbergen, groot te samen 7 bunders aan hem huurder genoegzaam bekend en mits 
daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 56 guldens en voor korenpacht de 
kwantiteit van 24 veertelen koren. 
 
Hier mede comparerende Peeter Smets degene zich voor de jaarlijkse huur en het 
onderhouden van de condities zich als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Jan Baptist Smets en Adrianus Josephus Ooms als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 14          20 mei 1775 
 

Op heden 20 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Vermeerbergen als 
gelaste van Christina Vermeerbergen zijn zuster ter ene en Joannes Smets inwoner alhier 
ter tweede zijde welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker 9 zillen zowel land als weide gelegen alhier tot 
Kerckhoven aan den huurder genoegzaam bekent zo hij verklaarde, om en mits daarvoor 
jaarlijks te betalen en te leveren te weten voor voorlijf van het gene in weide bestaande een 
som van 14 guldens en voor korenpacht van het land bestaande 10 veertelen en drie loopen 
koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Dijck en 
Peeter Vermeerbergen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15          5 juni 1775 
 

In den naem van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kennelijk en eenen iegelijk dat op heden 5 juni voor mij openbaar notaris compareerden in 
propere persoenen den eerzame Joannes Verheijen en de eerzame Maria Catharina Van 
Roosbroeck gehuwden en inwoners alhier, den eerste comparant ziek te bed liggende en 
de tweede comparante gezond van lichaam. 
 

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

- Dispositie van hun meubilaire nalatendheid maken zij aan elkaar op last dat de 
langstlevende van hun beiden aan ieder van hun twee kinderen gekomen zijnde tot 
een ouderdom van 25 jaar uit te keren een som van 5 guldens eens in vergelding van 
hunne legitieme portie. 
 

- Dispositie van hun erfelijke goederen maken zij de touchte aan de langstlevende van 
hun beiden aan elkaar gedurende zijn of haar leven en daarvan te mogen belasten 
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en affecteren met een rente van 200 guldens courant en ter rente op te halen of te 
lichten waar het hem of haar zal believen mits rembourserende daarmede een 
obligatoire kapitale rente van 100 guldens courant ten behoeve van de twee 
Juffrouwen Verheijen gezusters en actueel tot Brussel woonachtig en nichten van 
den testateur en mits de meer rest dezelfde 200 guldens emploijerende ten schulden 
behoef van het sterfhuis zo tot betaling van de uitvaart en begrafenis van den eerst 
stervende van hun beiden als tot betaling van de kladschulden van het sterfhuis. De 
langstlevende geeft, laat en maakt als testateur de erfgoederen aan hun twee wettige 
kinderen in volle eigendom. 

 
Aldus gedaan en getesteerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Sieur J. P. Schmitz chirurgijn en Joannes Baptista Roosbroeck beide inwoners van Olen. 
 
Akte N° 16          26 juni 1775 
 

Op heden 26 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Bellens 8 gehuwd met 
Catharina Heijlen inwoners van Bijlen resort van Olen, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Hendrick Verbist als dienende kapelmeester der kapel Ter 
Gestele alhier en ten behoeve van dezelfde kapel, een som van 150 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ den 
cloot “ groot 150 roeden gelegen op “ het bijlevelt “ onder Olen. Palende oost de 
erfgenamen Adriaen Bellens, zuid Marten Sprengers, west de erfgenamen Michiel Willems 
en noord Jan Cluijts nomine uxoris. Item zeker perceel weide groot een zille gelegen in “ de 
rouvennen “ onder Olen. Palende oost Jan Verbist, zuid “ den aert “ west Jan Cluijts en 
noord Jan Molenberghs. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Adrianus Gommarus De Kepper 
en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17           1775 
 

Voorwaarden en condities waarop Cornelis Geerewaerts weduwnaar van Maria Cluijts 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een deel van de klederen en 
lijnwaad ten lijve wijlen zijn gemelde huisvrouw gediend hebbende. Volgt een lijst van 
goederen o.a. schoenen, kousen, schorten, slaaplijf, voorschoot hemden, neusdoeken en 
trekmutsen. Werd bevonden in gereed geld van deze koop 23 guldens 4 stuivers ½. Volgt 
een ontvangstbewijs. Actum Olen 15 februari 1776 en 29 maart 1779 
 
Akte N° 18          18 juli 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop de weduwe en voogden van wijlen Marten Soeten 
publiekelijk aan de meestbiedende op heden 18 juli het koren ten velde staande o.a. op “ de 
keinen driesch “ en totaal verkocht in 14 differente kopen. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Westerlo, ter presentie van Marten Aerts, Peeter Verswijvel en meer 
anderen als getuigen. 
 
Akte N° 19         21 augustus 1775 
 

In den name van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen. 
 
Zij kond en kennelijk dat één iegelijk dit tegenwoordig instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat voor mij openbaar notaris compareerden Peeter Peeters en Maria 
Baeten gehuwden en inwoners van Morckhoven, beiden gezond van lichaam en hun 
verstand wel machtig zijnde. 
 

- Eerst wederroepende en casserende voorgaande akten van uiterste wil. 

 
8 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Cornelius Bellens x Catharina Heylen, nr. 138, pag. 28. 



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

 
- Kiezende hun begrafenis in de parochiale kerk waaronder zij zullen komen te 

overlijden met een eerlijke uitvaart. 
 

- Dispositie van hun meubilaire goederen maken zij aan elkaar den eerst stervende 
aan den langstlevende om daarmede te doen zijn of haar libere wille en begeerte op 
last zijn daarvan te betalen de uitvaart en alle verdere kosten, ook zonder dat de 
langst levende van hun beiden zal gehouden zijn ten opzichte de voorgeroerde 
haafelijke goederen en erfgoederen gedurende hunne huwelijkse staat alreeds 
gedaan en alsnog te doen iets te moeten uitkeren aan Adriaen Peeters hun enige 
zoon mits dezelfde alreeds in vergelding veel meer heeft genoten in zijn legitieme 
portie. 
 

- Verklaarden de testateurs alsnog dat de langst levende zal moeten laten celebreren 
tot lafenis der ziel van den eerst stervende 50 gelezen missen en zulks binnen de 2 
maanden na het overlijden van dezelfde eerst stervende. 
 

- Dispositie van hun resterende erfgoederen maken zij aan elkaar met de touchte 
gedurende hun verder leven en na de dood van de langstlevende den volle eigendom 
aan hun wettige zoon Adriaen Peeters behoudens dat hij moet betalen binnen de 
twee maanden na het overlijden van den langstlevende der testateurs aan de 
regenten van de H. Geest Tafel van Morckhoven en ten behoeve der zelfde tafel 
een som van 200 guldens courant geld waarvoor dezelfde regenten zullen moeten 
remplaceren ter rente en de jaarlijkse intresten te emploijeren ten behoeve van de 
schamele huisarmen aldaar … etc. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en 
Hendrick Marien beide inwoners van Olen. 
 
Volgt een originele kwitantie staande in pede van de kopie van het voorstaande testament 
aan de regenten van de Tafel van den H. Geest van Morckhoven die bekenden wel en 
degelijk ontvangen te hebben van Adriaen Peeters als erfgenaam van het sterfhuis in het 
voorstaande testament. Actum Morckhoven deze 19 maart 1787 en was ondertekend M. Van 
Elswijck pastor, Adriaen Bulckens, A. Wouters, Adriaen Van Reusel, A. Tubacx, Gommarus 
Dens en J. B. Caeijmacx secretaris. 
 
Akte N° 20         26 augustus 1775 
 

Op heden 26 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Celen en Anna 
Maria De Ceuster gehuwden en inwoners van Hulshout die te kennen geven hoe dat zij aan 
verscheidene collecteurs der publieke lasten van hetzelfde Hulshout waarna zij sedert negen 
jaren herwaarts geen of zeer weinige betalingen hebben gedaan, wel en degelijk schuldig 
zijn bij exacte en pertinente liquidatie een som van 193 guldens, zeven stuivers en drie 
oorden alsmede hoe dat zij aan de H. Geest Tafel van Hulshout naarder uitwijzende het 
slot van rekeningen door de gemelde Jan Celen als H. Geestmeester van aldaar gedaan 
den 6de september 1764 insgelijks wel en degelijk schuldig zijn een som van 92 guldens 12 
stuivers één oord.  
 
Mitsgaders tot dien te kennen gevende hoe dat de regeerders collecteurs en de regenten der 
H. Geest Tafel van het gemelde Hulshout onderling vastbesloten en gereserveerd hadden 
hun comparanten tot voldoening van hun gemelde schuldige sommen met recht te 
continueren en hun bij middel van rechts vorderingen alzo ten ene wege te executeren 
waardoor zij comparanten zouden geschapen stonden te komen tot den uitersten ondergang 
te meer omdat zij bij verkoop van hunne meubilaire effecten zo bestiale als andere 
onmachtig en onbekwaam zouden zijn van voortaan de pachterij of akkermans stiel weer te 
kunnen blijven effenen of exerceren het gene den enigste stiel is waarmede zij comparanten 
hunnen kost en levensmiddelen zo voor hun als hun onmondige kinderen konden winnen en 
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over zulks supplieerden zij comparanten de gemelde regeerders collecteurs en regenten ten 
einde de voorschreven recht vorderingen voor enige tijd te willen wederhouden … etc. 
 
Mede comparerende den eerwaarde heer J. M. Heijlen bediener der pastorale functies, 
Guilliam De Ceuster schepen, Jan Smets en Peeter Peeters bedezetters van Hulshout 
degenen om moverende redenen het gene voorschreven accepteerden. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Wouter Lenaerts 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21         5 oktober 1775 
 

Op heden 5 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, de ondergetekende regenten 
der H. Geest Tafel van Hulshout behoorlijk gekwalificeerd uit kracht van zekere procuratie 
in zekere akte van donatie inter vivos op hun verleden bij de respectieve kinderen en 
erfgenamen wijlen Andries Boonen daar moeder af was Anna Van Herck gepasseerd voor 
mij notaris ter ene en Michiel Cuijpers gehuwd met Elisabeth Boonen ter tweede zijde, 
welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede alhier present en de nabeschreven 
huur accepterende van zekere hofstede met de annex gronden van erven zo en gelijk 
dezelfde competeerde aan de voorzegde kinderen en erfgenamen en dat voor een termijn 
van 12 eerstkomende jaren ingeval Jan Baptist Boonen één der voorzegde kinderen zo 
lang zal in leven blijven zo niet zal de huur expireren met den eerste half maart na zijn 
aflijvigheid. 
 
Dat den huurder in plaats van enig voorlijf en korenpacht te betalen en te leveren de 
mondkosten gratis zal moeten geven aan de gemelde Jan Baptist Boonen en verder 
dezelfde van eten en drank naar vergenoegen voorzien alsmede ook van vuur en licht, 
slaapplaats en ander nodig gerief behoudens van klederen en lijnwaad degene hem door de 
verhuurders ten deze zullen bezorgd worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, 
ter presentie van Adriaen Haepers en Jan Baptist Hendrickx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21 ²         23 september 1775 
 

Voorwaarden en condities waarop Anna Catharina Truijts bijgestaan met Geeraert Diericx 
haar man en voogd, Dimphna Verwimp weduwe van wijlen Adriaen Truijts als moeder 
over drie onmondige kinderen van wijlen haar voornoemde man behouden benevens Peeter 
Witvrouwen als voogd uit de wet van Noorderwijk emploijerende alzulke autorisatie aan hun 
bij apostille gevolgd op hun rekwest aan de wethouders van Noorderwijk, is geaccordeerd op 
datum van 11 oktober 1775 ondertekend P. Heijlen secretaris. Peeter Laurijs 9 als 
weduwnaar van wijlen Maria Catharina Truijts als vader van het minderjarig kind bij 
dezelfde verwekt benevens Adriaen Deckers als voogd uit de wet van Olen, publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker huis, hof en binnenveld gestaan en 
gelegen tot Doffen groot een zille. Palende oost de straat, zuid Maria Van De Weijer, west 
Anthoon Helsen en noord de heer Verrijcken. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Op heden 23 september 1775 heeft Adriaen Heijlen den handslag van deze koop aanvaard 
voor de som van 153 guldens en stelde daarop nog zeven verdieren en is hij na de 
kaarsbranding op 12 oktober koper gebleven zonder enige verdere verhoging. 
 
Akte N° 22         26 oktober 1775 
 

Op heden 26 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, de heer M. N. Van 
Schoubroeck meijer alhier welke comparant verklaarde ten verzoek en rekwest van Sieur 
Anthonius Alexander Van Evenepoel onder offer van eed te doen des aanzocht zijnde 
waarachtig te wezen dat hij deponent nu over de drie jaar geleden zonder de precieze tijd te 
kunnen zeggen zich ten verzoek van den rekwirant heeft begeven bij den heer Joannes 
Baptista Lepage gewezen drossaard des dorp en Heerlijkheid Vorselaar om met hem ter 
minne te conveniëren over zulke calengie als bij akte van beleid ten opzichte van pretense 

 
9 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Laureys x Anna Maria Truyts, nr. 1395, pag. 283. 
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incorporatie van weg of straat als de rekwirant pretentelijk zou hebben begaan onder de 
voorzegde jurisdictie van Vorselaar dat den deponent ten dien opzicht voor antwoord van de 
heer Lepage heeft ontvangen dat hij d ’amende aan den rekwirant voor een som van 80 
guldens zou remitteren dat den deponent daarop heeft gerepliceerd dat dezelfde gevraagde 
amende hooglopende was alvorens aan den rekwirant daarvan moest part geven het gene 
den deponent effectelijk aan den rekwirant afwachtende het antwoord die er in de herberg  
“ De Wildeman “ tot Herentals heeft gedaan als wanneer hij onderling geraadzaam hebben 
gevonden van den notaris H. Van Hove tot Herentals residerende tot den voorzegde heer 
Lepage te zenden om in der minne over de zaak en kwestie te conveniëren, dewelke alhier 
mede comparerende verklaarde ten verzoek en met presentatie als voor zich ten verzoek 
van de voorzegde rekwirant begeven te hebben aan en bij den persoon van den voorzegde 
heer Lepage en door order van dezelfde rekwirant aan dezelfde geoffreerd te hebben over 
de voorzegde pretense begane feitelijkheden een som van drie pistolen met verdere 
presentatie dat het alsnog op een bagatelle niet zou aankomen, daarbij voegende dat hij 
deponent zich was sterk makende dat de voorzegde som hem zou geworden waarop den 
voorzegde heer Lepage den deponent was antwoorde dat er een oord of duit minder was als 
de volle amende “... ick en soude het niet optrecken nee amplius nee aliter … ” en den naar 
voorgaande prelecture hebben beide deponenten daarbij gepersisteerd. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Peeter Helsen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22 ²         14 november 1775 
 

Op heden 14 november compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Haepers en Anna 
Elisabeth Kerselaers gehuwden en inwoners van Hulshout welke comparanten verklaarden 
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Peeter Liekens en Maria Catharina Janssens 
gehuwden en ook inwoners van Hulshout hiermede comparerende en de nabeschreven 
koop accepterende van zeker perceel erve het meeste deel hof groot tussen de 3 à 4 roeden 
gelegen tot Hulshout aan de Plaetse aldaar. Palende oost de erfgenamen van de heer meijer 
Mangelschots, zuid Joanna Docx, west de weg leidende van de Plaetse van Hulshout naar 
het huis zo van de verkopers als van de voorschreven Joanna Docx en noord de Plaetse, om 
en mits de som van 25 guldens courant geld te betalen den dag der goedenis. Aldus gedaan 
en getransporteerd binnen Hulshout, ter presentie van Guilliam De Ceuster en Jan 
Franciscus Docx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23         18 november 1775 
 

Op heden 18 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Nevelsteen gehuwd 
hebbende Anna Elisabeth Verboven en van dezelfde zijn huisvrouw behoorlijk 
gevolmachtigd bij procuratie onder haar signatuur op datum van 11 november 1775 voor de 
eerste staak en Maria Elisabeth Verboven bijgestaan met Joannes Hoeckx haar man. Die 
van toenaam Verboven gezusters en wettige kinderen en erfgenamen van Laurijs Verboven 
10 en Maria Caers gehuwden tijdens hun leven, welke comparanten verklaarden niet langer 
in gemeenschap te willen blijven in de erfgoederen bij hun uit hoofde van hun voorzegde 
ouders competeren maar daarvan te willen scheiden en delen gesteld in twee kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker perceel kwebbe groot 60 roeden gelegen tot Geel 
in het gebroekt, genaamd “ het seggenhuijs “ onder Lichtaart. Palende oost zijn 
doorluchtige hoogwaardigheid den heer Bisschop van Antwerpen, zuid, west en noord … 
(leeg) en is deze kavel met onderling consent aan Anna Elisabeth Verboven in huwelijk 
met Peeter Nevelsteen bevallen met alsnog 60 guldens courant geld in egalisering degene 
alreeds over lang zijn betaald door Maria Elisabeth Verboven. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel land groot omtrent een half bunder 
gelegen tot Buel onder Olen, genaamd “ de rachters “. Palende oost de wees wijlen Jan De 
Wolf, zuid Peeter Martien Soeten, west Marten Heijlen gewezen koster tot Oevel en noord de 

 
10 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Laurentius Verboven x Maria Caers, nr. 3098, pag. 615. 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 44 

Buelestraet, belast met 50 guldens wisselgeld deel makend van een kapitaal van 200 
guldens welke 50 guldens wisselgeld de voornoemde Maria Elisabeth Verboven moet 
nemen tot haar last met de verschenen intrest van dien. Anna wie het 2e kavel bij onderling 
consent is bevallen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Mans en Franciscus 
Mans als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1         13 januari 1776 
 

Op heden 13 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Mols en Maria 
Catharina Douwen gehuwden en inwoners van Olen welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege de respectieve regenten der H. Geest tafel van Hulshout 
een som van 200 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde tot pand zeker perceel land groot 100 roeden gelegen tot Hulshout 
genaamd “ den cleijen of achterste druijboom “. Palende oost en zuid de erfgenamen van 
Peeter Verrijcken, west Adriaen Van Dijck en noord Henderick Janssens nomine uxoris met  
“ den groote of voorste druijboom “ leenroerig onder het leenhof van zijne Excellentie den 
heer markies van Westerlo. Item zeker perceel bos genaamd “ het vaert eussel “ groot 150 
roeden ook tot Hulshout gelegen. Palende oost Joseph Douwen met de afgedeelde 
wederhelft, zuid de erfgenamen Adriaen Janssens, west Joseph Creten en noord de 
erfgenamen Adriaen Van Rooij. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Joseph Douwen en Jan Torfs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Deze renten van 200 guldens courant geld is op 4 februari 1782 door Jan 

Mols en Maria Catharina Douwen afgelegd met den intrest van dien aan 
Adriaen Van Den Bruel tot Hulshout blijkens zijn verklaring. 4 februari 
1782. 

 
Akte N° 2         20 januari 1776 
 

Op heden 20 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Wilm Meir 11 president 
schepen en weduwnaar wijlen Maria Menten welke comparant bekende uit zijn vrije en 
onbedwongen wil onherroepelijk bij donatie inter vivos uit zonderlinge affectie en om 
particuliere redenen hem bekende en moverende, gedonateert te hebben aan en ten 
behoeve van Martinus Meir zijn zoon en aan Maria Anna Meir gehuwd met Peeter Van 
Hove 12 zeker een perceel beemd het gene hij bij koop heeft geacquireerd van Dimphna 
Helsen gelegen in “ de bluecke “ alhier groot 116 roeden. Palende oost de erfgenamen 
Hendrick Bleirinckx, zuid Michiel Peeters, west Joseph Van Lommel en noord ” het gemeijn 
broeck “.  
 
Item verklaarde hij donateur aan zijn voorschreven zoon Martinus Meir alleen in het 
bijzonder alsnog onherroepelijk te geven een som van 100 guldens courant geld eens 
degene hij binnen de drie maande na zijn donateurs aflijvigheid zal moeten voldaan en 
betaald worden uit de meubilaire nalatendheid van hem donateur van den voorzegde 
Martinus Meir en Maria Anna Meir en aan elk van hun nog schuldig te wezen een som van 
100 guldens courant geld over en ter zaak van hun uitkoop of maternele bewijs hetgeen zij 
nog niet genoten hadden. Item verklaarde den donateur aan de voornoemde Martinus Meir 
en Maria Anna Meir ieder voor de juiste helft te geven al de baggert, russen, schadden, 
boonstaken, gekapt schaarhout, verkens vlees met de vetpotten degene bij hem ten sterfhuis 
bevonden zouden worden. 
 
Item verklaarde den donateur te cederen aan Martinus Meir zijn pluimen bedde met al het 
toebehoren gelijk hij hetzelfde is beslapende mitsgaders ook al zijn klederen en lijnwaad tot 
zijn lijf gediend hebbende en aan Maria Anna Meir zijn dochter al het lijnwaad, gesneden en 
on gesneden lakens als andere met al de verdere bedden als anderszins de ijzeren kevie 

 
11 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Wilhelmus Meir x Maria Menten, nr. 1600, pag. 324. 
12 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Van Hove x Maria Anna Meir, nr. 2712, pag. 540. 

Not. 6055 : 1776 – 1777 
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wieg en haar toebehoren welke Martinus Meir en Maria Anna Meir hiermede 
comparerende deze donatie dankelijk accepteerden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Peeters en Geeraert 
Mertens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3         20 januari 1776 
 

Op heden 20 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Wilm Meir president schepen 
alhier ter ene en Peeter Van Hove en Maria Anna Meir schoonzoon en dochter der 
voorschreven Wilm Meir ter ene zijde, welke eerste comparant verklaarde verhuurd te 
hebben aan de tweede comparant alhier present en de nabeschreven huur accepterende 
van zeker zijn stede met de landen, driessen en hooiwas daaraan annex groot omtrent 4 
bunders te weten zo en gelijk dezelfde aan hem in touchte zijn competerende aan de 
huurder genoegzaam bekent zo hij verklaarde om en mits daarvoor te betalen een som van 
35 guldens jaarlijks voor voorlijf en een kwantiteit van 10 veertelen koren voor korenpacht. 
 
Volgen de huurvoorwaarden o.a. dat den verhuurder tot zijn kost aan de schuur in 
consideratie zal laten maken een nieuw ‘ afhanck ‘ tot gerief en gebruik van de huurders. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geeraert Mertens en Adriaen 
Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4         3 februari 1776 
 

Op heden 3 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten 
inwoner alhier ter ene zijde en Joannes Smets inwoner van Hulshout ter andere zijde welke 
eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede let de landen, weiden en hooiwas daaraan annex, gestaan 
en gelegen tot Hulshout zo en gelijk den huurder deze voor deze heeft in huur gehad en mits 
daarvoor te betalen en te leveren te weten voor voorlijf een som van 50 guldens en voor 
korenpacht de kwantiteit van 17 veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Jan Mols en Joseph Douwen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         6 februari 1776 
 

Compareerde voor mij openbaar notaris en de getuigen nagenoemd op heden 6 februari 
1776, Catharina De Ceuster weduwe van wijlen Joannes Feninckx inwoonster van 
Hulshout, welke comparante bekende ontvangen te hebben vanwege Gommarus Feninckx 
haar zwager, een som van 75 guldens courant geld. 
 
De comparante tot onderhoud van de terugbetaling van het kapitaal met den intrest 
verbindende haar persoon en goederen en het kapitaal binnen de 3 jaar te rembourseren 
met den intrest van dien of in plaats daarvan te zullen stellen sufficiënte hypotheek. De 
comparante uit kracht van zeker conjunctief testament van wijlen haar voornoemde man 
gemaakt en gepasseerd bij de notaris Verlooij in zijn leven tot Busschot onder Heijst 
residerende in of omtrent het jaar 1768 volmachtig te zijn tot het verkopen of belasten van 
haar goederen. Verklarende verder de comparante dezelfde penningen gelicht te hebben om 
daarmede te betalen een som van 44 guldens door wijlen haar man geleend alsmede aan de 
gemeente Hulshout een som van 30 guldens in voldoening van een gekocht perceel heide 
van dezelfde gemeente. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van 
Adriaen Van Den Bruel en Joannes Baptista Feninckx. 
 
Ontvangen van Joannes De Ceuster de som van 300 guldens courant ter remboursement 
en alsnog ontvangen de som van 75 guldens in afkwijting van een ander kapitaal zoals 
dezelfde wezen zijn gelden. Ondertekend Franciscus Van Asbroeck en J. F. Heijlen. 
Actum Hulshout 22 april 1783. 
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Akte N° 6         6 februari 1776 
 
Op heden 6 februari compareerde voor mij openbaar notaris Guilliam De Ceuster schepen, 
Peeter Peeters en Joannes Smedts bedezetters des dorp en Heerlijkheid van Hulshout 
welke comparanten verklarende ten verzoek van een menigte inwoners van hetzelfde 
Hulshout immers ten getalle van veertig alsmede om zonderlinge doordringende redenen 
hun ten effect van het gene nabeschreven mits deze bij vorm van erfpacht ten behoeve van 
hun gemeente uit te geven en uit te keren vooreerst aan en ten behoeve van Peeter 
Liekens inwoner van Hulshout zekere hoek aan de vroente, plijne of plaetse van Hulshout 
tegenover zijn erve groot in lengte een roede. Palende oost de voornoemde “ plijn “, zuid zijn 
eigendom, groot 3 roeden, west den weg en noord de straat. 
 
Item aan Franciscus Docx insgelijks zekere hoek der zelfde “ vroente “ groot in lengte 2 
roeden en acht voeten en in breedte één roede respectievelijke Herentalse landmaten. 
Palende oost en noord dezelfde “ plijn “ zuid de straat en noord de H. Geest Tafel, welke 
hoek ten grootste deel alreeds van over vele jaren is bebouwd en betimmerd is geweest met 
een smidse. Mede comparerende den voorzegde Peeter Lieckens en Franciscus Docx 
degene de voorgemelde roeden van erve in erfpacht verklaarden te accepteren op last en 
condities navolgende o.a. dat beiden ten gunste van de gemeente Hulshout moeten betalen 
per roede een som van 3 stuivers en Franciscus Docx ten deze en ten behoeve als voor 5 
stuivers per roede. Zo zullen de actuele regeerders van Hulshout in bediening in gevolg het 
hun goed dunkt de edefitien daarop te bouwen of te timmeren publiekelijk mogen verkopen 
tot verhaal der achterstallige betalingen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Quadens en Jan 
Quadens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         6 februari 1776 
 

Op heden 6 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Jacobus De Rijdt en Anna 
Catharina Docx gehuwden en inwoners van Hulshout welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege de heer Petrus Van Den Bruel presbiter een som van 125 
guldens. 
 
Comparanten stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het 
goirken “ gelegen tot Bruggeneijnde resort van Heijst, groot 225 roeden. Palende oost Jan 
Van Den Bruel, zuid de erfgenamen Sieur Peeters, west … (leeg) en noord “ de haldersche 
heijde “. Item een perceel land eertijds heide, groot een half bunder gelegen tot Hulshout. 
Palende oost de gemeente aldaar, zuid de straat, west Jan Baptist Docx, zuid de straat en 
noord mij notaris. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Peeter 
Peeters en Joannes Smedts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8         16 februari 1776 
 

Voorwaarden en condities waarop den heer Abbé Barth als rentmeester van zijn Excellentie 
den heer markies van Westerlo publiekelijk presenteerde te verkopen het afgekapt 
dennenhout aan “ de vaerte “ tot Hulshout. Totaal 13 kopen. 
 
Kopers waren o.a.: Adriaen Van Roosbroeck van Zonneschot borg Guilliam Sels aldaar, 
Peeter Lieckens borg Franciscus Docx, Franciscus Docx van Hulshout borg Peeter Lieckens 
aldaar, Carel Moons van Itegem Branthoek borg Adriaen Van Den Broeck, Guilliam Sels van 
Busschot borg Adriaen Van Den Bruel, Peeter Van Herck van Hulshout borg Michiel Vonckx 
Jan Leijsen van Busschot, Franciscus Van Put borg Jan Boon, Peeter Faes borg Peeter 
Dierckx, Jan Van Den Broeck van Busschot borg Peter Bruijndonckx aldaar. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den 
Bruel en Adriaen Franciscus Van Put. 
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Akte N° 9         20 februari 1776 
 

Op heden 20 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Douwen bejaarde 
jongeman en inwoner alhier en Joannes Baptista Douwen bejaarde jongeman en ook 
inwoner alhier welke comparanten broers zijn en verklaarden wel en degelijk ontvangen te 
hebben vanwege Adriana Lucia Boeckx weduwe van wijlen Joannes Verbist inwoners van 
Hulshout een som van 328 guldens courant geld. 
 
De comparanten rentgelders stelden voor deze rente tot pand zeker huis en hof door 
Joannes Josephus Douwen hun minderjarige broer gekocht om te preveniëren de schande 
en schade uit den hoofde van geen betalingen der zelfde te resulteren vertrouwende de 
comparanten rentgelders dat hun gemelde broer gekomen zijnde tot competente ouderdom 
hun comparanten kosteloos en schadeloos zal indemniseren constituerende de comparanten 
rentgelders ten effect van het gene voorschreven onherroepelijk. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Jan Mols als getuigen. 
 
De rentgelders in de voorstaande akte ven rentconstitutie vervat de som van 328 guldens in 
volle voldoening en afkwijting van het voorstaande kapitaal consenterende mits dien in de 
cassatie. Actum 27 november 1777. Peeter Verbist. 
 
Akte N° 10         22 februari 1776 
 

Alzo proces was ontstaan tussen de inwoners van het dorp van Olen, Schaetsbergen en 
Heusewijck gehuchten onder hetzelfde Olen supplianten ter ene zijde en de respectieve 
ingezetenen van Doffen, Boeckel, Bijlen, Gergaegen, Gerheijden, Meeren en Buel 
respectieve gehuchten onder het gemelde Olen geïnsinueerden ter andere zijde zo over en 
ter zake van den dubieuze eigendom der heiden onder de jurisdictie van hetzelfde Olen 
gelegen als wegens de gronden van erven uit de voorschreven heiden tot cultuur bekeerd 
sustineren de supplianten alle dezelfde privatelijk te competeren aan de generale gemeente 
van Olen en in tegendeel sustineren de geïnsemineerde dat alle dezelfde privatelijk 
competeren aan hunne gemelde gehuchten tot exclusie van de voornoemde generale 
gemeente allegerende tot dien ook ten ene wege dat zij aan de ontgaan een dusdanige 
eindeloos en kostbaar proces hun wel genegen bevinden om de generale gemeente van 
Olen over dezelfde heiden en gronden van erven te laten rejoniseren te meer omdat zij ten 
minste formeren drie vierde delen van dezelfde gehele gemeente en over zulks dat het 
object te klein is om ten opzichte van het resterende vierde een dusdanig langdurig proces te 
sustineren aan hetwelk zij zelf ingeval triomf meer zouden moeten uitkeren aan de kosten 
geen kosten van recht zijnde als hetzelfde vierde zouden importeren zo zijn om de gemelde 
procedure bij middel van akkoord te associëren op heden 22 februari 1776 voor mij Joannes 
Baptista Soeten openbaar notaris geadmitteerd in haar Majesteits Soevereine Raad van 
Brabant tot Olen residerende ter presentie van de ondergenoemde getuigen Peeter Helsen, 
Peeter Smedts, Marten Bleirinckx, Adriaen Deckers en Adriaen Heijlen schepenen des 
dorp van Olen ter ene zijde, Amandus Van Hout, Jan Van Hove, Peeter Heijlen en Peeter 
Verboven respectieve zavelmeesters onder de zeven laatstgemelde gehuchten ter andere 
zijde?  
 
Verklaarden de comparanten onderling te weten de eerste comparanten op aggregatie van 
de ingezetenen en gegoeden zo van het dorp van Olen als van de gehuchten van 
Schaetsbergen en Heusewijck en de tweede comparanten op aggregatie van de 
ingezetenen en gegoede der zeven gemelde gehuchten over de voorgenoemde procedure 
veraccordeerd en geconvenieerd te zijn in de voegen en manieren navolgende. 
 
Ten eerste dat al “ de gemeijne heijden “ onder de jurisdictie van Olen gelegen degene nog 
niet verkocht zijn ingevolge het plakkaart van hare Majesteit gedateerd op 25 juni 1772 
alsmede ook al de gemeijne en verhuurde gronden van erven uit de gemelde heiden tot 
cultuur gebracht, mitsgaders de penningen van de alreeds verkochte heiden ontvangen en 
degene de onverkochte voortaan alsnog te proveniëren zullen zijn en blijven ten privaat 
voordeel, gunst en behoef van de gehele en generale gemeente van Olen, alsmede het 
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gebruik der zelfde onverkochte heiden met alle en gelijke voordelen en profijt daarvan te 
proveniëren. 
 
Dat de eerste comparanten in consideratie die er wegens de gemeente penningen zullen 
betalen de kosten van deze procedure degene van kleine importantie zijnde mits de tweede 
comparanten als geïnsinueerde tegen het rekwest der eerste comparanten als supplianten 
gepresenteerd in hare majesteits Soevereine Raad van Brabant nog niet hebben gediend 
nog geantwoord. 
 
Dat de tweede comparanten in consideratie als voor tot subsidie van betalingen der kosten 
over zeker proces het gene zij met hun consoorten als supplianten ten definitieve toe hebben 
vervolgt en gesustineert tegen de eerste comparanten en waarin de tweede comparanten bij 
vonnis gegeven in hare majesteits Soevereine Raad van Brabant den 21 februari 1775 zijn 
gesimuleerd publiekelijk aan de meestbiedende zullen vermogen te verkopen één of enige 
deeltjes van heide uit alzulke 52 bunders, 268 roeden als de eerste comparanten na het 
uitwijzen der zelfde vonnis hebben verklaart onverkocht zullen laten, in verstande nochtans 
dat al de kooppenningen degene zouden monteren boven de 225 guldens courant geld 
zullen zijn en blijven ten privatieve voordeel en behoef van de gehele tegenwoordige 
generale gemeente van Olen constituerende de respectieve comparanten in geval van 
aggregatie zo gezegd is van alsnu voor alsdan tot meerdere vastigheid van het gene 
voorschreven onherroepelijk … Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van 
Martinus Boonaerts en Sieur Guilielmus Verachtert als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ondertekenden: Peeter Helsen, Peeter Smets, Marten Bleirinckx, Adriaen Deckers, 

Adriaen Heijlen, Amandus Van Houdt, Jan Van Hove, Peeter Heijlen, 
Peeter Verboven, Martinus Boonaerts en Guilliam Verachtert als 
getuigen. 

 
Wij ondergetekenden ingezetenen des dorp van Olen en van de gehuchten daaronder 
ressorterende verklaarden na voorgaande behoorlijke en wettelijke convocatie der 
voorstaande akte akkoord in omnibus et in singulis te lauderen te approberen en te 
aggregeren ter oorkonde actum binnen Olen deze 26 februari 1776 ten dage der convocatie 
degene die geschied is bij kerkgebod en affectie van plakbiljet op zegel van vier stuivers met 
advertentie dat de presente zullen vervangen d’absente Adriaen Franciscus Cluijts, P. De 
Smedt, Peeter Cluijts, Hendericus De Busser, Jan Van De Weijer, Marten Verbiest, 
Joannes Van Olmen, Michiel Beirinckx, Martinus Laenen, Martinus Menten, Peeter 
Hermans, Peeter Deckers, Merten Wouters, Guilliam Van Elst, Joannes Baptist Soeten, 
Marten Verbiest, Eg. Oniaerts. Adriaen Meir, Joannes Bulkens, Jan Wouters, Peeter 
Heijlen, Adriaen Van Der Veken, Peeter Verstappen. Hendrick Van Hove.  
 
Peeter Blerinckx en Adriaen Baeten verklaarden niet te kunnen schrijven, evenals Jan 
Verboven zavelmeester tot Doffen verklaarde eveneens niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 11         9 maart 1776 
 

Op heden 9 maart compareerde voor mij openbaar notaris Jan Baptist Mattheijs bejaarde 
jongeman en inwoner alhier ter ene en Gommarus Adrianus De Kepper ook inwoner alhier 
ter andere zijde welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker zijn huis en hof gestaan in de Cirkel der Plaetse 
van Olen aan den huurder genoegzaam bekent zo hij verklaarde en daarvoor jaarlijks te 
betalen een som van 15 guldens courant geld. 
 
Dat den huurder de wechten en wanden van hetzelfde huis zal moeten onderhouden van 
vitten en plakken in den verstande nochtans dat den verhuurder zal moeten leveren de 
nodige materialen zo van leem, latten, nagelen, vitsels als kalk. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist en Michiel Cluijts. 
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Akte N° 12         9 maart 1776 
 

Op heden 9 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Sebastiaen Horemans gehuwd 
met Catharina Helsen inwoners van Schobbroeck resort van Westerlo, welke comparant 
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Verbist en Elisabeth Van 
Pelt gehuwden en inwoners van Gelindel resort van Westerlo een som van 100 guldens 
courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land genaamd “ de heijde “ groot 
omtrent een bunder gelegen tot Schobbroeck. Palende oost Jan Horemans, zuid Amandus 
Helsen, west de erfgenamen Jan Vranckx en noord Adriaen Helsen erfgenamen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Verbist en Michiel Cluijts als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13         11 april 1776 
 

Op heden 11 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Josephus Michielsen 
bejaarde jongeman en inwoner der stad Herentals, welke comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Storms weduwnaar van wijlen 
Elisabeth Claes actueel ook inwoner van de stad Herentals een som van 55 guldens 
courant geld. 
 
Ingeval van geen volle restitutie voorgemelde dag zo geeft den comparant van alsnu voor 
alsdan bij deze den gemelde Joannes Baptista Storms of zijn te committeren 
onherroepelijke procuratie uit kracht dezer na een prelabel zondags kerkgebod sive 
divulgatie van den belleman op den ene of andere dag ter week te doen verkopen des 
comparant meubilaire effecten … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Verboven en Marten 
Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          2 mei 1776 
 

Op heden 2 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Heijlen 13 en Anna 
Elisabeth Janssens gehuwden en inwoners van Meeren resort van Olen, welke 
comparanten bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Martinus Bleirinckx 
en Joannes Van Nuten als collecteurs der fundatie van wijlen heer Henricus Swinnen cum 
suis in de kapel van het vermelde Meeren een som van 100 guldens wisselgeld. 
 
De comparanten stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land groot een derde van een 
bunder gelegen tot Neerbuel genaamd “ de schomme “. Palende oost den heer intendant 
Bosquet, zuid Hendrick Van Hove, west zeker straatje en noord Daniel Doos nomine uxoris. 
 
Mede comparerende Peeter Janssen 14 vader der gemelde Anna Elisabeth Janssens 
degene verklarende in faveur der rentheffers afstand te doen van zijn touchte op het 
gemelde perceel land. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Meir en Joannes Van Eijnde en verklaarden de rentheffers het voorzegde kapitaal 
geprovenieerd te zijn van een egaal kapitaal door de erfgenamen wijlen Jan Meir op heden 
deze datum gerembourseerd. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Anna Elisabeth Janssens weduwe van 
wijlen Peeter Heijlen een som van 100 guldens wisselgeld en zes guldens van verlopen 
intrest consenterende over zulks in de cassatie. Actum Olen 20 november 1780. M. Van 
Bijlen Pbr. 
 
 

 
13 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Josephus Heylen x (2) Anna El. Janssens, nr. 1204, pag. 245. 
14 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Janssens x Elisabeth Bleirinckx, nr. 1326, pag. 269. 
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Akte N° 15          4 mei 1776 
 

Compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Heijlen en Anna Elisabeth Janssens 
gehuwden en inwoners van Meeren, welke comparanten te kennen geven hoe dat ze op 5 
augustus 1769 vanwege Adriaen Van Nuten als collecteur der fundatie van de kapel van 
Meeren gefundeerd door wijlen den eerwaarde heer Henricus Swinnen cum suis ter rente 
hadden gelicht blijkens akte van rentconstitutie eodem et anno voor mij notaris gepasseerd 
een som van 170 guldens wisselgeld voor welk kapitale som Peeter Janssens vader der 
gemelde Anna Elisabeth Janssen zich voor borg stelde.  
 
Alsmede hoe dat zij comparanten den 2 mei van dit jaar 1776 van dezelfde fundatie ter rente 
hadden gelicht een som van 100 guldens wisselgeld blijkens akte voor mij notaris insgelijks 
gepasseerd, hoe dat zij comparanten ten zelfde laatst gemelde dag, maand en jaar alsnog 
ter rente hadden gelicht een kapitale rente van 100 guldens courant vanwege de regenten 
van de H. Geest tafel alhier blijkens akte van rentconstitutie alsdan gepasseerd voor de 
wethouders alhier, voor welke laatst gemelde kapitale rente de comparanten voor hypotheek 
stelden zekere gronden van erven aan de voorzegde Anna Elisabeth Janssens pro indiviso 
competeerden … zo verklaarden zij bij deze ook voor de gelichte kapitalen dat de 
voornoemde Anna Elisabeth Jansens zal gekomen zijn tot scheiding en deling met haar 
twee broeders en zuster wegens de goederen aan hun competeerden ingeval de goederen 
bij hun voor de kapitalen voor hypotheek gedesigneerd hun niet ten dele zouden bevallen als 
dan daarvoor te zullen verbinden voor speciale hypotheek al zulke goederen hun bij dezelfde 
scheiding en deling zouden komen te bevallen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van A. G. De Kepper en Joannes 
Mols als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16          31 mei 1776 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Deckers in kwaliteit als kapelmeester der kapel 
Sancti Willebrordi tot Meeren publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen 
een kwantiteit moer per roede. Totaal van 17 kopen.  
 
Kopers waren o.a. Jan Van Olmen, Peeter Leijs van Larum, Peeter S’ Jongers van Poijel, 
Henrick Verboven, Joannes Huijsmans van Larum, Jan Mertens van Oevel, Jan Matthijs, Jan 
Groen(en) van de Haeperstraet, Adriaen Beirinckx van Gerhaegen, Michiel Beirinckx, 
Henrick Doos van Oevel Christiaen Cools, Marten Bleirinckx en Peeter Audenroghs van 
Larum borg Norbert Oniaerts van Meeren. 
 
Akte N° 17          28 juni 1776 
 

Op heden 28 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Bleirinckx en Maria 
Elisabeth Helsen gehuwden en inwoners van Meeren welke comparanten bekenden wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Heijlen en Peeter Meir als wettelijke 
voogden der drie minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Jan Franciscus Heijlen 15 en 
Dimphna Meir een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker onverdeeld vierde part 
en deel in zekere stede met de annex gronden, landen, beemden en weiden gestaan en 
gelegen tot Oosterwijck onder Tongerlo aan de voornoemde Maria Elisabeth Helsen pro 
indiviso competerende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten 
Bleirinckx en Adriaen Heijlen schepenen alhier als getuigen aanzocht. 
 
In de marge: Ontvangen bij den ondergeschrevene als wettelijke voogd der wezen 

vanwege Peeter Bleirinckx en Anna Elisabeth Helsen de som van 150 
guldens met de verschenen intrest van dien in remboursement van het 
voorzegde kapitaal. Actum 30 april 1780. Peeter Heijlen. 

 
15 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Franciscus Heylen x Dymphna Meir, nr. 1177, pag. 238. 
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Akte N° 18          1 juli 1776 
 

Op heden 1 juli compareerde voor mij openbaar notaris Guilielmus Verachtert 16 en Maria 
Anna Anthonis gehuwden en inwoners van Olen welke comparanten bekenden ontvangen 
te hebben vanwege den heer Michael Willems presbyter een som van 500 guldens. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand zeker perceel zowel weide als land gelegen 
omtrent Gerheijden groot vijf zillen. Palende oost den loop, zuid Maria Catharina Lemie, west 
... (leeg) en noord Juffrouw Bellens begijntje tot Herentals. 
 
Dit alles ten koste en tot last der rentgelders tot de goedenis en cassatie brief incluis 
waarmede zal kome te casseren, in de grond te zinken en dood en teniet te wezen alzulke 
akte van rentconstitutie van een eerder egaal kapitaal van 500 guldens als wijlen Peeter 
Anthonis vader der gemelde Maria Anna Anthonis op 16 november 1761 ter rente heeft 
gelicht na uitwijzing van de rentconstitutie gepasseerd voor de notaris F. Van Dijck tot 
Morckhoven geresideerd hebbende. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en Cornelis 
Blerinckx (Bleirinckx) als getuigen alhier aanzocht. 
 
Akte N° 19          8 juli 1776 
 

Op heden 8 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Josephus Verachtert en 
Anna Elisabeth Verboven gehuwden en ingezetenen van Oevel, welke comparanten 
bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Juffrouw Theresia Slegers moeder 
der infirmerie van het begijnhof der stad Herentals een som van 200 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel land groot 133 roeden 
genaamd “ tanners driesch “ gelegen tot Boeckel onder deze jurisdictie. Palende oost en 
zuid Peeter Hermans nomine uxoris, west Jan Van Eijnde en noord Marten Van Bijlen. Item 
zeker perceel beemd genaamd “ den poesbempt “ groot 150 roeden, gelegen onder de 
jurisdictie van Olen. Palende oost “ den poesdijck “, zuid Jan Verbist, west Marten Cremers 
en noord Adriaen Coolkens nomine uxoris. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Vermeulen en Jan 
Mols als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Inliggende akte: 
Kopie van voorgaande akte. Op heden 8 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus 
Josephus Verachtert en Anna Elisabeth Verboven gehuwden en ingezetenen van Oevel 
… 
 
Akte N° 20          22 juli 1776 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Bisschops na prealabele kerkgeboden gedaan 
op heden 22 juli publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zijn koren ten 
velde staande onder het gehucht van Heusewijck en daar omtrent. Totaal van vijf kopen 
waarvan de kopers waren: Franciscus Deckers, Peeter Heijlen en Marte Heijlen. Op “ het 
laerblock “, op “ de schomme “, in “ het binnenvelt “, op “ de schatsheijde “. 
 
Akte N° 21          27 juli 1776 
 

Op heden 27 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Catharina Mondelaers 
weduwe wijlen Peeter Van Woensel inwoonster van Oevel, welke comparante bekend uit 
haar vrije wil onherroepelijk en met warme hand inter vivos uit zonderlinge affectie te hebben 
gedonateert aan en ten behoeve Martinus Van Woensel gehuwd met Anna Elisabeth Van 

 
16 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Guilielmus Verachtert x Maria Catharina Anthonis, nr. 2943, pag. 585. 
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Balder inwoners van Oevel al haar meubilaire effecten zo bestiale als andere, granen en 
bezaaidheden ten velde, goud zilver gemunt en ongemunt, klederen en lijnwaad ...  
 
Op last en conditie dat den donataris gehouden zal zijn haar donatrice gedurende haar leven 
te onderhouden van eten en drank, gezond en haar zo in gezondheid ter zake van haar hoge 
leeftijd en haar daarvoor te bezorgen alle nodige hulp en bijstand en na haar overlijden haar 
dood lichaam eerlijk ter aarde te bestellen alsmede een gezongen mis te moeten laten 
celebreren en een gelezen mis en binnen de acht dagen en daarna alsnog een gelezen mis 
alles tot lafenis van haar ziel. 
 
Mede comparerende Peeter Van Woensel degene de gemelde gift op last en condities 
hiervoor geëxprimeerd te accepteren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter 
presentie van Jesper Wuijts en Joseph Verstappen geburen der donatrice als getuigen 
hiertoe aanzocht. Maria Catharina Mondelaers verklaarde ter zaak van haar ouderdom als 
onpasselijkheid niet meer te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 22         24 augustus 1776 
 

Op heden 24 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Martinus 
Groenen 17 en Maria Catharina Van Nuten gehuwden en inwoners van Olen, welke 
comparanten verklaarden wel en degelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Joannes 
Groenen 18 en Joanna Dirickx gehuwden en wettige ouders van de eerste comparant een 
som van 750 guldens courant geld en zulks over en ter oorzaak van zekere haafelijke en 
meubilaire effecten degene de eerste comparanten van de gemelde ouders hebben gekocht 
en alreeds in gebruik hebben genomen.  
 
Belovende de eerste comparanten bij deze aan en ten behoeve van de gemelde Joannes 
Groenen en Joanna Dirickx daarvoor rentsgewijs jaarlijks te zullen gelden en betalen een 
som van 22 guldens 10 stuivers voor intrest te betalen twee maanden na elke vervaldag 
zullen de rentgelders voor het leven der rentheffers respectievelijk gedurende gestaan met 
verdere intrest jaarlijks te betalen een som van 19 guldens 5 stuivers jaarlijks voor het even 
van den langstlevende van de rentheffers … 
 
Mede comparerende Adriaen Van Nuten vader der gemelde Maria Catharina Van Nuten 
degene zich voor de voornoemde rente en de jaarlijkse intresten zich als borg stelde. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Cornelis 
Sled(s)ens? 
 
Akte N° 23         31 augustus 1776 
 

Op heden 31 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Mols ter ene en 
Peeter Peeters en Joanna Van Den Armen gehuwden ter andere zijde, welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede comparant alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere keuken, stal, de helft van de schuur, de helft van de zolder en den 
helft van den hof, gestaan en gelegen achter de pastorie alhier en mits daarvoor jaarlijks te 
betalen een som van 17 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Josephus Martinus Soeten en Anthoon Moelants als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 24         4 september 1776 
 

Op heden 4 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Marien gehuwd 
met Catharina Docx inwoners van Bruggeneijnde, welke comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege de regenten der H. Geest Tafel van Hulshout een 
som van 100 guldens courant geld. 
 

 
17 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Mart. Groenen x Maria Cath. Van Nueten, nr. 981, pag.200. 
18 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Groenen x Joanna Elisabeth Dierickx, nr. 980, pag. 199 
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Comparant stelde voor deze kapitale rente voor speciale hypotheek zeker perceel land tot 
Hulshout in “ de wishaegen “ groot 122 roeden. Palende oost Peeter Bruijnseels, zuid 
d’ Amerstraete, west “ de groote grave… “ en noord Hendrick Bruijndonckx. Item een 
perceel hooiwas insgelijks gelegen tot Hulshout in “ het doodtbroeck “ groot een zille. 
Palende oost Adriaen Van Den Bruel, zuid de clijne Laecke, west Jan Dirickx en noord mij 
notaris. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Van Den 
Bruel en Franciscus Van Der Heijden. 
 
Akte N° 25         21 september 1776 
 

Op heden 21 september compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Franciscus Van 
Genechten actuele orator in de Congregatie van de eerwaarde Heeren Oratoren binnen 
Loven en meerderjarige zoon van wijlen Adrianus Van Genechten daar moeder van leeft 
Maria Theresia Josepha Heijlen alsnu gehuwd met Joannes Baptista Heijlen inwoners 
van Velthoven onder den bijvang van Herentals.  
 
Welke comparant te kennen is gevende hoe dat den voornoemde zijn schoonvader voor hem 
comparant heeft gehad en gedragen zodanige zonderlinge affectie in de zorg als een 
oprechte vader voor zijn eigen kind zou kunnen of mogen doen, tot dien alsnog aandacht 
nemende dat hij hem comparant heeft laten doen de humaniora en een deel der filosofie, en 
aangezien de goederen bij dood van zijn vader hem gedevolveert daar niet sufficiënt toe 
waren en dat hij hetzelfde over zulks heeft gedaan tot zijn eigen grote prejeductie en om te 
voorkomen de ruïne en ondergang zo van zijn gemelde schoonvader als zijn eigen moeder 
het gene geschapen stond in geval zij den comparant tot zijn avancement bleven assisteren 
en alimenteren zonder enige vergelding of recompensatie zo verklaarde de comparant tot 
teken van oprechte dankbaarheid onherroepelijk te constitueren en machtig te maken de 
voornoemde Joannes Baptista Heijlen zijn schoonvader ten einde van publiekelijk aan den 
meestbiedende te verkopen alzulk derde part en deel als hem is competerende in de erfelijke 
goederen bij wijlen zijn vader achtergelaten, gelegen onder de parochie van Olen, Geel en 
Lichtaart met macht om dezelfde goederen in s’heeren handen op te dragen … etc. 
 
Mede comparerende den voorzegde geconstitueerde degene zo ten zijne behoefte als ten 
behoeve zijn huisvrouw al hetzelfde op last en condities hiervoor vernield bij deze verklaarde 
te accepteren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus 
Boonaerts en Cornelis Sledens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 26         25 september 1776 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Storms en Maria Catharina Verbist 
gehuwden en inwoners der stad Herentals op heden 25 september publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land gelegen tot Doffen, groot een half bunder. Palende oost de 
heer secretaris Verrijcken, zuid Catharina Bellens en Jan Daems, west Marten Caers en 
noord de erfgenamen Joseph Meir en Jan Baptist Wuijts. Adriaen Heijlen aanvaarde op 25 
september den handslag van deze koop voor de som van 292 guldens en stelde daarop nog 
8 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 19 oktober 1776 koper gebleven ten overstaan 
van Peeter Helsen en Peeter Smedts schepenen. 
 
Akte N° 27         8 oktober 1776 
 

In den naem van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk dat op heden 8 oktober voor mij openbaar notaris compareerde in 
propere persoon den eerzame Martinus Leijsen weduwnaar wijlen Anna Elisabeth Heijlen 
die verklaarde bij deze te willen disponeren van zijn goederen en daarvoor ten eerste 
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recommandeerde zijn dood lichaam te willen begraven in gewijde aarde met een redelijke 
uitvaart naar staat en conditie. 
 
Dispositie van zijn erfelijke goederen maakt hij aan de kinderen van zijn broer en zusters 
struiksgewijs en elke struik hoofdelijk zowel ten gunste en ten behoeve der nakinderen als 
voorkinderen zonder tussen degene van den eerste of tweede bedde enige distinctie of 
verschil te maken ter oorzaak de nakinderen aan hem testateur in bloed bestaan als de 
voorkinderen … bovendien kort na zijn overlijden tot lafenis zijner ziel te laten celebreren 30 
missen van requiem bij de eerwaarde pater Augustijnen tot Herentals. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gaspar Verelst en Guilliam 
Verachtert als getuigen hiertoe geroepen. 
 

Akte N° 28         26 oktober 1776 
 

Op heden 26 oktober compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Mols inwoner van 
Olen en Peeter Martien Van De Weijer 19 ook inwoner alhier ter andere zijde welke eerste 
comparant verklaarde aan de tweede comparant alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere kamer met de zolder boven dezelfde kamer en de helft van de 
schuur en de helft van den hof gestaan en gelegen achter de pastorij alhier en bij den eerste 
comparant geacquireerd tegen de erfgenamen van Adriaen Wouters, om en mits daarvoor 
te betalen een som van 15 guldens en 5 stuivers alle half jaren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Groenen en Peeter Willems als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29         7 december 1776 
 

Op heden 7 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Douwen gehuwd 
met Anna Gebruers inwoners van Noorderwijk, welke comparanten bekenden wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Franciscus Douwen zijn broer een som van 150 
guldens. 
 
Verbindende den comparant tot onderhoud van het voorschreven zijn persoon en goederen 
roerende en onroerende onder belofte van voor hetzelfde kapitaal en de te vervallen 
intresten te zullen stellen goede en sufficiënte hypotheek. Mede comparerende de 
voorzegde Franciscus Douwen rentheffer die verklaarde zijn paternele uitkoop in de 
gemelde 150 guldens begrepen te zijn en overzulks uit dien hoofde ten last van zijn moeder 
van de rentgelder of zo wie geen gerechtigheid meer te hebben. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Diel Verhaegen en Peeter Van Herck als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen vanwege Joannes Douwen de som van 150 guldens met den intrest van dien bij 
afrekening en liquidatie, consenterende overzulks in de cassatie. Actum Olen 23 april 1780. 
Petrus Franciscus Douwen. 
 
Akte N° 30         7 december 1776 
 
Op heden 7 december compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Anna Elisabeth 
Boeckx huisvrouw van mij notaris speciaal gelast van Sieur Joannes Jacobs koopman en 
burger binnen de stad Antwerpen haar kozijn, bij missive (brief) van datum 30 november 
laatstleden ten deze gezien en gelezen ter ene zijde en Peeter Van Herck inwoner van 
Hulshout ter tweede zijde.  
 
Welke eerste comparante verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede met de landen, beemden en weiden daaraan annex zo en 
gelijk dezelfde competeerde aan den voorschreven Sieur Joannes Jacobs en zo en gelijk 
het actueel in huur is bij Peeter Verhaert, gestaan en gelegen tot “ berteneijnde “ onder 

 
19 Olense gezinnen va 1594 tot 1800 : Petrus Martinus Van De Weijer x Maria Cath. Balis, nr. 2406, pag. 482. 
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Morckhoven behoudens de verhuurster ten behoeve van haar zeker perceel heide genaamd 
“ het poijeleijnde bosch “ om hetzelfde te brengen tot bos, om en mits daarvoor jaarlijks te 
betalen en te leveren voor voorlijf een som van 60 guldens en voor korenpacht een kwantiteit 
van 24 veertelen koren. Volgen verder de huurvoorwaarden. 
 
Dat den huurder alle jaren een kerrevracht met peerdt en kerre naar de stad Antwerpen in 
faveur van den eigenaar der zelfde stede of zijn familie zal moeten doen zonder korten. Dat 
den huurder den draeijboom met de vijse staande in den huijse insgelijks zal moeten 
onderhouden van alle reparaties zonder vergelding … 
 
Mede comparerende Diel Verhaegen neef van den huurder degene die zich voor de 
jaarlijkse huur en de te onderhouden condities zich als borg stelde. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes en Franciscus Douwen 
 
Inliggende brief:  
De Heer Soeten secretaris van ende tot Oolen. 
 
Antwerpen den 9 februari 1782 
Beminden cosijn en nichten 
 
Naer veel complimenten soo dint desen om aen of te versoecken van de conditie van Peeter 
Van Herck voor ses jaeren voorts te tekenen mits het bos te suiveren en te onderhouden. 
Voorts aansoek ik aan Ue van mij het adres van Henrick Steurs te geven als soo die naer 
ons niet om en ziet om te comen betaelen want ik weet niet waer hij woont. 
Met een hertelijke groetenis met offers van dienst en presentatie. 
Beminde cosijn en nichtekens Ue geaffectioneerde … nichte Anna Joanna Jacobs de 
vrouw van Franciscus De Schutter. 
 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1         2 januari 1777 
 

Op heden 2 januari 1777 compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Helsen schepen 
en inwoner van Olen ter ene zijde en Adriaen Franciscus Helsen inwoner van Zoerle 
Parwijs ter andere zijde welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende van zekere stede gestaan en gelegen tot Heusewijck 
onder Noorderwijk groot met de annex gronden van erven twee bunders en begrepen twee 
zillen en half degene hem verhuurder bij deling te doen tegen Jan Baptist Peeters zullen 
bevallen al de gelijke gronden huis en verdere edefitien aan den huurder genoegzaam 
bekent en daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf de som van 22 guldens 
courant geld en voor korenpacht de kwantiteit van 12 veertelen koren. Aldus gedaan en 
gepareerd binnen Olen, ter presentie van Josephus Martinus Soeten en Jan Mols als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2         20 januari 1777 
 

Op heden 20 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelia De Backer weduwe 
van wijlen Peeter Heijns bijgestaan met Peeter De Smedt haar schoonzoon ter ene zijde en 
Cornelis Neefs inwoner van Morckhoven ter tweede zijde, welke eerste comparante 
verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere 
stede gestaan in Heusewijck onder de jurisdictie van Olen met de landen beemden, weiden, 
driessen, eussels en heiden gelegen zo onder Olen, Noorderwijk, Tongerlo als Herentals 
groot te samen 9 bunders zo en gelijk hetzelfde bij Peeter De Smedt in huur wordt gebruikt 
behoudens dat de verhuurster aan haar reserveerde het beemdeken genaamd “ het 
helleken “ gelegen onder Herentals met alsnog een perceel heide gelegen in “ den  
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honinck “ alhier, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren een som van 65 
guldens voor voorlijf en voor korenpacht een kwantiteit van 36 veertelen en drie loopen koren 
Volgen de huurvoorwaarden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Peeters en Sieur 
Peeter De Smedt als getuigen hiertoe aanzocht. De ondergeschreven Carolus Verbruggen 
verklaarde bij ondertekening dezer voor de voorstaande huur zich als borg te stellen. 
 
Akte N° 3         29 januari 1777 
 

Op heden 29 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Douwen bejaarde 
jongeman welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege 
Wouter Nauwelaerts weduwnaar van Anna Elisabeth De Kepper, actuele inwoner van 
Herenthout een som van 30 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het 
vorste veldt “ groot 371 roeden gelegen onder Hulshout. Palende oost de straat, zuid Jan 
Van Den Bruel en Jan Van Asbroeck, west Adriaen Van Dijck en noord Juffrouw Verlinden 
leenroerig onder het leenhof van zijn Excellentie den heer markies van Westerlo. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adrianus Van Den Bruel en 
Guilliam De Ceuster als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Gezien zekere kwitantie, bekennende ontvangen te hebben uit handen van 

Franciscus Douwen de som van 300 guldens me de verschenen intresten 
op datum van 15 februari 1779. 

 
Akte N°         29 januari 1777 
 

Dient tot contract van erfpacht op datum van 29 januari 1777 tussen de eedslieden van 
Hulshout ter ene en Egidius Van Put ter andere zijde. 
 
Op heden 29 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam De Ceuster schepen, 
Joannes Smets en Peeter Peeters bedezetters des dorp van Hulshout ter ene zijde en 
Egidius Van Put en Maria Van Olmen gehuwden en eveneens inwoners van Hulshout ter 
tweede zijde, welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven erfpacht accepterende bij vorm van erfpacht in faveur der gemeente van 
Hulshout uitgegeven en verpacht te hebben zeker perceel land genaamd “ de voorste 
schranse “ gelegen omtrent “ den schutsboom “ onder hetzelfde Hulshout meer dan een 
zille groot. Palende oost Josephus Boeckx, zuid en west de straat en noord “ gemeente 
vroente “ om en mits daarvoor jaarlijks te betalen een som van 13 guldens courant geld. 
 
Volgen verdere erfpacht voorwaarden o.a. dat de eerste comparanten zo het hout als alle 
verdere materialen van het gemelde af te breken huis cum annex is te proveniëren en 
publiekelijk zullen mogen verkopen … Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter 
presentie van Adriaen Van Den Bruel en Franciscus Van Den Bruel als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 4         29 januari 1777 
 

Op heden 29 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Henricus Janssens en 
Joanna Dimphna Douwen gehuwden en actuele inwoners van Bruggeneijnde resort van 
Heijst, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben, vanwege Wouter Naulaerts 
weduwnaar van Anna Elisabeth De Kepper inwoner van Herenthout een som van 300 
guldens. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een 
half bunder genaamd “ den draeijboom “ gelegen tot Hulshout. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Verrijcken, zuid Jan Mols, west Adrianus Van Dijck en noord de baan 
van Hulshout naar Westerlo, leenroerig onder het leenhof van zijne Excellentie den heer 
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markies van Westerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van 
Adriaen Van Den Bruel en Guilliam De Ceuster als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         1 februari 1777 
 

Op heden 1 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Mertens als gelaste 
van Joanna Van Genechten zijn schoonmoeder ter ene zijde en Joannes Verholen 20 
inwoner alhier ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de annex landen, 
driessen, weiden, beemden, hooiwassen en heiden, gestaan en gelegen ten grootste dele tot 
Grijen onder de jurisdictie van Olen, groot te samen 14 zillen aan hem huurder genoegzaam 
bekent en bij hem in huur sinds vele jaren. Om en mits daarvoor jaarlijks te betalen voor 
voorlijf de som van 28 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 9 veertelen koren. 
 
Volgen de huurvoorwaarden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Marten Bleirinckx en Guilliam Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         11 februari 1777 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Neskens inwoner van Kontich publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker perceel bos gelegen tot Hulshout, groot 
261 roeden leenroerig onder het leenhof van Raedeschot. Palende oost zekere straat 
leidende naar “ den carpel put “, zuid de erfgenamen Peeter Peeters, west Joannes Verlooij 
en noord den heer Heijlen presbiter. 
 
Adriaen Haenegreefs aanvaarde op 11 februari 1777 den handslag van deze koop voor de 
som van 381 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 18 
februari koper gebleven. 
 
Akte N° 7         11 februari 1777 
 

Op heden 11 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Gijssels 
en Elisabeth Goovaerts gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben vanwege de regenten der Kapelanie van Hulshout een som 
van 200 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, hof en binnenveld gestaan 
en gelegen tot Hulshout op “ het sterckxeijnde “ groot 3 dagmalen. Palende oost Jan 
Keuppens en Peeter Heijlen nomine uxoris, zuid Jan Baptist Wuijts, mij notaris en Cornelis 
Peeters en noord de straat leidende van Hulshout naar Westerlo. Item zeker perceel land 
genaamd “ het roodtlandt “ insgelijks gelegen op “ het sterckxeijnde “ groot een half 
bunder. Palende oost Peeter Peeters, zuid Hendrick Govaerts, west mij notaris en noord de 
erfgenamen Jan Thijs. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van 
Joannes Franciscus Van Den Bruel en Joannes Neskens. 
 
Akte N° 8         14 februari 1777 
 
Voorwaarden en condities waarop den heer intendant Bosquet op 14 februari publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het nabeschreven schaarhout o.a. in “ het 
adriaen bellens bosch “, aan “ het huisblock “, totaal 23 kopen. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Guilliam Van Elst en Marten Goris als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 9         16 februari 1777 
 

In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 

 
20 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Verholen x Maria Catharina Verwerft, nr. 3272, pag. 646. 
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Zij kond en kennelijk die deze openbare instrumente van testament zullen zien of horen 
lezen dat op heden 16 februari voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen 
den eerzame Peeter Machiels 21 en de eerzame Joanna Catharina De Bruijn gehuwden 
en inwoners van Oosterwijck onder Tongerlo. Den eerste comparant ziek te bedde liggende 
en de tweede comparant gezond van lichaam nochtans beiden hun verstand en memorie wel 
machtig. 
 

- Ten eerste recommanderen zij hun dode lichamen te laten begraven in gewijde 
aarde. 
 

- Dispositie van hun meubilaire als immeubilaire goederen maken zij aan elkaar om 
daarmee te doen zijn of haar vrije wil op last dat de langstlevende geobligeerd was 
hun enig kind bij naam Jan Baptist Michiels te betalen een som van 500 guldens 
courant voor zijn legitieme portie. 

 
Aldus gedaan en getesteerd tot Oosterwijk onder Tongerlo ten woonhuize van de testateurs, 
ter presentie van Peeter Mens en Christiaen Bruijnseels als getuigen. Peeter Michiels 
verklaarde ter zake van zijn ziekte niet beter te kunnen tekenen. 
 
Akte N° 10         20 februari 1777 
 

In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk die deze openbare instrumente van testament zullen zien of horen 
lezen dat op heden 20 februari voor mij openbaar notaris compareerde in propere persoon 
den eerzame Guilielmus Van Linden weduwnaar van wijlen Catharina Laurijs inwoner der 
parochie Oevel welke comparant was ziek liggende te bedde zijn verstand en memorie wel 
machtig. 
 

- Verzoekende zijn begraafplaats in de parochiale kerk van Oevel met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie en dat op den dag van zijn uitvaart aan de 
Gildebroeders van Sinte Barbara zal uitgekeerd worden aan elk van hun een koek 
van 2 stuivers mitsgaders dat aan dezelfde Gildebroeders alsdan zal gegeven 
worden anderhalve ton goed bier, mitsgaders dat er tot lafenis zijner ziel onmiddellijk 
na zijn dood gecelebreerd zouden worden 800 missen van requiem de ene helft te 
geschieden door de paters Kapucijnen tot Aarschot en de andere helft bij de 
eerwaarde paters Minderbroeders tot Herentals. 
 

- Dispositie van zijn goederen haafelijke en erfelijke maakte hij voor de juiste ene helft 
aan de wettige kinderen van Maria Anna Verlinden zijn zuster daar vader af was 
Michiel Mertens en voor de andere resterende juist helft aan de wettige kinderen 
van Jan Baptist Van Linden zijn broer daar moeder af was Anna Apollonia 
Geijsels de gemelde zijn zusters en broeders kinderen alzo noemende zijn 
universele erfgenamen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Martinus Erasmus Verachtert 
en Andries Hoes als geloofwaardige getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 11         21 februari 1777 
 
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk die deze openbare instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden 16 februari voor mij openbaar notaris compareerde in propere persoon den 
eerzame Petrus Franciscus Goor ongehuwde bejaarde jongeman inwoner der parochie 
van Oevel actueel ziek liggende te bed zijn verstand en memorie wel machtig. 

 
21 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Michiels x Joanna Catharina De Bruyn, nr. 1664, pag. 337.  
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- Verkiezende zijn begraafplaats in de parochiale kerk van Oevel met een eerlijke 

uitvaart en begerende dat er onmiddellijk na zijn overlijden zouden gedaan en 
gecelebreerd worden tot lafenis zijner ziel 200 missen van requiem. 
 

- Item legateerde hij aan Dimphna Van Den Broeck een som van 15 guldens courant 
geld eens in vergelding van haar getrouwe dienst aan hem alreeds gedaan en verder 
te bewijzen. Item legateerde hij aan Martinus Verwimp zijn zwager zijn beste kleed. 
Item legateerde hij aan Franciscus Baelemans minderjarige zoon van Jan 
Baelemans daar moeder af was Elisabeth Van Kerckhoven zijn laatst gemaakte 
suppon. 
 

- Dispositie van zijn resterende goederen, haafelijke als erfelijke maakte hij aan de 
wettige kinderen van Jan Goor daar moeder af was Maria Van Dingenen zijn 
testateurs halfbroers en halfzusters roepende hen voor enige universele erfgenamen. 

 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ter presentie van Peeter Luijten en Jan Wouters 
als geloofwaardige getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 12         22 februari 1777 
 
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk die deze openbare instrumente van testament zullen zien of horen 
lezen dat op heden 16 februari voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen 
den eerzame Peeter Bleirinckx en de eerzame Maria Elisabeth Helsen gehuwden en 
inwoners van Meeren jurisdictie van Olen, welke beiden gezond van lichaam en hun 
verstand en memorie wel machtig. 
 

- Ze herroepen, doen dood en teniet alle vorige testamenten, codicillen en giften onder 
levenden. 
 

- Ze verkiezen hun begraafplaats op het kerkhof der parochiale kerk alhier met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie. Na hun overlijden moeten er gevierd worden 
25 missen van requiem en celebreren missen voor de ziel van den eerste aflijvige 
van hun beiden betaald te worden door de langst levende. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen hebben zij gegeven en gemaakt aan elkaar 
om daarmee te doen hun hun libere wil met volle touchte en gebruik … beiden 
willende zij testateurs dat dezelfde erfelijke en onroerende goederen zullen gaan en 
keren naar hun beiden naaste bloedverwanten wetende degene van den testateur 
zijn naaste vrienden en degene der testatrice aan haar naaste vrienden nar landrecht 
en coustumen lokaal. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs en ter presentie van 
Adriaen Deckers schepen van alhier en Hendrick Stijnen als getuigen aanzocht en geroepen. 
 
Akte N° 13         26 februari 1777 
 

Op heden 26 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Verachtert inwoner 
van alhier ter ene zijde en Peeter Renders ook inwoner alhier, welke eerste comparant 
verklaarde aan de tweede alhier present de nabeschreven huur accepterende van zeker zijn 
stede met de annex gronden van erven gestaan en gelegen in “ den hoeck “ onder deze 
jurisdictie van Olen, groot te samen met de annex heiden omtrent de 9 bunders gelijk den 
huurder het actueel reeds in huur heeft, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te 
leveren voor voorlijf een som van 50 guldens en voor korenpacht een kwantiteit van 20 
veertelen koren en 3 veertelen boekweit. Volgen verdere huurvoorwaarden. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon Moelants en Joannes Baptist Janssens. 
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Akte N° 14         5 maart 1777 
 

Op heden 5 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster Janssone ter 
ene en Hendrick Horemans inwoner ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde 
aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende zeker zijn eerste 
comparants huis gestaan op “ den bergh “ tot Morckhoven en genaamd “ de sterre “ met 
den hof en binnenblok daaraan annex alsmede het klein huis oostwaarts aan dezelfde “ de 
sterre “ aangelegen alles aan den huurder genoegzaam bekent zo hij verklaarde, om en mits 
daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 50 guldens courant geld en voor 
korenpacht 3 veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Adriaen Heijlen als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 15         5 maart 1777 
 

Op heden 5 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Groenen en Joanna 
Dirickx gehuwden en inwoners der Haeperstraete, welke comparanten bekenden wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Coolbunders, Jan Baptist Coolbunders en 
Willebrordus Coolbunders respectieve broers en inwoners van Lichtaart een som van 650 
guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker huis, hof en binnenblok 
gestaan en gelegen op de gemelde Haeperstraete, groot te samen omtrent een oud bunder. 
Palende oost de erfgenamen Adriaen Peeters, zuid den loop, west Cornelis Verachtert en 
noord de Haeperstraete. Item een perceel land genaamd “ den kerseboom “ ook daar 
omtrent gelegen. Palende oost Cornelis Verachtert, zuid dezelfde, west zijn eigendom en 
noord den lijkweg. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Helsen en Adriaen Deckers schepenen van Olen. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Peeter Franciscus Groenen de som van 
400 guldens courant geld als korting van het voorstaande kapitaal. Actum binnen Olen deze 
17 januari 1785. Peeter Coolbunders. 
 
Akte N° 16         18 maart 1777 
 

Op heden 18 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Helsen 22 als 
testamentaire erfgenaam van wijlen Anna Janssens zijn eerste huisvrouw voor de eerste 
staak en Joannes Baptista Peeters als gehuwd geweest zijnde met Maria Janssens voor 
de tweede en laatste staak welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te 
willen blijven van alzulke goederen als aan hun nomine uxoris is competerende maar 
daarvan te willen scheiden en delen in twee kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd de helft van zeker perceel land groot een bunder in het 
geheel genaamd “ het truijckens binnenblok “ gelegen tot Heusewijck onder Noorderwijk. 
Palende deze helft oost Hendrick Daems en de gemeente van Noorderwijk, zuid de 
voorschreven Peeter Helsen, west de afgedeelde wederhelft en noord de straat. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd de helft van het voorschreven perceel land westwaarts 
gelegen. Palende oost de voorschreven afgedeelde wederhelft, zuid Jacobus Willems, west 
Joseph Heijlen en noord de straat. Item zeker perceel weide gelegen tot Heusewijck onder 
Olen, groot 80 roeden. Palende oost Jacobus Willems, zuid de straat, west Joannes Van 
Hove en noord den loop. 
 
Dat den tweeden cavel over het half bunder van den eersten cavel sal mogen wegen met 
kerre ende peerdt ende met hoorne vee als wanneer hetselve sal worden handt vast met 
zeelen geleden andersints sal het hoorne vee den wegh daer naer toe moeten nemen 
langhst de straete. 

 
22 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Helsen x Anna Janssens, nr. 1060, pag. 215. 
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De eerste kavel is bevallen aan Jan Baptista Peeters in huwelijk met Maria Janssens en 
den tweede kavel is bevallen aan Peeter Helsen als de actie hebbende van Anna 
Janssens. 
 
Akte N° 17          11 mei 1777 
 

In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk die deze openbare instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden 11 mei voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen 
den eerzame Adriaen Heijlen 23 en de eerzame Catharina Van Hove, den eerste 
comparant ziek te bedde liggende en de tweede comparante gezond van lichaam. 
 

- Recommandeerden zij testateurs eerst en voor al hun zielen hun dode lichamen te 
willen laten begraven in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie 
en onmiddellijk na hun overlijden te laten celebreren 50 missen van requiem in het 
klooster der eerwaarde pater Kapucijnen alwaar den broer van de testateur pater 
kapucijn is residerende. 
 

- Dispositie van hun meubilaire effecten maakten zij aan elkaar des verstande 
nochtans dat de successie gerechtigheid of nalatendheid der gemelde testateur te 
verwachten is uit den hoofde van de heer Bavo Norbertus Heijlen zijn gewezen oom 
die in zijn leven secretaris van Vorselaar was. Aan de achteregelaten kinderen voor 
hun legitieme portie een som van 100 guldens courant te betalen. 
 

- Dispositie van hun onroerende goederen waarvan zij de touchte in vol gebruik aan 
elkaar maakten en na hun dood dezelfde te maken aan hun wettige kinderen. 

 
Aldus gedaan en getesteerd tot Doffen onder Olen ten woonhuis van de testateurs, ter 
presentie van Joannes Van Gansen en Jan Baptista Verlinden als getuigen hiertoe 
geroepen. 
 
Akte N° 18          9 juni 1777 
 

Op heden 9 juni compareerde voor mei openbaar notaris, Henricus Meir en Elisabeth 
Wouters gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten bekenden wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Sieur Joannes Jacobs en Maria Rosina Sterckx inwoners 
der stad Antwerpen een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot pand zeker huis en hof gestaan en 
gelegen bij en omtrent de Plaetse van Olen jurisdictie Tongerlo, groot omtrent 25 roeden. 
Palende oost Joseph Douwen en Jan Mols, zuid de straat naar Herentals, west Michiel 
Willems erfgenamen en noord Catharina Heijns. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Marinus Boonaerts en Joannes Baptista Haenegreefs als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Ontvangen vanwege Joannes Baptista Soeten een som van 13 guldens 10 stuivers in 
voldoening van 2 jaar en 3 maanden intrest der voormelde rente voor de weduwe Hendrick 
Meir verschenen 11 november 1779. Actum Olen dezen 2de mei 1780. Joannes Jacobs 
verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 19          20 juni 1777 
 
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 

 
23 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Heylen x Catharina Van Hove, nr. 1127, pag. 228. 
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Zij kond en kennelijk die deze openbare instrumente van testament zullen zien of horen 
lezen dat op heden 11 mei voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen 
den eerzame Peeter Hermans 24 en de eerzame Catharina Van Eijnde gehuwden en 
inwoners alhier, den eerste comparant ziek te bedde liggende en de tweede comparante 
gezond van lichaam. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie en willende dat na en onmiddellijk immers zo 
het mogelijk is zouden gelezen en gecelebreerd worden dertig missen van requiem in 
het klooster der eerwaarde paters Minderbroeders of het gene de eerwaarde paters 
Augustijnen respectievelijk binnen Herentals, latende den eerst stervende de verdere 
pieuse werken ter discretie van de langstlevende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun roerende goederen maakten zij aan elkaar mede op last dat de 
langst levende aan elke van hun vier kinderen zal moeten uitkeren een som van 25 
guldens courant geld voor hun legitieme portie. 
 

- Dispositie van hun onroerende goederen, gronden van erven maakten zij aan elkaar 
en na de dood van hun beiden aan hun wettige kinderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd tot Boekel onder Olen, ten woonhuis der testateurs, ter 
presentie van Adriaen Van Castel en Adriaen Verboven als getuige hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          10 juli 1777 
 

Op heden 10 juli compareerde voor mij openbaar notaris, de heer M. N. Van Schoubroeck 
meijer, Peeter Helsen, Peeter Smets, Adriaen Deckers, Amant Van Houdt, Adriaen 
Heijlen, Peeter Cluijts en Peeter Mertens respectieve schepenen des dorp en graafschap 
Olen, te kennen gevende hoe dat zij in conformiteit van het plakkaat gedateerd op 25 juni 
1772 ten opzichte van de verkopingen der heiden, vaege gronden gemonteerd nadat hun 
conditie tot publieke verkoop was geaggregeerd door de heer Cuijlen als Raad en Fiscael 
van hare majesteits Soevereine raad van Brabant publiekelijk aan de meestbiedende op 
datum van 12 en 13 juli 1774 en 10 mei 1776 hebben verkocht in differente kopen een 
ongemeten kwantiteit van heiden gelegen onder de jurisdictie van hetzelfde Olen alsmede 
hoe dat na tijdig aan de zelfde verkoping / : de comparanten geintentioneerd waren de nog 
onverkochte heiden te laten tot gebruik van de respectieve ingezetenen van Olen : /, nog 
enige personen compareerden degene aan de comparanten hebben geadviseerd dat zij 
enige der onverkochte heiden uit kracht en naar vermogen als bij het gemelde plakkaat bij 
taxatie of schatting aan te nemen en hebben dan ten ene wege aan de comparanten 
verzocht van ten dien einde effect van hunnen kant een schatter te stellen met specificatie 
van dag en uur opdat zij zouden stellen tot effect van dezelfde taxatie alles in conformiteit 
van hetzelfde plakkaat. 
 
Geven de comparanten tot dien alsnog te kennen hoe dat zowel enige kopen van heiden als 
degene de enige delen bij taxatie hebben geacquireerd hun graag zouden laten goeden, 
vestigen en erven hun geacquireerde percelen zijnde delen van heiden als mede dat zij aan 
de comparanten ten dien einde hebben verzocht deze schatting aan te nemen. De 
rekwiranten verklaarden mits deze onherroepelijk machtig te maken Guilliam Van Elst. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Haenegreefs 
en Wilm Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21          19 juli 1777 
 

Op heden 19 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Verstappen in huwelijk 
met Elisabeth Matthijs, Jan Franciscus Verstappen in huwelijk met Maria De Winter en 
Amandus Verstappen bejaarde jongeman respectievelijk broers, te kennen gevende hoe 
dat Peeter Verhaert en Anna Catharina Verstappen gehuwden aan Sieur Joannes 

 
24 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Hermans x Catharina Van Eynde, nr. 1120, pag. 226. 
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Jacobus Jacobs burger der stad Antwerpen schuldig waren over huis, land, beemd en 
weide huur een zekere som van penningen degene Peeter Verhaert actueel niet in staat is 
te voldoen en te betalen en verder te kennen gevende hoe dat zij comparanten beducht 
waren dat den voorzegde Sieur Joannes Jacobs ter die oorzaak den voornoemde Peeter 
Verhaert rechtelijk te sanctioneren en te executeren, het gene niet kan geschieden zonder 
kwijten van kosten, zo verklaarden de respectieve comparanten om hetzelfde te preveniëren 
en ook ten ene wege om den voornoemde Sieur Joannes Jacobs ten ene wege te 
verzekeren over en ter zake van zijn rechtmatige pretenties en zij comparanten hun hiervoor 
borg stellen en met belofte daarvoor te zullen betalen en te voldoen binnen de drie weken na 
Kerstmis eerstkomende. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijck onder Tongerlo, ter presentie van Hendrick 
Verhaert en Hendrick Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22         20 september 1777 
 

Op heden 20 september compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Ridts en Maria 
Catharina Van Dijck gehuwden en inwoners van Soerle Parwijs, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben vanwege Anna Maria Verschueren weduwe van wijlen 
Adriaen Govaerts een som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel land groot 350 roeden gelegen 
tot Soerle Parwijs onder de Laatbank van Averbode. Palende oost Maria Catharina Peeters, 
zuid en west de straat en noord de rentgelders erve. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Joannes Haenegreefs en Jan Franciscus De Backer. 
 
Akte N° 23         22 september 1777 
 

Op heden 22 september compareerde voor mij openbaar notaris, Wilm Helsen en Elisabeth 
Van Leuffel gehuwden en inwoners van Soerle Parwijs, welke comparanten bekenden wel 
en degelijk ontvangen te hebben vanwege Anna Maria Verschueren laatste weduwe van 
Adriaen Govaerts een som van 400 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het 
veldeken “ groot 180 roeden gelegen op “ de bist “ onder Soerle Parwijs. Palende oost 
Marten T’Sijen, zuid Cornelis Labberde, west Jan Baptist Lemmens en noord Adriaen Van 
De Poel. Item zeker perceel eussel groot 3 zillen gelegen onder Westerlo omtrent Heultje. 
Palende oost Jan De Winter, zuid Jan Sijmens, west Andries Van Kerckhoven en noord de 
erfgenamen Cornelis Brusselaers. Item zeker perceel land gelegen omtrent “ den heijblom “ 
groot 3 zillen. Palende oost Jan Snijers, zuid hun zelve, west en noord Adriaen Soeten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Haenegreefs en 
Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24         24 september 1777 
 

Op heden 24 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Heijlen 
gehuwd met Maria Theresia Josepha Heijlen als recht en actie hebbende van Guilliam 
Van Genechten gehuwd met Maria Kemp nader uitwijzende de onderlinge conventie 
daarvan zijnde gepasseerd voor de schepenen van Olen op 13 februari 1776 alsmede het 
recht hebbende van den heer Franciscus Van Genechten actueel Orator in de congregatie 
der eerwaarde heren oratoren binnen Leuven nader uitwijzende de onderlinge actie van 
conventie daarvan zijnde gepasseerd voor mij notaris op 21 september 1778. Item Anna 
Catharina Van Genechten bijgestaan van Sieur Adriaen Ketelaers haar man, die van 
toenaam Van Genechten wettige achtergelaten kinderen van wijlen Adriaen Van 
Genechten daar moeder af leeft de gemelde Maria Theresia Josepha Heijlen, welke 
comparanten verklaarden om doordringende redenen hun moverende niet langer in 
gemeenschap te willen blijven van alzulke paternele erfgoederen op hun uit hoofd van de 
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voornoemde Adriaen Van Genechten gedvolveert, alles gelegen onder Olen, Geel en 
Lichtaart maar daarvan te willen scheiden en delen gelegd in drie egale kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd eerst zeker huis, kamer, stal, schuur, hof en binnenveld 
met de opgaande bomen aan de schuur, gestaan en gelegen tot Doffen in de Vierhuizen 
alhier, groot een zille. Palende oost de navolgende weide en de erfgenamen Jan Meir, zuid 
S’ Heerenstraete, west Marten Caers en noord dezelfde Marten Caers. Item een perceel 
weide groot omtrent een bunder insgelijks ook aldaar gelegen. Palende oost het volgende 
pand en de weduwe Jan Blampaerts, zuid de straat, west het voorschreven binnenveld en 
Marten Caers, en noord de weduwe Peeter Bellens. Item zeker perceel land groot 140 
roeden ook aldaar gelegen. Palende oost en zuid de straat west de voorzegde weide en 
noord Marten Willems. Item zeker perceel hooiwas gelegen op “ den haersack “ onder Olen, 
groot een zille of meer Palende oost de erfgenamen Jan Verluijten, zuid en west de 
erfgenamen Jan De Busser en noord de erfgenamen Hendrick Mertens of de loop. Item en 
tot slot zeker perceel hooiwas gelegen op” het steen “ onder Olen groot 46 roeden. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel land groot 277 roeden gelegen tot Buel. 
Palende oost en zuid de straat, west volgens het meetboek Maria Bulckens en noord Marten 
Laenen. Item zeker perceel land gelegen op “ het bijlderveldt “ groot 114 roeden. Palende 
oost Guilliam Leijsen erfgenamen … Item zeker perceel land gelegen tot Grijen alhier groot 
103 roeden genaamd “ het Daemshuijs “. Palende oost en noord de straat, zuid Jan Daems 
en west … (leeg). Item zeker perceel heide genaamd “ de brantsche heijde “ groot een zille, 
gelegen omtrent “ den brantschen dijck “ Palende oost Adriaen Bellens, zuid het straatje, 
west Marten Bellens en noord ... (leeg). Item zeker perceel heide groot een half bunder 
gelegen onder doffen op “ den aert “. Palende oost … (leeg) zuid en west de gemeente van 
Olen en noord de erfgenamen Adriaen Van Genechten. Item en tot slot zeker perceel 
hooiwas gelegen op “ het slept “ onder Lichtaart, groot een zille. Palende oost het 
nonnenklooster, zuid de Nethe, west ... (leeg) en noord Hendrick Goubloms met alsnog een 
perceel heide genaamd “ de hoeverheijde “ groot een zille. Palende zuid en west “ den 
rendelaer en noord “ het camergoor “. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd voor eerst zeker perceel land genaamd “ de groote 
bruelen “ groot 300 roeden gelegen in de Vierhuizen alhier. Palende oost Marten Bellens, 
zuid het straatje of Marte Caers, west de straat en noord de weduwe Peeter Bellens. Item 
zeker perceel land groot een half bunder gelegen tot Grese onder Olen. Palende oost Jan 
Heijns, zuid Joseph Van Lommel, west de erfgenamen Jan Leijsen en noord de erfgenamen 
Peeter Leijsen. Item zeker perceel dries insgelijks gelegen tot Grese onder Olen, groot met 
het annex bosken 150 roeden. Palende oost Adriaen Bellens, zuid Adriaen Bellens den 
ouden, west ... (leeg) en noord Jan Van Lommel. Item een perceel beemd gelegen in “ de 
rieckbempden “ onder Geel groot 150 roeden. Palende … (leeg). Item zeker perceel beemd 
ook onder Geel gelegen groot een zille. Palende oost den heer van Peteghem kanunnik, zuid 
de erfgenamen Peeter Peeters, west “ den ouden dijck “ en noord de heer Moortgat 
secretaris. Item en tot slot zeker perceel heide genaamd “ de bremheijde “ gelegen omtrent 
Buel groot een zille. Palende oost Marten Daems, zuid Peeter Peeters, west de erfgenamen 
Jan Blampaerts en noord Jacobus Willems. 
 
En is deze derde kavel bij keuze gelaten aan de gemelde Anna Catharina Van Genechten 
gehuwd met Sieur Adriaen Ketelaers. En den eerste en tweede kavel bevallen aan den 
voorzegde Joannes Baptista Heijlen als recht en actie hebbende van Guilielmus Van 
Genechten als van de gemelde heer Franciscus Van Genechten op last en conditie 
nochtans dat Joannes Baptista Heijlen tot zijn last moet nemen een obligatoire kapitale 
rente van 500 guldens courant geld met den intrest van dien ten behoeve van den heer 
Joannes Baptista Wouters presbiter alsmede op last dat hij zal moeten betalen aan den 
eerwaarde heren Oratoren tot Leuven een som van 600 guldens. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Peeter Cluijts schepenen van 
Olen. 
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Akte N° 25         13 oktober 1777 
 

Op heden 13 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Mensel gehuwd 
met Catharina Verelst inwoner van Heijst op “ de werft “ aldaar, welke comparant 
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege de respectieve regeerder des dorp 
van Hulshout en ten behoeve van de gemeente van hetzelfde Hulshout een som van 250 
guldens courant geld alsmede van de regenten van den H. Geest tafel van Hulshout een 
som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker een perceel land gelegen in “ het 
laetereijnde “ onder Hulshout, groot 3 dagmalen genaamd “ de heijde “. Palende oost 
Franciscus De Ceuster, zuid Josephus Boeckx, west Jan Baptist Wuijten en noord de 
erfgenamen Jan Dockx en anderen. Item zeker perceel land ook aldaar gelegen groot 
omtrent 3 dagmalen genaamd “ het heijvelt “. Palende oost Peeter Boeckx, zuid Jan De 
Ceuster, west Elisabeth Verlaer en noord Jan Bruijnseels en Franciscus De Ceuster.  
 
Mede comparerende Cornelis Van Mensel vader van de rentgelder die zich hier voor deze 
kapitale rente met intrest afstand te doen van alzulk recht van touchte als hij aan de twee 
gemelde percelen land is hebbende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter 
presentie van Petrus Josephus Nauwelaers en Peeter Verhaert als getuigen hiertoe 
aanzocht. Cornelis Van Mensel verklaarde zijn duim geforceerd te hebben en uit dien 
hoofde niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 26         18 oktober 1777 
 

Op heden 18 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Cremers voor en in 
de naam van Elisabeth Cremers zijn zuster weduwe van wijlen Michiel Goor 25 ter ene 
zijde. Geeraert Ven als gehuwd gehad hebbende Anna Maria Goor. Franciscus Janssens 
en Adriaen Janssens als wettige kinderen en erfgenamen van Maria Goor en Cornelis De 
Beucker als wettige zoon van Catharina Goor en van dezelfde zijn moeder gelast zo hij 
verklaarde met de belofte van binnen de twee maanden na deze datum dezer hare 
aggregatie te zullen bezorgen. Te samen als erfgenamen van Jan Bellens 26 en Maria 
Menten ter andere zijde. 
 
Welke comparanten verklaarden onderling geconvenieerd te zijn over en ter zake van de 
gerechtigheid degene aan de gemelde Elisabeth Cremers als testamentaire erfgename van 
wijlen Michael Goor haar gewezen man uit kracht van testament waardoor zij de ene helft 
der goederen was bezittende in volle eigendom en de andere helft in touchte en dan gemerkt 
dat de goederen van ditto Jan Bellens en Maria Menten publiekelijk waren verkocht 
waarvan de penningen voor part en deel van de gemelde Elisabeth Cremers waarin aan 
haar het recht van touchte competeerde waren belopende 124 guldens en van welke som de 
tweede comparanten mits deze verklaarden ontvangen te hebben van de gemelde Elisabeth 
Cremers een som van 100 guldens zijnde de resterende 24 guldens door de tweede 
comparanten aan haar gelaten in consideratie van haar recht van touchte verklarende de 
tweede comparanten overzulks na de dood van Elisabeth Cremers tot last van haar 
erfgenamen geen actie, recht of pretentie meer te hebben … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Van Elst en Jan 
Franciscus Mans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27         4 november 1777 
 
Op heden 4 november compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Peeters jong 
bejaarde dochter inwoonster van Doffen resort van Olen, haar verstand en memorie wel 
machtig, welke comparante te kennen is gevende dat zij in het jaar 1770 om doordringende 
reden haar moverende met warme hand had gegeven en gedonateert aan en ten behoeve 

 
25 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Michael Goor x Elisabeth Cremers, nr. 945, pag. 192. 
26 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Bellens x Maria Menten, nr. 146 a, pag. 31.  
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van Adriaen Vermeerbergen gehuwd met Maria Verboven zeker een perceel heide, groot 
een zille genaamd “ de herstraetheijde “ gelegen alhier onder Olen. Palende oost Jacobus 
Willems nomine uxoris, zuid dezelfde, west … (leeg). 
 
Op welke perceel heide de voorschreven Adriaen Vermeerbergen hetzelfde jaar heeft 
gebouwd een huis met ap- en dependentiën en dezelfde heide van jaar tot jaar met “ sijn 
sweet ende arbeijt tot culture gebrocht “ en dan gemerkt dat dezelfde gift maar was geschied 
ter goede trouw bij mondelinge woorden zonder dat daarvan enig geschrift of akte van 
donatie existeerde tot dien gemerkt dat zij comparante donatrice grote redenen heeft van 
beducht te zijn dat haar vrienden of erfgenamen na haar dood dezelfde heide 
geïntentioneerd zijn te reclameren tot hun voordeel het gene zou kunnen komen tot groot 
nadeel van de gemelde Adriaen Vermeerbergen en ook ten ene wege tegen de intentie van 
de comparante zo verklaarde zij comparante om de gemelde Adriaen Vermeerbergen te 
verzekeren en om haar vrienden en erfgenamen de weg af te snijden van hun te komen 
bereiken met de gedane kosten, zweet en arbeid van ditto Vermeerbergen de gemelde 
gedane mondelinge gift bij deze andermaal te erkennen en te vernieuwen met warme hand 
en bij donatie inter vivos onherroepelijk … welke donatie door Adriaen Vermeerbergen 
alhier present en deze andermaal met dank accepteerde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Doffen ten woonhuis der comparante, ter presentie van 
Adriaen Heijlen en Peeter Cluijts respectievelijke schepenen als getuigen. 
 
Akte N° 28         10 november 1777 
 
Op heden 10 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista 
Verdonck als weduwnaar wijlen Anna Elisabeth Deckers ter ene zijde en Adriaen 
Deckers en Peeter Deckers broers van wijlen de gemelde Anna Elisabeth Deckers ter 
andere zijde, welke comparanten onderling te kennen geven hoe dat de gemelde Anna 
Elisabeth Deckers den 25ste juli laatstleden is komen te overlijden achter latende de 
voornoemde weduwnaar met twee kinderen degene alsnu beiden na haar dood zijn 
overleden en tot welke nalatendheid de tweede comparanten zo ten opzichte van het meubel 
als immeubel pro part gerechtigd zijnde en om dezelfde hun gerechtigheid te ontdekken zou 
de eerste comparant geobligeerd zijn van het leveren van pertinente staat en inventaris dan 
om de kosten die er voor alle verdere geschillen en onenigheden die daaruit zouden kunnen 
verrijzen te voorkomen zo zijn de comparanten over de gemelde nalatendheid 
geconvenieerd. 
 
Dat den eerste comparant en ten behoeve van ten gunst van de tweede comparanten in 
volle eigendom transporteerde de ene juiste onverdeelde helft van zeker perceel land groot 
een half bunder gelegen tot Gelindel onder Westerlo genaamd “ het hoogh eussel “. 
Palende oost Guilliam Helsen, zuid de loop, west de veltstaete en noord Adriaen Helsen 
erfgenamen. 
 
Verklarende de tweede comparanten overzulks in recompens en vergelding te cederen al 
hun pretenties aan en ten behoeve van den tweede comparant degene zij zouden of mogen 
hebben uit den hoofde van hun gemelde overleden zuster of haar twee kinderen waarvan 
den eerste comparant insgelijks dit accepteerde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en 
Adriaen Goor als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29         9 december 1777 
 

Op heden 9 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Van 
Boeckel inwoner van Wiekevorst ter ene zijde en Joannes Franciscus Verstrepen inwoner 
van Beerzel ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede gestaan en gelegen tot 
Bernum onder Wiekevorst met een half bunder land en 300 roeden heide land, om en mits 
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daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf een som van 20 guldens en voor 
korenpacht 3 veertelen koren. 
 
Volgen de huurvoorwaarden ... Mede comparerende Franciscus Wouters schoonvader van 
den huurder degene die zich voor deze huursom als borg stelde. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Boonaerts en Jan Baptist Haenegreefs 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1         24 januari 1778 
 
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat op heden deze 24 januari voor mij notaris in propere personen 
compareerden Joannes Baptista Wuijts 27 en de eerzame Catharina De Busser gehuwden 
en inwoners van Olen den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante 
ziek te bedde liggende. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart, willende en begerende dat er na elkaars dood onmiddellijk zouden 
gecelebreerd worden vier missen van requiem tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun meubilaire effecten maakten zij aan elkaar op last en conditie 
daarmede te doen zijn of haar vrije wil en op conditie dat de langstlevende van hun 
beiden zal moeten dragen de uitvaart en begrafenis alsmede de verdere schulden / : 
uitgenomen de kapitale obligatoire rente : / waar het sterfhuis ten overlijden van de 
eerst stervende zal subject worden, mitsgaders zal de langst levende in recompens 
der gemelde haafelijke goederen aan ieder van hun achter te laten kinderen voor 
legitieme portie moeten geven een som van 25 guldens. Verklaarden de testateurs 
dat de som van 25 guldens niet meer moet uitgekeerd worden aan Joannes 
Josephus Wuijts hun getrouwde zoon ter zake dat hij deze alreeds heeft genoten.  
 

- Dispositie van hun erfelijke goederen waarvan zij deze maakten aan elkaar met volle 
touchte en gebruik en de dood van hun beiden aan hun wettige kinderen den 
eigendom. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd tot Doffen onder Olen ten woonhuis van de testateurs ter 
presentie van Peeter Renders en Anthoon De Bal als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 2         29 januari 1778 
 

Alzo de schepenen van Olen op 31 december laatstleden vanwege zijne doorluchtige 
hoogwaardigheid den heer Bisschop van Antwerpen hebben bekomen bij schriftelijke 
apostille gevolgd op hun rekwest de permissie van alle zondagen in de Capelle van Onze 
Lieve Vrouwe Ter Gestele omtrent 8 uur te mogen laten celebreren een gezongen mis zo is 
nochtans dien onaangezien den eerwaarde heer pastoor van hetzelfde Olen zo onbedacht 
geweest van op 15 januari 1778 aan ieder van de ondergetekende schepenen in het 
bijzonder door den notaris Coomans gedaan te hebben verbod en interdictie van op 
zondagen en heiligen dagen de gemelde kapel niet te openen daarbij voegende daartoe 
mondelinge permissie van zijn gemelde Hoogwaardigheid te hebben en mits de 
ondergetekende van den voorschreven notaris van hetzelfde gedane verbod geen kopie 
authentiek konden bekomen niet tegenstaande alle minnelijke gedane interpellaties als ten 
dien opzichte voor redenen allegerende dat hem vanwege den voorschreven heer pastoor is 
verboden van aan niemand daarvan kopij te geven als aan degene die speciale permissie 
ten dien sive van hem zullen hebben / : het gene voorwaar repugneert tegen alle recht van 
justitie : / zo zal de notaris Joannes Baptist Soeten zich vanwege de ondergetekende 
begeven bij den voorzegde heer pastoor en aan hem rechterlijk af vragen in zijn voorzegde 

 
27 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Baptist Wuyts x Catharina De Busser, nr. 3730 a, pag. 731. 
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kwaliteit of hij verstaat aan de rekwiranten daarvan te laten volgen twee kopieën authentiek 
te weten één voor zijne gemelde Hoogwaardigheid als dezelfde bij missie gedateerd op 26 
januari 1778 / : waarvan dito notaris behoorlijke visie zal doen wel uiterlijk verzoekende en 
een andere voor de rekwiranten om hun daarmede te bedienen daar en alzo en in geval van 
refuus of geen categoriek antwoord zal dezelfde notaris protesteren van alle kosten, schaden 
en intresten daardoor alreeds geleden en nog verder te lijden en zal dito notaris van zijn 
wedervaren geven pertinent relaas daarmede zouden kunnen bedienen daar en alzo ter 
oorkonde. Actum Olen deze 29 januari 1778. Ondertekenden: Peeter Helsen, Peeter 
Franciscus Mertens, Amand Van Houdt, Adriaen Deckers, Peeter Cluijts, Peeter 
Smedts en Adriaen Heijlen. 
 
Dezelfde dag heb ik mij begeven naar den voorschreven heer pastoor degene na prealabele 
visie der gemelde missive en prelectuur voorstaande afvragingen daarop heeft geantwoord 
in verbis “ … als dat het gemeijnte affairens sijn … “ hetgeen ik aangenomen heb en 
daartegen geprotesteerd van alle kosten, schaden en intresten daar alreeds geleden en 
alsnog te lijden. Actum Olen 29 januari 1778. 
 
Akte N° 3         10 februari 1778 
 
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat op heden deze 10 februari voor mij notaris in propere personen 
compareerden de eerzame Adriaen Wils 28 Adriaenssone en de eerzame Elisabeth Menten 
gehuwden en inwoners alhier, den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede 
comparante ziek te bedde liggende, welke comparanten ordonneren en maken bij deze hun 
testament. Casserende alle voorgaande ordonnantiën en testamenten voor deze gemaakt. 
 

- Verkiezende hun begraafplaats op het kerkhof der parochiale kerk waar ze komen te 
overlijden met een redelijke uitvaart. 
 

- Dispositie van al hun goederen roerende en onroerende maaketen en laten ze aan 
elkaar in volle eigendom om daar mede te doen hun libere wil en begeerte, 
behoudens zij testateurs in geval van kind of kinderen van beiden te verwekken 
makende aan hun de gerechtigde legitieme portie. Ingeval hij testateur den eerst 
stervende was en bij defect van kinderen aan zijn vader mits deze latende zij 
gerechtigde legitieme portie. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Daems en Joannes 
Vervoort beide geburen der testateurs als getuigen. 
 
Akte N° 4         11 februari 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop de notaris Joannes Baptist Soeten als gelaste van den 
heer intendant Bosquet op heden 11 februari publiekelijk presenteerde te verkopen het 
nabeschreven schaarhout o.a. in “ den langel “, op “ het heijken “, in “ het bosken “ op  
“ het binnenveld “ en in “ de waterloop “. Totaal 25 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen, ter presentie van Josephus Meir en Anthoon Moelandts als getuigen. 
 
Akte N° 5         16 februari 1778 
 

Op heden 16 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Elisabeth Janssens 
weduwe van wijlen Peeter Heijlen bijgestaan met Adriaen Heijlen en Michiel Janssens als 
wettelijke voogden van haar drie minderjarige kinderen, welke comparant te kennen is 
gevende hoe dat ze benevens haar voornoemde gewezen man op 2 mei 1776 ter rente heeft 
gelicht vanwege de regenten der H. Geest Tafel alhier en ten behoeve dezelfde tafel blijkens 

 
28 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Wiels x Anna Elisabeth Menten, nr. 3583, pag. 702. 
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akte van renteconstitutie daarvan tot laatst gemelde dag gepasseerd voor de schepenen 
alhier ondertekend J. B. Soeten secr. een kapitale som van 100 guldens courant. 
 
Waarvoor de comparanten voor speciale hypotheek hadden gesteld zeker perceel land groot 
100 roeden gelegen tot Boekel genaamd “ het honsbosch “ en mits hetzelfde bij haar bij 
scheiding en deling niet is bevallen zo verklaarde de comparante het voorstaande perceel te 
ontlasten en in plaats daarvan te stellen zeker perceel schaarbos genaamd “ de schomme “ 
groot een derdel gelegen to Buel. Palende oost den heer intendant Bosquet, zuid Hendrick 
Van Hove west de straat en noord Daniel Doos … ” het roubosch “ groot 133 roeden 
gelegen tot Meeren. Palende oost Cornelis Geerewaerts, zuid Peeter Pauwels, west 
dezelfde en noord Josephus Victor Verboven. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Deckers en Peeter 
Helsen schepenen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 5         25 februari 1778 
 

Op heden 25 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Thijs 
inwoner van Halen actueel alhier present, welke comparant bekende overgegeven te hebben 
aan en ten behoeve van Joanna Cornelis weduwe wijlen Jan Maes hier mede 
comparerende en de nabeschreven gift en transport accepterende te weten het gebruik van 
zeker huis, kamer en stal met den hof en binnenveld, groot te samen 50 roeden gestaan en 
gelegen tot Noorderwijk omtrent de Sant capelle zo en gelijk hetzelfde aan den comparant 
transportant competeerde uit kracht van koop gepasseerd voor de notaris Oniaerts op 
datum van 10 februari 1750. Palende oost Gommer Priem, zuid de erfgenamen Baltasar 
Gepts, west Jan Baptist Cuijpers en noord de straat om en mits een som van 50 guldens 16 
stuivers courant geld boven een kapitale rente van 92 guldens courant geld, verklarende den 
comparant transportant de gemelde 50 guldens 16 stuivers alreeds ontvangen te hebben 
van de acceptante. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Oudenrogh 
en Martinus Vermeerbergen. 
 
Akte N° 6         11 maart 1778 
 

Op heden 11 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Tongerloo 
gehuwd met Barbara Marien inwoners van Hulshout, welke comparant bekende ontvangen 
te hebben vanwege de eedslieden van Hulshout als administrateurs der fundatie aan de 
Kapelanie van Hulshout competerende een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis, hof en binnenveld gestaan en 
gelegen tot Hulshout groot 150 roeden. Palende oost zeker veldstraatje, zuid de erfgenamen 
Peeter Verlinden, west Theresia Hens en noord de straat leidende van Hulshout naar 
Westerlo leenroerig onder het leenhof van Westerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout, ter presentie van Franciscus Verrijt en Joannes De Winter als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 7         16 maart 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Guilliam Verboven en Maria Bertels gehuwden en 
inwoners van alhier op heden 16 maart publiekelijk aan de meest biedende presenteerden te 
verkopen een deel van hun meubilaire effecten. Volgen de verkoopsvoorwaarden en een lijst 
met goederen met vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten daaraan. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Peeter Van Hove kocht een stier voor 30 gulden borg 
Adriaen Heijlen, Peeter Franciscus Meir van Meeren kocht een koe voor 36 guldens borg 
Michiel Janssens, bleef onverkocht een koe, Jan Van Genechten kocht een kalf voor 9 
guldens en 10 stuivers borg Jan Mertens, Peeter Verswijfelt kocht voor 7 guldens een kalf 
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borg Jan Baptist Belmans en het paard bleef onverkocht, en er werden nog verscheiden 
hinnen verkocht. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van Peeter Franciscus Mertens en 
Guilliam Van Elst. De gehele conditie beloopt 148 – 11 – 3 en volgen verdere ontvangst 
bewijzen. 
 
Akte N° 8         18 maart 1778 
 

In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat op heden deze 18 maart voor mij notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Joseph Meir 29 en de eerzame Anna Barbara Leirs gehuwden 
en inwoners van Buel resort van Olen, den eerste comparant gezonde van lichaam en de 
tweede comparante ziek te bedde liggende beiden hun verstand wel machtig ordonneren en 
sluiten bij deze hun tegenwoordig testament. 
 

- Verkiezende hun begraafplaats op het kerkhof der parochiale kerk waar onder zij 
komen te overlijden met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun goederen verklaarden zij testateurs deze te geven te laten aan 
Peeter Meir hun blinde zoon en ter oorzaak van zijn blindheid een som van 100 
guldens courant geld eens de degene aan hem zal moeten betaald worden uit de 
haafelijke nalatendheid der testateurs aangezien ze geen onroerende goederen zijn 
bezittende binnen de drie maand na de dood van de langstlevende van hun beiden. 
 

- Komende hiermede ter dispositie generaal van al hun meubilaire effecten en 
haafelijke goederen … boven alle wettige schulden waaraan het sterfhuis der eerst 
stervende der testateurs zal worden subject bevonden, verklaarden zij testateurs om 
doordringende redenen hun moverende mits deze te geven en te maken aan elkaar 
op last aan ieder van hun zes kinderen uit te keren en te betalen een som van 25 
guldens courant geld in vergelding van hun legitieme portie. En de langstlevende der 
testateurs maakt de gehele nalatendheid na zijn of haar dood aan Maria Theresia 
Meir, Adriaen Meir, Joannes Meir en Peeter Meir alle vier kinderen van de 
testateurs en aan de twee andere kinderen enkele hun legitieme portie zonder meer. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis van de testateurs, ter presentie van 
Peeter Van Linden en Adriaen Van Dingenen als getuigen hiertoe aanzocht. Anna Barbara 
Leirs verklaarde ter zake van haar ziekte en door de bevingen in haar handen niet te kunnen 
schrijven. 
 
Akte N° 9         21 maart 1778 
 
Op heden 21 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Cluijts 30 en 
Catharina Verbist gehuwden en inwoners van Doffen, welke comparant bekende wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Juffrouw Theresia Slegers moeder der infirmerie 
van het begijnhof van Herentals en ten behoeve van dezelfde infirmerie een som van 250 
guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis kamer, stal, hof en binnenveld 
gestaan en gelegen tot Grijen onder Olen, groot en half bunder. Palende oost Emanuel 
Verlinden erfgenamen, zuid Christiaen Bulckens en Andries Lenders, west de staat en noord 
Peeter Van Hove. Item een perceel land met de schuur daarop staande genaamd “ den 
honinck “ gestaan en gelegen tegenover het voorschreven huis. Palende oost de straat, 

 
29 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Josephus Meir (Janssone) x Anna Leirs, nr. 1592, pag. 321. 
30 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Bapt. Cluyts x Anna Cath. Verbiest, nr. 472, pag. 96. 
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zuid Peeter Engelen erfgenamen, west de straat en noord Adriaen Coolkens. Item en tot slot 
een perceel land groot 250 roeden genaamd “ het bouwens “ Palende oost de erfgenamen 
Emanuel Verlinden, zuid Jan Sprengers, west den loop en noord Christiaen Bulckens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Franciscus Cluijts en 
Joannes Baptista Haenegreefs. 
 
Akte N° 10         30 maart 1778 
  
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat op heden deze 30 maart voor mij notaris in propere personen 
compareerde de eerzame Maria Theresia Josepha Heijlen inwoonster van Velthoven 
bijvang der stad Herentals, eertijds weduwe van Adriaen Van Genechten en van overlangs 
in tweede huwelijk geconvoleerd met Jan Baptist Heijlen, gezond van lichaam met ons 
gaande en staande en haar verstand wel machtig, welke comparante verklaarde hierbij haar 
testament gesloten te hebben. 
 

- Dispositie van al haar roerende goederen, welke van zeer kleine en geringe waarde 
zijn zo zij verklaarde, benevens de verkregen goederen uit haar tweede huwelijk, 
geeft en maakt zij testatrice aan Joannes Baptista Heijlen haar actuele man in volle 
eigendom op last dat dezelfde zal gehouden zijn van voor de heer Franciscus Van 
Genechten haar jongste zoon actueel in de congregatie der eerwaarde heren 
Oratoren binnen Leuven te bezorgen een presbiterale titel en daarvoor te verbinden 
zijn eigen erfgoederen opdat haar gemelde zoon bij gebrek van titel de voornoemde 
congregatie niet genoodzaakt zouden worden te verlaten mits zij testatrice dezelfde 
haar zoon machteloos te zijn bij gebrek aan vergenoegde goederen. De erfgenaam 
ook gehouden na haar dood te betalen de kosten van uitvaart en begrafenis ter 
gewijde aarde met alsnog 10 missen van requiem tot lafenis van haar ziel. 
 

- De testatrice verder disponerende laat en maakt zij aan haar drie kinderen in haar 
eerste huwelijk verwekt hunne legitieme portie te vinden uit de gedevolveerde 
erfgoederen door de dood van hun vader bekomen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Haenegreefs 
klerk van mij notaris en Jan Baptist Van Hove meester smid binnen Olen als geloofwaardige 
getuigen. 
 
Akte N° 11          2 april 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Maria Elisabeth Van De Weijer bijgestaan met Hendrick 
Somers haar man, Geeraert Laureijs gehuwd hebbende Maria Constantia Van De Weijer. 
Item en tot slot Guilliam Van De Weijer 31 gehuwd met Maria Theresia Snoeckx op heden 
2 april publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven 
gronden van erven. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Eerste koop zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld ap- en dependentiën van dien 
wezende een herberg genaamd “ Sint Joris “ gestaan en gelegen tot Buel onder Olen, groot 
250 roeden. Palende oost de Herstraete, zuid Adrian Wils, west Marten Daems en noord de 
straat van Buel naar Olen. De verkopers reserveerden de opgaande fruitbomen alsmede de 
beukenhaag en de grote den langs de Buelestraet om tot hun behoefte te verkopen dan 
zullen de beukenhaag niet mogen uitdoen maar aan de grond afkappen, bovendien 
reserveerden de verkopers al de schelf houten op het schelft gelegen. Adriaen Wils 
aanvaarde op 2 april den handslag van deze koop voor de som van 169 guldens en stelde 
daarop nog 16 verdieren. Dezelfde dag heeft Adriaen Wils de vader der voorzegde Adriaen 

 
31 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Guilielmus Van De Weyer x Theresia Snoeckx, nr. 2400, pag. 481. 
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Wils deze koopsom nog verhoogd met 2 verdieren en is hij daarmee na de kaarsbranding op 
9 april 1778 koper gebleven. Den inhoud van deze eerste koop voldaan ter som van 188 
guldens op 22 juni 1778. 
 
Tweede koop zeker perceel land genaamd “ de dellen “ groot 3 zillen gelegen tot Buel. 
Palende oost de Hersraete, zuid Marten Wolfs, west de heer intendant Bosquet en noord 
Peeter De Ceuster of zo wie. Item zeker perceel weide genaamd “ de waeterloop “ groot 
een bunder ook gelegen tot Buel Palende oost Maria Anna Anthonis, zuid Jan Wouters, west 
Geert Wouters en noord Peeter Pauwels. Item een perceel land genaamd “ het rachters “ 
groot een bunder ook gelegen tot Buel. Palende oost de Rachterstraet, zuid de erfgenamen 
Marten Daems, west Amant Van Houdt en noord Martinus Heijlen. Item zeker perceel land 
groot 535 roeden genaamd “ het huijsblock “ ook tot Buel gelegen. Palende oost Jan 
Laenen, zuid de straat van Buel naar Meeren, west Hendrick Van Hove en noord Adriaen 
Wils. Item en tot slot nog 3 percelen zowel land als heide ook tot Buel gelegen, van al 
dewelke Peeter Martien Soeten buiten den zitdag den palmslag met permissie der 
verkopers deze koop aanvaarde voor de som van 1600 guldens en stelde daarop nog 50 
verdieren. Op 6 april verhoogde dezelfde koper de koopsom nog 50 verdieren en is hij 
daarmee na de kaarsbranding op 9 april 1778 koper gebleven 
 
De drie percelen waarvan hiervoor gewag werd gemaakt als nu in zijn regenoten 
designerende zijn als volgt. Voor eerst zeker perceel land genaamd “ het kerckhof “ gelegen 
aan “ de Buelsche boschen “ groot 133 roeden. Palende oost Jan Van Doninck, zuid 
Amandus Van Houdt en anderen, west Peeter De Peuter nomine uxoris en noord den heer 
intendant Bosquet. Item een perceel heide daar omtrent gelegen groot een zille. Palende 
oost Marten Van Bijlen zuid Jan Van Hove, west Adriaen Wils en noord de erfgenamen 
wijlen Joseph Meir. Item en tot slot zeker perceel zowel land als heide daar omtrent gelegen, 
groot 50 roeden. Palende oost Peeter De Peuter, nomine uxoris, zuid Jan Van Hove, west 
den koper en noord Peeter De Peuter nomine uxoris. Actum Olen 7 mei 1778. 
 
De ondergetekende erfgenamen van Jan Van De Weijer verklaarden mits deze van de 
koopsom en verdieren van Petrus Martinus Soeten van degene van Martinus Belmans, 
van Jan Franciscus Wouters en van Adriaen Heijlen ten volle mede in het geheel voldaan 
te zijn. Actum Olen 7 mei 1778. 
 
Den derde koop, zeker perceel land groot een half bunder gelegen tot Buel genaamd “ het 
visserens “. Palende oost Marten Laenen, zuid de Buelestraat, west Jan Stijnen en noord 
Peeter Van Linden. De verkopers reserveerden het schaarhout. Adriaen Wils aanvaarde op 
2 april den handslag van deze koop voor de som van 167 guldens en stelde daarop nog 8 
hoogen. Dezelfde dag stelde Adriaen Wils de vader der voorzegde koper nog 2 verdieren bij 
en is hij na de kaarsbranding op 9 april koper gebleven. 
 
Vierde koop zeker perceel land ook tot Buel gelegen genaamd “ het visserens “ groot een 
half bunder. Palende oost Marten Laenen, zuid west en noord Jan Smets. Henricus Somers 
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 100 guldens en stelde daarop nog 
10 verdieren. Op 4 april verhoogde Martinus Belmans deze koopsom met 5 verdieren en is 
hij na de kaarsbranding op 9 april koper gebleven zonder enige verhoging. 
 
Vijfde koop zeker perceel kwebbe gelegen op “ het steen “ onder Olen, groot een half 
bunder, daarin ook begrepen de kwebbe van Christina Van De Weijer. Palende oost en 
zuid den heer baron van Rommerswael, west ... (leeg) en noord Joseph Cools. Geeraert 
Verbist aanvaarde op 2 april den handslag van deze koop voor de som van 89 guldens en 
stelde daarop 10 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 9 april koper gebleven. 
 
Zesde koop zeker perceel kwebbe en hooiwas gelegen op “ het geruijm “ onder Geel, groot 
een zille. Palende oost Peeter Hermans nomine uxoris, zuid de loop, west Elisabeth Wouters 
en noord de Nethe. Adriaen Heijlen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som 
van 8 guldens en stelde daarop nog 3 verdieren en is hij daarmee na de kaarsbranding 
koper gebleven. 
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Zevende koop een perceel beemd gelegen in “ de ketelbunders “ onder Geel groot 150 
roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter Spapen, zuid de erfgenamen Hendrick Verbist 
west den heer Verrijken en noord den loop. Franciscus Wouters aanvaarde den handslag 
van deze koop voor de som van 156 guldens en stelde daarop nog 7 verdieren. Dezelfde 
dag verhoogde Peeter Franciscus Mertens deze koopsom met nog 2 verdieren en stelde 
Jan Franciscus Wouters ook nog 2 verdieren bij en is hij daarmee na de kaarsbranding 
koper gebleven. 
 
Akte N° 12         25 april 1778 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Verboven zo voor zichzelf en zich ook sterk 
makende voor de wezen wijlen Hendrick Pauwels daar moeder af was Dimphna 
Verboven. Item Martinus Verwimp, Cornelis Verboven zowel in zijn eigen naam als zich 
sterk makende voor Anna Catharina Verboven zijn zuster. Item Joannes Hoeckx als 
gehuwd zijnde met Maria Elisabeth Verboven, alsmede ook Anna Elisabeth Verboven als 
respectieve erfgenamen van Marten Verboven op heden 25 april publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden. 
 
Eerste koop zeker een perceel land genaamd “ het berckven “ gelegen tot Meeren onder 
Olen, groot een half bunder. Palende oost Jan Baptist Heijlen, zuid de straat van Olen naar 
Meeren, west Peeter Van Linden en noord Amandus Van Houdt, leenroerig onder het 
leenhof van den heer advocaat Pauli. De koper zal de huur moeten gedogen van de 
weduwe wijlen Adriaen Maes tot half oogst 1779. Op heden 25 april 1778 heeft op alle 
voorstaande condities den palmslag aanvaard op conditie van een gewoonlijke weg naar  
“ het berckven “ van Amandus Van Houdt te gedogen alsmede ook ten opzichte van de 
verkoop op aggregatie van Anna Elisabeth Cluijts en ingeval van geen aggregatie zal deze 
verkoop krachteloos wezen en van onwaarde. Norbert Oniaerts aanvaarde den palmslag 
voor de som van 220 guldens en stelde daarop 15 verdieren en is hij daarmee na de 
kaarsbranding op 13 mei koper gebleven zonder verdere verhoging. 
 
Tweede koop een perceel land gelegen onder Geel omtrent Meeren genaamd “ de haege “ 
groot 3 zillen. Palende oost Joannes Verboven met de afgedeelde wederhelft, zuid Peeter 
Meir, west de straat en noord de erfgenamen Adriaen Meir. De koper zal de huur moeten 
gedogen aan Joannes Verboven tot half oogst 1779. Joannes Verboven aanvaarde den 
handslag van deze koop voor de som van 153 guldens en stelde daarop nog 4 verdieren. Op 
26 april verhoogde Joannes Verboven de koopsom met 4 verdieren en ook op deze datum 
compareerde Adriaen Deckers degene zich voor hem of zijn command den voorstaande 
koop verhoogde met 5 verdieren en stelde hij op 7 mei nogmaals 5 verdieren bij. Op 13 mei 
verhoogde Joseph N. Verboven deze koop met 2 verdieren en Joannes Verboven stelde 
daarop nog 6 verdieren bij en is hij na de kaarsbranding koper gebleven op 13 mei 1778. 
 
Akte N° 13          6 april 1778 
 

Op heden 6 april compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Baptista Keuppens en 
Maria Lemmens gehuwden en inwoners van Hulshout welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege de regenten der fundatie ten gunste van de Kapelanie van 
Hulshout een som van 150 guldens. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand, zeker huis kamer, stal met den hof 
westwaarts, gestaan en gelegen op “ het sterckxeijnde “ onder Hulshout groot 25 roeden. 
Palende oost Peeter Heijlen, zuid dezelfde, west Jan B. Geijsels en noord de straat. Item 
zeker perceel land gelegen achter het huisveld van het voorstaande huis langs het zuiden, 
groot omtrent 35 roeden. Palende oost Peeter Faes, zuid Peeter Heijlen en Jan Keuppens, 
west J. B. Geijsels en noord Peeter Heijlen. Item de helft van 100 roeden weide noordwaarts 
gelegen achter het voorzegde perceel gelegen. Oost Bavo Witvrouwen erfgenamen, zuid 
Peeter Heijlen, west J. B. Geijsels en noord Jan Keuppens. Item en tot slot zeker perceel 
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land genaamd “ het heijken “ groot omtrent 70 roeden. Palende oost Jan Peeters, zuid 
Sebastiaen Peeters, west J. B. Wuijts en noord Peeter Heijlen. 
 
Mede comparerende Maria Van Den Broeck weduwe wijlen 3 mannen en moeder der 
voornoemde Maria Lemmens welke mede comparante verklaarde mits deze bijgestaan met 
Adriaen Van Den Bruel vrijwillig afstand te doen aan alzulk recht van touchte. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Carel Docx en Peeter Laenen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          7 april 1778 
 

Op heden 7 april compareerde voor mij openbaar notaris Jacobus De Rijdt en Anna 
Catharina Docx inwoners van Hulshout, welke comparanten verklaarden ontvangen te 
hebben vanwege den heer Van Den Bruel presbiter een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker huis en hof gestaan en gelegen tot 
Hulshout aan de Cuijperstraete groot 25 roeden. Palende oost Adriaen Hapers, zuid Jan 
Baptist Docx, west de voornoemde straat en noord de straat tegen “ het heijlig geest land “. 
Item zeker perceel land genaamd “ het goorken “ gelegen tot Bruggeneijnde onder Heijst 
groot over het half bunder. Palende oost Jan Van Den Bruel, zuid de erfgenamen Peeter 
Papen, west de erfgenamen Hendrick Verborght en noord “ den halderschen dijck “. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Van Den 
Bruel en Carel Docx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15         10 april 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Wils weduwnaar van wijlen Elisabeth Menten 
als erfgenaam van dezelfde op heden 10 april publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land groot een zille gelegen aan de Langh straete onder Geel. 
Palende oost Jan Baptist Berghmans, zuid Jan Huijsman, west Anna Maria Peeters en noord 
de erfgenamen Peeter Van De Parre. 
 
Tweede koop zeker perceel beemd genaamd “ het pashuijs “ gelegen onder Geel groot 40 
roeden. Palende oost Jan Verbist, zuid Catharina Meir, west Peeter Helsen en noord Adriaen 
Bulckens. Adriaen Heijlen aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 34 
guldens en stelde daarop nog 3 verdieren op en stelde dezelfde dag nog 5 verdieren bij en is 
hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel land gelegen tot Boekel. Palende oost “ den Boeckelschen 
aert “ of straat, zuid Jan Laenen, west de erfgenamen Adriaen Menten en noord de wees 
Anna Menten. Hendrick Menten aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 
226 guldens en stelde daarop nog 26 verdieren. Op heden 11 juni 1778 de kaars van 
s’heeren wege ontstoken bij consent van kopers en verkopers met overstaan van Adriaen 
Wils des voorschreven Adriaen Wils vader benevens Jan Baptist Wils broer van de 
verkoper wezende de naast bestaande volgens de majesteits plakkaten alhier is met den 
uitgang dezelfde Hendrick Menten koper gebleven. 
 
Akte N° 16         23 april 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Franciscus Verhaegen burger der stad Antwerpen op 
heden 23 april presenteerde te verkopen een kwantiteit russen. Totaal 30 kopen. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Jan Baptist Soeten de som van 80 guldens 
10 stuivers in voldoening der kooppenningen als bij de voorstaande conditie zo dat al de 
openstaande kooppenningen zijn en blijven ten behoeve van den voorschreven Joannes 
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Baptista Soeten. Actum Olen 8 november 1778. Antheunis De Houwer als gelaste van 
Franciscus Verhaegen. 
 
Akte N° 17         23 april 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Franciscus Verhaegen burger der stad Antwerpen 
publiekelijk presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker huis kamer, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot Boekel 
onder Olen, groot 140 roeden. Palende oost “ den aert “, zuid Joannes Bapt. Soeten met de 
afgedeelde wederhelft, west de erfgenamen Adriaen Menten en noord dezelfde erfgenamen 
en de erfgenamen van Adriaen Bellens competerende aan de wees van Jacobus Menten. 
Hendrick Menten aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 340 guldens en 
stelde daarop nog 25 verdieren en is hij daarmee na de kaarsbranding op 14 mei koper 
gebleven. 
 
Tweede koop een perceel eussel gelegen in “ de bleucke “ onder Olen, groot 75 roeden. 
Palende oost Jan Van Lommel nomine uxoris, zuid de straat, west de erfgenamen Adriaen 
Van Lommel en noord de erfgenamen Wilm Meir. Anthoon Moelants aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 23 guldens 10 stuivers en stelde daarop 3 
verdieren en is hij daarmee na de kaarsbranding op 14 mei koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel hooiwas gelegen op “ de mommaert “ groot 75 roeden. Palende 
oost Adriaen Cools, zuid Jan Laenen, west Sieur Willems en noord … (leeg). Joannes Van 
Houdt aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 38 guldens en stelde 
daarop 4 verdieren en is hij daarmee na de kaarsbranding op 14 mei koper gebleven. De 
volgende kopen competeerden aan Franciscus Verhaegen. 
 
Vierde koop zeker perceel land genaamd “ het derdel “ gelegen tot Grijen onder Olen. 
Palende oost Jan Sprengers, zuid de Herstraet, west Guilliam Engelen en noord Elisabeth 
Nuijens. Joannes Sprengers aanvaarde den handslag voor de som van 180 guldens en 
stelde daarop nog 6 verdieren. Op 4 juni na de kaarsbranding is Adriaen Broeckx als 
gelaste van Jan Sprengers en alzo voor dezelfde koper gebleven. 
 
Vijfde koop zeker perceel hooiwas groot 50 roeden gelegen op “ den cauwaert “ onder Geel 
Palende oost Geert Verbiest, zuid Jan Heijlen, west Jan Molenberghs en noord Marten 
Willems. Joannes Van Hove aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 52 
guldens en stelde daarop nog 4 verdieren en verhoogde hij op 26 april deze koopsom nog 
met 3 hoogen en is hij daarmee na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Zesde koop zeker perceel beemd groot 80 roeden gelegen tot Doffen genaamd “ den 
boerendans “. Palende oost Geert Van Der Veken, zuid Marten Cremers, west Franciscus 
Vermeerbergen en noord den loop. Joannes Baptist Soeten aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 50 guldens en stelde daarop nog 5 verdieren. 
 
Zevende koop zeker perceel hooiwas waarvan de rus op heden is verkocht, gelegen in “ den 
coolhoeck “ groot 33 roeden onder Olen. Palende oost de Nethe, zuid het nonnenklooster 
van Herentals, west Adriaen Janssens en noord de erfgenamen Joannes Verluijten. Egidius 
Oniaerts aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 6 guldens en stelde 
daarop nog 3 verdieren en is de voorschreven Egidius Augustinus Oniaerts koper 
gebleven. 
  
Akte N° 18         24 april 1778 
 
Op heden 24 april compareerde voor mij openbaar notaris de heer Franciscus Van 
Genechten Orator in de congregatie van de eerwaarde heren Oratoren binnen Leuven, zijn 
verstand en memorie ten uiterste wel machtig, welke heer comparant is in rade geworden 
van zich bij donatie inter vivos te ontmaken van de ene juiste helft van al zijn onroerende 
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goederen hem met zijn broer en zuster pro indiviso en in onverdeeld recht voor de eigendom 
competeerde en waarvan de touchte aan Maria Theresia Josepha Heijlen is competerende 
en gemerkt dat den heer priester gewijd te worden heeft ten dien aanzien geconsidereerd de 
vriendschap en getrouwe zorgen die aan hem betoond heeft Joannes Heijlen zijn 
stiefvader, zo en gelijk een natuurlijke vader voor zijn eigen kind of zoon zou mogen doen in 
recompens hij aan dezelfde bij deze is gevende in volle eigendom de gemelde helft van zijn 
onroerende goederen om na de voornoemde Maria Theresia Josepha Heijlen zijn moeder 
touchtelijk hetzelfde daarmee te doen, op last dat hij de donateurs voor hem donateur zo 
snel mogelijk zal bezorgen een sufficiënte presbiterale tittel en daarvoor verbindende zijn 
eigen goederen hem in volle eigendom competerende alsmede op last dat hij donataris voor 
hem donateur zal uitkeren en betalen zoveel penningen als hij donateur voor zijn drie 
aanstaande wijdingen en voor een eerlijk traktement als priester zijnde na zijn gedane eerste 
mis zal nodig hebben. 
 
Mede comparerende den voornoemde Joannes Heijlen degene verklaarde dezelfde donatie 
te aanvaarden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentatie van Joannes 
Haenegreefs en Adriaen Wils als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19          8 mei 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Bernardus Van Tongerloo zich voor zijn nabestaanden 
sterk makende voor Maria Janssens zijn huisvrouw. Item Joannes Cuijpers schepen van 
Westerlo voor en in de naam van Adriaen Vervoort als wettelijke voogd der 3 minderjarige 
wezen daar ouders van leven dito Bernardus Van Tongerloo en Maria Janssens op heden 
8 mei publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven 
gronden van erven. 
 
Eerste koop en perceel land gelegen tot Schaetsbergen onder Olen genaamd “ den 
berckenbosch “ groot een half bunder. Palende oost Franciscus Vermeerbergen, zuid 
Peeter De Ceuster, west het Hoefstraetje en noord Peeter Smedts en anderen. Henricus 
Peeters aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 65 guldens en stelde 
daarop 20 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 11 juni koper gebleven. 
 
Tweede koop zeker perceel kwebbe gelegen omtrent “ den brandtschen dijck “ onder Olen 
groot 40 roeden. Palende zuid Amant Haeverans, west de erfgenamen Guilliam S’Jongers 
en noord de gedeelde wederhelft competerende Norbert Oniaerts. Joannes Cuijpers 
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 20 guldens en 10 stuivers en 
stelde daarop 2 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 11 juni zonder verdere verhoging 
koper gebleven. 
 
Akte N° 20          11 mei 1778 
 

Op heden 11 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Francisca Struijf weduwe 
wijlen Peeter Van Looij welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Gommer Schouwels in huwelijk met Joanna Dresselaers hiermede 
comparerende en de nabeschreven koop en transport accepterende te weten van zeker 12 
roeden hof gelegen aan de Sandt Cappelle onder Noorderwijk. Palende oost Guilliam 
Horemans erfgenamen, zuid de straat, west Geeraert Verbist en noord de erfgenamen N. 
Mundelaers of zo wie. Om en mits daarvoor te betalen een som van 18 guldens courant geld 
degene de comparante voor zoveel nood tot vastere validiteit dezer bijgestaan met Joannes 
Baptista Van Looij haar bejaarde zoon van den comparant acceptant bij deze verklarende 
ontvangen te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
De Smedt en Erasmus Schoofs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21          18 mei 1778 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Bens inwoner van Geel publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen een kwantiteit van russen per roede gelegen op  
“ het slept “ onder Olen. Totaal 16 kopen. 
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Akte N° 22          16 juni 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Gommarus Van Den Bulck en Anna Maria Van Den 
Eijnde presenteerden te verkopen verscheidene gronden van erven zo onder Olen als onder 
Geel. 
 
Eerste koop zeker perceel hooiwas gelegen onder Geel genaamd “ den cout “. Palende zuid 
Martinus Cluijts en noord den loop. 
 
Tweede koop zeker perceel hooiwas gelegen onder Geel en genaamd “ het half bunder “. 
Cornelis Meuleberghs aanvaarde de palmslag van deze twee voorstaande kopen voor de 
som van 330 guldens en stelde daar tien verdieren op en is hij na de kaarsbranding op 9 juli 
koper gebleven. 
 
Derde koop een zeker perceel land en schaarbos onder Olen gelegen in de Gestelen. Oost 
de erfgenamen Jan Boijgaerts, zuid de erfgenamen Jan Verluijten, west ... (leeg) en noord 
de straat groot een half bunder. 
 
Vierde koop een zeker perceel bos groot 150 roeden gelegen onder Olen genaamd “ de 
buleboschen “. Palende oost Cornelis Gerewaerts, zuid Peeter Cluijts, west Hendrick Van 
Hove en noord Peeter Martien Janssens. Op heden 16 juni aanvaarde Adriaen Heijlen den 
handslag voor de som van 11 guldens en stelde daarop nog een hooge, Adriaen Lenaerts 
stelde daarop nog drie hoogen bij. 
 
Akte N° 23          16 juli 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Wils 32 weduwnaar wijlen Catharina D’Joos 
benevens zijn kinderen op heden 16 juli publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te 
verkopen alle meubilaire effecten ten sterfhuis der gemelde Catharina D’Joos bevonden. 
Volgt een lijst haafgoederen met de vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten.  
 
Aldus gedaan ten dage der koopdag in gerede penningen de som van 10 guldens, 4 
stuivers, drie oorkens dewelke zijn opgetrokken van Adriaen Wils den ouden. Adriaen Wils 
den jongen heeft op heden 12 november betaald aan Adriaen Wils den ouden zijn vader de 
som van 28 guldens zes oorden in voldoening van zijn kopen. Volgen verdere vermeldingen 
van ontvangsten. 
 
Akte N° 24          16 juli 1778 
 

Op heden 16 juli compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters president 
schepen des dorp en Heerlijkheid Oevel, Michiel Verachtert ook inwoner van Oevel en 
Petrus Martinus Soeten molder tot Buel die gezamenlijk te kennen geven hoe dat Joannes 
Franciscus Boeckstaens bejaarde jongeman geïntentioneerd is over te nemen en te 
aanvaarden alzulke huur als Guilliam Kneeps is hebbende voor een tijd van 2 jaar aan de 
watermolen van Eliksem en verder geïnformeerd zijnde dat den gemelde Guilliam Kneeps 
tot zijn verzekering en securiteit voor de voorschreven huur is verzoekende goede en 
sufficiënte borg, zo verklaarden de voornoemde comparanten hun voor de betalingen voor 
de voornoemde tweejarige termijn van huur mits deze te stellen als borgen en principale 
debiteurs onder belofte in geval van geen precieze betalingen dezelfde huur / : belopende 
jaarlijks de som van 800 guldens courant geld : / door den voornoemde Joannes 
Franciscus Boeckstaens ten zijne respectievelijke vervaldag te voldoen van indien geval 
de betalingen der zelfde huur voor een juist derde deel te zullen doen in hun eigen en private 
naam. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Verachtert en 
Henricus Meir als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
 

 
32 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Wils x Catharina Djoos, nr. 3620, pag. 710. 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 80 

Akte N°         1 augustus 1778 
 

Op heden 1 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Petronella Verlinden 
weduwe van wijlen Peeter Bouwen waarmee zij vijf kinderen heeft verwekt en zijnde 
dezelfde comparante gekomen in tweede huwelijk met Adriaen Van Reusel en van welke 
vijf kinderen één overleden is ten tijde dat zij nog weduwe was en één ten tijde in haar 
tweede huwelijk. De gerechtigheid van het eerst overleden kind in zijn nalatendheid op haar 
comparante gesuccedeerd is bij onderlinge conventie en akkoord actueel in volle eigendom 
competerende blijkens staat en inventaris gemaakt door de wethouders van Morckhoven, 
aan haar nog drie levende voorkinderen en verklaarde de comparante mits deze en 
doordringende redenen de gerechtigheid van het tweede overleden kind op haar bij dood 
gesuccedeerd in zijn nalatendheid zo meubilair als immeubilaire ten volle bij donatie te 
geven aan dezelfde haar nog drie levende kinderen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Jan Mols als getuigen. 
 
Akte N° 25         18 augustus 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Sieur Cornelis Verhaegen en Juffrouw Theresia De 
Backer gehuwden en inwoners van Brecht publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen het nabeschreven perceel land. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden. 
 
Specificatie van het land: zeker perceel land groot een half bunder gelegen tot Meeren onder 
Olen, leenroerig onder het leenhof van den heer advocaat Pauli. Palende oost Joseph 
Victor Verboven, zuid de weduwe Peeter Heijlen, west Peeter Van Linden en noord de 
straat. De koper zal hetzelfde perceel aanvaarden ten dage der goedenis te weten daar het 
koren gestaan heeft en daar de boekweit is staande als dezelfde van den grond zijn gedaan. 
De koper zal voor lijfkoop moeten betalen een half ton goed bier insgelijks zonder korten. 
Juffrouw Anna Maria Valenteijns huisvrouw van Sieur Jacobus Van Pee aanvaarde op 18 
augustus den palmslag van deze koop voor de som van 240 guldens en stelde daarop nog 
20 verdieren. Op 14 september de kaars ontstoken zijnde bij content van de koper en Peeter 
Van Den Eijnde burger der stad Herentals als gelaste van de verkopers is met den uitgang 
dezelfde Juffrouw Anna Maria Valenteijns koopster gebleven. 
 
Inliggende folio’s: 
De onderget. verklaert te constitueren de heer Soeten secretaris van Oolen om ten hoogsten 
ende schoonsten te verkoopen een half bunder lands gelegen onder Meeren ten prijse gelijk 
hij daer van sal komen te bekomen, maer minder niet als drije hondert guldens oft daer 
omtrent … 14 juli 1778. Maria Theresia De Backer. 
 
De ondergetekende geeft bij deze volle last ende procuratie aan haar aangetrouwde cosijn 
P. Van Den Enden wonende binnen de stad Herentals om in haar naam en van haren t’ 
wege te ontvangen alzulke som van zeker perceel erve gelegen onder Meeren resort onder 
den dorp van Oolen … onlangs verkocht door de heer J. B. Soeten secretaris van Oolen … 
en daarvan af te geven quitantie … 2 september 1778. Maria Theresia De Backer. 
 
Akte N° 26         19 september 1778 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Laenen zich voor zijn nabestaanden sterk 
makende voor de erfgenamen van Peeter Laenen. Item Christiaen Leijsen zich sterk 
makende voor de mede erfgenamen van zijn struik van wijlen de voornoemde Peeter 
Laenen. Item Peeter Deckers 33 als mede erfgenaam van wijlen Peeter Laenen. Item 
Amandus Van Houdt als mede erfgenaam van wijlen de voornoemde Peeter Laenen, op 
heden 19 september publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen het 
nabeschreven huis en gronden van erven. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 

 
33 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Deckers x Maria Leysen, nr. 784, pag. 160. 

    Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Henricus Deckers x Elisabeth Laenen, nr. 773, pag. 158. 
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Eerste koop zeker huis kamer, stal, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot Doffen onder 
Olen, groot een half bunder. Palende oost de Plijn of straat van Doffen, zuid de erfgenamen 
wijlen Peeter Bellens, west de erfgenamen wijlen Jan Verluijten en noord Adriaen Heijlen. De 
verkopers reserveerden de huur te verschijnen met dit jaar 1778 tot hun behoef en zal de 
koper jaarlijks voor huur in geld genieten 16 guldens en in koren van het binnenveld 3 en een 
half veertel koren. De verkopers reserveerden al de opgaande bomen, zo fruitbomen als 
andere op de grond staande mits dezelfde uit te doen of te voor 1 mei eerstkomende. 
Joannes Van Lommel aanvaarde op 19 september den palmslag van deze koop voor de 
som van 355 guldens en stelde daarop nog 6 verdieren. Op 8 oktober is na de kaarsbranding 
Adriaen Heijlen koper geworden. 
 
Tweede koop, zeker perceel land gelegen tot Doffen in “ den hoeck “ wezende vrij Govaerts 
goed, groot een ander halve zille. Palende oost en noord Cornelis Geerewaerts, west 
Henricus De Busser en zuid de erfgenamen wijlen Michiel Wouters. Henricus De Busser 
aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 174 guldens en stelde daarop 5 
verdieren. Sieur Jacobus Willems en verhoogde op 8 oktober de koopsom met 5 verdieren 
Adriaen Heijlen stelde nog 3 verdieren bij op dezelfde dag en is hij na de kaarsbranding 
koper gebleven. 
 
Derde koop, zeker perceel hooiwas gelegen op “ het steen “ onder Olen groot 65 roeden. 
Palende oost Amandus Van Hout, zuid J. B. Wuijts, west Franciscus Meir erfgenamen en 
noord de Nethe. Amandus Van Hout aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som 
van 23 guldens en stelde daarop nog 1 hooge. 
 

De ondergetekende verkopers verklaarden mits deze de voorschreven verkoping in al haar 
condities te approberen. Actum Olen 24 oktober 1778. Ondertekenden: Peeter De Kerf, 
Adriaen Laenen, Wouter Balis, Guilliam Van Elst, Peeter Leijsen, Maria Laenen en 
Amand Van Houdt. Christaen Leijsen, Jan Baptist Leijsen, Adriaen Leijsen, Anna 
Laenen verklaarden niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 27         23 oktober 1778 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Heijlen Adriaenssone oude jongeman. 
Item Adriaen Heijlen gehuwd met Catharina Van Hove. Item Joannes Baptista Heijlen 
Peeterssone gehuwd met Catharina Molenberghs. Item Joannes Van Lijnden gehuwd 
met Maria Heijlen. Die van toenaam Heijlen broers en zuster en wettige kinderen en 
erfgenamen van wijlen Peeter Heijlen 34 en Maria Heijlen in hun leven wettige gehuwden 
dewelke den eerst gemelde de maternele oom is van de nagemelden van dezelfde toenaam, 
op heden 23 oktober 1778 publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
 

Eerste koop zeker perceel weide gelegen achter “ het hof “ tot Noorderwijk genaamd “ de 
smalbroeck “ groot 250 roeden. Palende oost de erfgenamen wijlen Adriaen Bouwen, zuid 
en west Joseph Heijlen en noord de verkopers. Adriaen Heijlen aanvaarde de palmslag van 
deze koop voor de som van 480 guldens en stelde daarop nog 20 verdieren en is hij na de 
kaarsbranding op 11 november koper gebleven. Actum Noorderwijk present Christiaen 
Bulckens en Gommer Verwimp. 
 
Tweede koop zeker perceel land ook genaamd “ het smalbroeck “ groot 140 roeden. 
Palende oost de erfgenamen wijlen Matheus Luijten, zuid de voorzegde eerste koop, west 
Joseph Heijlen en noord de straat. Anthonius Tubbeckx aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 325 guldens en stelde daarop 10 hoogen. De heer secretaris van 
Noorderwijk Peeter Heijlen stelde nog 15 verdieren bij op deze koopsom en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding. 
 
Derde koop zeker perceel land gelegen omtrent de voorstaande kopen genaamd “ de 
veldtheijkens “’ groot 3 zillen. Palende oost de erfgenamen wijlen Adriaen Bouwen, zuid de 

 
34 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Josephus Heylen x Maria Heylen, nr. 1204, pag. 245. 
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straat, west en noord den heer van Noorderwijk. De heer Van Den Brande aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 150 guldens en stelde daarop 30 hoogen of 
verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 11 november 1778. 
 
Vierde koop zeker perceel land gelegen tot Broeckhoven onder Noorderwijk, groot een half 
bunder. Palende oost Willem Michiel Gijsmans, zuid Peeter Heijlen, west Adriaen Wouters 
en noord de erfgenamen wijlen Jan Maes. Peeter De Peuter aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 410 guldens en stelde daar 20 verdieren op, nadien nog 5 
hoogen en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 11 november 1778. 
 
Vijfde koop zeker perceel heide voordien mastbos genaamd “ de heijkens “ gelegen achter  
“ de sterre “ groot een zille. Palende oost de erfgenamen wijlen Christina Heijlen, zuid 
Elisabeth Van Dijck, west de erfgenamen wijlen Adriaen Bouwen en noord de erfgenamen 
wijlen Jacobus Wouters. Josephus Heijlen aanvaarde den palmslag van deze koop voor de 
som van 25 guldens en stelde daarop nog 1 verdier. Peeter Fransen verhoogde de 
koopsom met 5 verdieren op dezelfde dag en is hij koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
Zesde koop zeker perceel weide genaamd “ de exstervoort “ gelegen omtrent de 
Extervoorstraet onder Noorderwijk groot 250 roeden. Palende oost de erfgenamen wijlen den 
eerwaarde heer Heufkens in zijn leven pastoor van Bouwel, zuid Jan Sterckx, west … (leeg) 
en noord de erfgenamen van wijlen Marten Heijlen. Peeter Heijlen aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 421 guldens en stelde daarop nog 10 verdieren en is koper 
gebleven na de kaarsbranding op 11 november. 
 
Zevende koop zeker perceel dennenbos gelegen omtrent “ de hooghtonne “ onder 
Noorderwijk groot 60 roeden. Palende oost Joseph Heijlen, zuid Adriaen Wouters, west 
Michiel Gijsmans en noord Peeter Denckens. Adriaen Wouters aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 60 guldens en stelde daarop 2 verdieren en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 11 november. 
 
Achtste koop zeker perceel heide omtrent “ de hooghtonne “ onder Noorderwijk groot 60 
roeden. Palende oost Joseph Heijlen, zuid de erfgenamen wijlen Norbert Gebruers, west de 
erfgenamen Jan Kesselaers en noord Adriaen Wouters. Adriaen Wouters aanvaarde den 
palmslag va deze koop voor de som van 16 guldens en stelde daarop nog 2 verdieren en is 
hij koper gebleven na de kaarsbranding op 11 november. 
 
Akte N° 28         21 november 1778 
 

Op heden 21 november compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Cornelia Van 
Oijstaeijen weduwe wijlen Niclaes Bulckens ingezetene van Morckhoven, welke 
comparante verklaarde te constitueren mits deze den persoon van procureur E. 
Benckendonck postulerende voor hare Majesteits Grote Raad tot Mechelen ten einde 
aldaar te actioneren den heer advocaat Van Den Bossche over het arrest door hem op den 
persoon der comparant geïmpliceerd op 6 november 1778, mitsgaders om ook ten ene wege 
alle acties, processen, debatten of anderszins daaruit of door die oorzaak zouden resulteren 
tot den definitieve toe te vervolgen. Gevende aan dezelfde geconstitueerde alle macht welke 
aan een procureur behoorde en competeerde onder belofte en obligatie als naar recht. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gommarus Somers en Marten 
Boonaerts als getuigen daartoe aanzocht. 
 
Akte N° 29         14 december 1778 
 

Op heden 14 december compareerde voor mij openbaar notaris, Gommarus Dens welke 
comparant te kennen is gevende hoe dat zij met Peeter Dens zijn broer en met Anna 
Catharina Dens en Maria Anna Dens zijn zusters nadat zij alreeds met hun twee broers de 
goederen op hun uit hoofde van hun ouders gesuccedeerd hadden gedeeld te samen 
hebben huisgehouden en hun geoefend in den akkermans stiel gedurende een termijn van 
omtrent 12 jaar als wanneer Maria Anna Dens hun voorzegde zuster van hun is 
afgescheiden en den huwelijkse staat heeft aangegaan met Joannes Geps waarvan dus het 
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gevolg is dat de gemelde Maria Anna Dens was competerende een vierde deel der 
haafelijke alsmede de erfgoederen bij hun vieren gedurende de voormelde 12 jaar 
gezamenlijk verkregen, verklarende de comparant overzulks zich sterk te maken voor de 
voornoemde Peeter Dens en Anna Catharina Dens mits deze te cederen aan en ten 
behoeve van Maria Anna Dens gehuwd met Joannes Geps hiermede comparerende en de 
nabeschreven cessie accepterende bij vorm van scheiding en deling. 
 
Te weten zeker perceel beemd groot 240 roeden gelegen onder Heijst. Palende oost het 
pensionaat of “ het doodtbroeck “ onder Hulshout, zuid de Laeke, west Hendrick Van Nuten 
en noord Franciscus Van Asbroeck, leenroerig onder het leenhof van het land en vrijheid 
Heist. In geval de huisvrouw van den mede comparant (J. Geps) zonder wettige kinderen 
kwam te overlijden zo zullen de voorzegde 50 guldens hem mede comparant door den 
eerste comparant in het geheel en moverende redenen worden gerestitueerd. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Boonaerts en Jan Mols 
 
Akte N° 30         14 december 1778 
 
Op heden 14 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Geps gehuwd 
met Maria Anna Dens inwoners van Noorderwijk ter ene zijde en Gommarus Dens inwoner 
van Morckhoven ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van omtrent 5 zillen land gelegen tot  
“ Bertenem “ onder Morckhoven in het binnenveld van de tweede comparant, alsnog een 
half bunder land genaamd “ den achtersten poeijeleijnde “ en dat voor een tijd en termijn 
van 12 opvolgende jaren om en mits daarvoor jaarlijks te leveren 14 veertelen koren 
waarvan den eerste comparant jaarlijks aan den H. Geestmeester van Morckhoven zal 
moeten leveren 2 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Marten Boonaerts en Jan Mols 
 
 
 
 
 
  
Akte N° 1          januari 1779 
 

Voorwaarden en condities waarop Franciscus Janssen gehuwd met Maria Janssens, 
Michiel Janssens bejaarde jongeman en zichzelf zijnde, Adriaen Janssens ook bejaarde 
jongeman en Joannes Baptista Neesie zich sterk makende voor Waltrudis Janssens zijn 
huisvrouw. Die van toenaam Janssens broers, zusters en wettige kinderen en erfgenamen 
van wijlen Marie Goor daar vader af leeft Joris Janssens en uit hoofd van hun gemelde 
moeder mede erfgenamen van wijlen Michiel Goor al dezelfde hun gezamenlijk sterk 
makende voor Catharina Goor hunne moeije als mede erfgename van wijlen den voorzegde 
Michiel Goor gehuwd geweest zijnde met wijlen Elisabeth Wouters. 
 
Item Marten Wouters gehuwd met Anna Elisabeth Fransen. Item Hendrick Wouters 
weduwnaar wijlen Anna Catharina Van Den Brande. Item Jan Franciscus Wouters 
gehuwd met Catharina Verboven. Item Matheus Verbist gehuwd met Maria Caers. Item 
Michiel Beirinckx en Cornelis Bellens als wettelijke voogden der minderjarige wees 
achtergelaten bij wijlen Marten Caers 35 daar moeder af leeft Elisabeth Bellens. Item 
Adriaen Verherstraeten 36 gehuwd met Anna Geens. Item Martinus Verherstraeten 37 
gehuwd met Maria Daems. Item Elisabeth Wouters weduwe van wijlen Laureijs Verboven 
38 benevens Cornelis Verboven en Anna Catharina Verboven haar twee bejaarde 
kinderen. Item Peeter Wouters bejaarde jongeman. Item Adriaen Verhaert gehuwd met 
Maria Elisabeth Wouters. Item Maria Wouters weduwe van wijlen Michiel Verborght. Item 

 
35 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Martinus Caers x Maria Elisabeth Bellens, nr. 391, pag. 80. 
36 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Verherstraeten x Anna Theresia Geens, nr. 3204, pag. 635. 
37 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Martinus Verherstraeten x Maria Daems, nr. 3218, pag. 637. 
38 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Laurentius Verboven x Elisabeth Wouters, nr. 3099, pag. 615. 
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Marten Wouters zich sterk makende voor Dimphna Wouters bejaarde dochter. Item den 
voorzegde Marten Wouters als wettelijke voogd der minderjarige wees achter gelaten bij 
wijlen Jan Wouters daar moeder af was Maria Catharina Heijlen als erfgenamen van wijlen 
Elisabeth Wouters die weduwe was van wijlen den voorzegde Michiel Goor op heden 2 
januari 1779 publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Eerste koop zeker huis kamer, stal, schobbe met den hof en het binnenveld zonder de 
schuur en zonder het land aan de schuur annex gestaan en gelegen tot Doffen aan “ den 
poldercant “ groot volgens het meetboek 73 roeden. Palende oost S’ Heerestraete, zuid de 
schuur en het land aan de schuur annex, west en noord Jan Cluijts. Joannes Baeten 
aanvaarde den palmslag van deze koop op 2 januari 1779 voor de som van 162 guldens en 
stelde daarop nog 8 verdieren. De voorstaande koop nogmaals opgeroepen zijnde heeft 
Adriaen Heijlen den palmslag aanvaard voor de som van 170 guldens en stelde daar 10 
verdieren op. Jan Baeten verhoogde deze koopsom met 2 verdieren. Joannes Verboven 
verhoogde de koopsom nog met 6 verdieren. Joannes Baptist Soeten stelde nog 4 
verdieren bij en Adriaen Verhaert 6 verdieren, Adriaen Bellens stelde 20 verdieren bij, 
Joannes Verboven ook nog 1 hooge en is hij koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
Tweede koop zekere schuur met het land daaraan annex gestaan en gelegen tot Doffen aan 
” den poldercant “ groot 73 roeden. Palende oost S’ Heerenstraete, zuid Adriaen Goossens 
en Jan Van Mensel, west Joseph Van Lommel en noord het voorzegde huis en binnenveld. 
Peeter Douwen aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 100 guldens en 
stelde daarop 12 verdieren. Adriaen Heijlen verhoogde deze koopsom met 4 hoogen en is 
hij na de kaarsbranding op 28 januari koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel land gelegen tot Doffen aan “ den poldercant “ genaamd “ het 
voorste willekens “ groot 300 roeden. Palende oost de straat, zuid Peeter Verstappen en 
Peeter Cluijts, west Jan Cluijts en noord het wederdeel van hetzelfde perceel “ het  
willekens “. Cornelis Cremers aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 
361 guldens en stelde daarop 20 verdieren. Joannes Franciscus Wouters verhoogde de 
koopsom met 4 verdieren en Joannes Verboven stelde 15 verdieren bij. Tijdens de 
kaarsbranding op 28 januari stelde Marten Cremers nog 1 verdier bij en is hij koper 
geworden. 
 
Vierde koop zeker perceel land genaamd “ het achterste willekens “ gelegen tot Doffen aan 
“ den poldercant “ groot 300 roeden. Palende oost de straat, zuid “ het voorste willekens “ 
wezende de wederhelft, west Joseph Van Lommel en J. B. Soeten secr. en noord de straat. 
Cornelis Cremers aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 180 guldens en 
stelde daarop nog 20 verdieren. Jan Franciscus Wouters verhoogde de koopsom met 4 
verdieren, Joannes Verboven stelde nog 10 verdieren bij en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding. 
 
Vijfde koop zeker perceel land gelegen tot Doffen genaamd “ den daelaert “ groot 112 
roeden. Palende oost de straat, zuid Joseph Van Lommel, west Jan Molenberghs en noord 
dezelfde Jan Molenberghs. Joannes Baptista Heijlen aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 72 guldens en stelde daarop 8 verdieren. Joannes Verboven 
verhoogde deze koopsom met 2 verdieren en Joannes Baptist Heijlen stelde nog 2 
verdieren bij. Tijdens de kaarsbranding stelde Joannes Verboven nog 6 verdieren bij en is 
hij koper geworden op 28 januari 1779. 
 
Zesde koop zeker perceel zowel weide als heide genaamd “ de woestijne “ groot een half 
bunder gelegen omtrent “ de daelaerden “ tot Doffen. Palende oost J. B. Soeten secr., zuid 
Guilliam Verbist, west Maren Bellens en noord de zogenaamde Gresen loop. Joannes B. 
Soeten aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 40 guldens en stelde 
daarop 4 verdieren en stelde nog 4 verdieren bij, Joannes Verboven en J. B. Soeten 
verhoogden de koopsom welke laatste na de kaarsbranding koper gebleven is. 
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Zevende koop zeker perceel beemd groot omtrent 80 roeden genaamd “ het tommermans “ 
gelegen onder Herentals. Palende oost Jacobus Willems, zuid de loop, west dezelfde 
Jacobus Willems en noord Jan Molenberghs. Sieur Jacobus Willems aanvaard eden 
palmslag van deze koop voor de som van 110 guldens en stelde daarop 10 verdieren en is 
hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Achtste koop zeker perceel hooiwas groot 100 roeden gelegen op “ het slept “ onder Olen 
genaamd “ de mager sille “. Palende oost de erfgenamen Peeter Peeters, zuid de loop, 
west Jan Bens en noord Hendrick Baeten. Cornelis Cremers aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 96 guldens en stelde daarop 5 verdieren. Hendrick Peeters 
verhoogde de koopsom met 4 verdieren, nogmaals met 4 verdieren, Cornelis Cremers met 
5 verdieren, Henricus Peeters stelde nog 4 verdieren bij en is hij na de kaarsbranding koper 
gebleven. 
 
Tiende koop zeker perceel hooiwas gelegen op “ het geruijm “ onder Geel groot 50 roeden. 
Palende oost Peeter Hermans nomine uxoris, zuid de loop, west Adriaen Heijlen en noord de 
rivier de Nethe. Adriaen Heijlen aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 
15 guldens en stelde daarop 2 verdieren en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Elfde koop zeker perceel kwebbe omtrent “ den brandtschen dijck “ onder Olen, groot 60 
roeden. Palende oost “ den brandtschen dijck “ zuid Henderick Neijers, west Norbert 
Oniaerts en noord dezelfde Henderick Neijers. Joannes Mols aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 38 guldens en 10 stuivers stelde daarop 6 verdieren. Tijdens de 
kaarsbranding verhoogde Adriaen Verhaert de koopsom met 2 verdieren en is hij koper 
geworden. 
 
Twaalfde koop zeker perceel heide genaamd “ het eussel “ gelegen tot Doffen achter “ de 
boscheijde “ groot 100 roeden. Palende oost Jan Laureijs, zuid het straatje, west Jan Van 
Lommel en noord Adriaen Helsen. In huur bij Cornelis Verboven. Marten Wouters 
aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 12 guldens en stelde daarop 4 
verdieren en is hij met enkele verhogingen na de kaarsbranding koper geworden. 
 
Dertiende koop zeker perceel eussel of heide genaamd “ het goedt eussel “ groot 100 
roeden gelegen achter “ de boscheijde “. Palende oost Peeter Van Dijck, zuid het straatje, 
west Hendrick Peeters en noord Jan Leijsen erfgenamen. Joannes Baptista Soeten 
aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 26 guldens en stelde daarop 3 
verdieren en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Veertiende koop zeker perceel land genaamd “ de gestelen “ gelegen omtrent de Gestel 
cappelle, groot een derdel. Palende oost Peeter Wouters, zuid Jan Daems, west de Gestel 
cappelle en noord de straat. Cornelis Verboven was huurder. Peeter Heijlen aanvaarde 
den palmslag van deze koop voor de som van 60 guldens en stelde daarop 10 verdieren en 
is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Vijftiende koop zeker perceel land genaamd “ de delhoeve “ groot een derdel gelegen tot 
Doffen. Palende oost Jan Van Houdt, zuid Peeter De Peuter, west Joseph Van Lommel en 
noord de straat. Adriaen Lemmens aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som 
van 19 guldens en stelde daarop 6 verdieren. Joannes Van Houdt verhoogde de koopsom 
met 2 verdieren en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Zestiende koop zeker perceel land genaamd “ het clijn eveneblock “ groot 150 roeden 
gelegen tot Doffen. Palende oost Adriaen Heijlen, zuid Jan Van Houdt, west Adriaen Bellens 
en noord de erfgenamen Peeter Bellens. Joannes Bellens aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 101 gulden en stelde daarop 8 verdieren, Jan Van Houdt 
verhoogde de koopsom met 8 verdieren, Adriaen Heijlen stelde 4 verdieren bij. Tijdens de 
kaarsbranding verhoogde Jan Verboven de koopsom enkele malen en is hij koper 
geworden en verklaarde hij dat hij deze koop gedaan te hebben als command van Adriaen 
Heijlen Peeterssone. 
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Zeventiende koop zeker perceel land genaamd “ het groot eveneblock “ gelegen tot Doffen 
groot 300 roeden. Palende oost Adriaen Bellens, zuid dezelfde, west Jan Van Lommel en 
noord de erfgenamen Peeter Bellens. Adriaen Bellens aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 206 guldens en stelde daarop 5 verdieren. Jan Bellens verhoogde de 
koopsom met 2 verdieren en Adriaen Heijlen verhoogde met 4 verdieren de koopsom en is 
hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Achttiende koop zeker perceel dries genaamd “ den tempel “ gelegen tot Doffen groot 150 
roeden. Palende oost “ de schrans “ zuid de straat, west de erfgenamen Hendrick Verbist en 
noord de straat. Peeter Wouters aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 
135 guldens en stelde daarop 8 verdieren later nog verhoogd met enkele verdieren en is hij 
na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Negentiende koop zeker perceel land als dries genaamd “ de herstraete “ groot 230 roeden 
Palende oost de Herstraete, zuid Peeter Jacob Meijnckens, west de kerk van Olen en noord 
Guilliam Verachtert. Marten Wouters aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som 
van 51 guldens en stelde daarop 40 verdieren en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Twintigste koop zeker perceel weide genaamd “ belckens heijde “ groot 250 roeden 
gelegen tot Grijen. Palende oost de erfgenamen Jan Blampaerts, zuid Guilliam Verachtert 
nomine uxoris, west Jacobus Willems en noord de Tennestraete. Marten Wouters 
aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 300 guldens en stelde daarop nog 
20 verdieren en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Ondertekenden de erfgenamen wijlen Michiel Goor en Elisabeth Wouters: Joris 
Janssens, Jan Baptist Nesie, Catharina Goor weduwe wijlen Peeter De Beuker, 
Geeraert Ven weduwnaar wijlen Anna Goor zich sterk makende voor zijn zoon Peeter Van 
De Ven, Adriaen Verherstraeten, Matheus Verbist zich sterk makende voor Maria Caers 
zijn huisvrouw, Elisabeth Wouters weduwe van Laureijs Verboven, Maria Wouters 
weduwe wijlen Guilliam Verborght tekenden met een kruid verklarende niet te kunnen 
schrijven. 
 
De volgenden tekenden eigenhandig deze akte: Franciscus Jansens en Adrianus 
Jansens, Merten Wouters, Hendrick Wouters, Jan Wouters, Peeter Van De Ven, 
Martinus Verherstraeten, Michiel Beirinckx als voogd va het kind Marten Caers, Cornelis 
Verboven, Adriaen Verhaert, Peeter Wouters, Marten Wouters als gelaste van Dimphna 
Wouters en voogd van de wees wijlen Jan Wouters daar moeder af leeft Catharina 
Heijlen. 
 
Volgen nog verscheidene ontvangst bewijzen ... 
 
Akte N° 2         29 januari 1779 
 

Op heden 29 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Castel en Joanna 
Menten gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten bekenden wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Adriaen Coolkens als dienende kapelmeester van Onze 
Lieve Vrouwe Ter Gestele alhier een som van 100 guldens courant. 
 
Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker een perceel land genaamd  
“ het hooghveldt “ groot een derdel gelegen op ” het bijlenveldt “ onder Olen. Palende oost 
de erfgenamen Guilliam Heijlen, zuid Anna Maria Hermans, west Carolus De Vries secretaris 
van Grobbendonk en noord de comparanten rentgelders. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Marten Beismans als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
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Ontvangen bij den ondergeschreven Adriaen Coolkens kapelmeester vanwege Peeter Van 
Castel de som van 100 guldens in remboursement van voorstaande kapitaal. Actum 6 
oktober 1782. 
 
Akte N° 3         16 februari 1779 
 

Op heden 16 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Heijlen 39 
gehuwd met Maria Verswijvel inwoners alhier, welke comparanten bekenden wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Van Nuten en Marten Bleirinckx als 
administrateurs der fundatie door wijlen den heer Henricus Swinnen gefundeerd in de kapel 
van Meeren een som van 100 guldens wisselgeld. 
 
De comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel land groot een half bunder 
of meer gelegen tot Buel en de grenzen van Oevel. Palende oost de Herstraete, zuid Andries 
Hoes cum suis, west de erfgenamen wijlen Jan Baptist Verdonck en noord Hendrick Stijnen 
en Guillielmus Verbraecken. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Peeter Willems en Adriaen Snijers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergetekende vanwege Joannes Baptista Heijlen de som van 100 
guldens wisselgeld en alsnog 3 guldens 19 stuivers één oord voor de verschenen intrest. 
Actum Olen 3 januari 1780. Peeter Van Bijlen. 
 
Akte N° 4         20 februari 1779 
 

Op heden 20 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Marten Wouters 40 en Maria 
Anna Elisabeth France gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden 
wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Heijlen als wettelijke voogd der 
minderjarige wees achter gelaten bij wijlen Joannes Wouters 41 daar moeder af leeft Anna 
Catharina Heijlen en ten behoeve van dezelfde wees een som van 120 guldens. 
 
Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ de 
spreuwen “ groot een derde van een bunder gelegen alhier in “ de spreuwen “. Palende 
oost, zuid en west Jacobus Willems en noord Godefridus Cluijts. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joseph Meir en Adriaen Meir als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven voogd van de minderjarige wees achtergelaten bij wijlen 
Jan Wouters vanwege Peeter Verboven gehuwd met Anna Maria Wouters dochter van 
wijlen Marten Wouters en Anna Elisabeth France de som van 120 guldens in 
remboursement van een gelijk kapitaal met de verschenen intrest. Actum Olen 7 augustus 
1785. Peeter Heijlen. 
 
Akte N° 5         23 februari 1779 
 

Op heden 23 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria Verbist weduwe 
wijlen Peeter Helsen en laatste weduwe van wijlen Hendrick Huijskens ter ene zijde en 
Martinus Helsen bejaarde jongeman en zoon der gemelde Anna Maria Verbist ter andere 
zijde, welke eerste comparante verklaarde aan den tweeden alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen en weiden daaraan annex 
en aan de eerste comparante competerende, groot te samen 4 bunders gestaan en gelegen 
tot Straeteneijnde onder Westerlo en mits daarvoor te betalen jaarlijks voor voorlijf een som 
van 16 guldens en voor korenpacht jaarlijks de kwantiteit van 13 veertelen koren en de 
goederen met wijlen haar voornoemde tweede man verkregen en de zeven veertelen koren 
van de goederen gekomen van de zijde van haar gemelde eerste man. Volgen verder de 
huurvoorwaarden. 

 
39 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Baptist Heijlen x Anna Maria Verswijvel, nr. 1173, pag. 238. 
40 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Martinus Wouters x Anna Elisabeth Vranckx, nr. 3685, pag. 723. 
41 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Wouters x Anna Catharina Heijlen, nr. 3673, pag. 721. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Lommel en Henricus 
Van Lommel. 
 
Akte N° 6         1 maart 1779 
 

Op heden 1 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Van Boeckel 
inwoner van Wiekevorst ter ene zijde en Franciscus Cuijlaerts ook inwoner van aldaar ter 
andere zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker huis kamer, en stal omtrent een half bunder 
land en omtrent een zille heide gestaan en gelegen tot Wiekevorst, mits daarvoor jaarlijks te 
betalen voor voorlijf een som van 20 guldens en voor korenpacht een kwantiteit van 3 
veertelen koren. 
 
Mede comparerende Franciscus Wouters zich sterk makende voor Franciscus 
Verstrepen zijn behoudszoon degene aan het voorschreven huis en erve nog huur is 
hebbende en overzulks van dezelfde huur mits deze afstand doet. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Verachtert en Jan Mols als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         2 maart 1779 
 

Op heden 2 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Heijlen 
bejaarde jongeman, welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege Joannes Bouwen oude bejaarde jongeman en inwoner van Morckhoven een som 
van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel beemd gelegen in “ het els  
broeck “ tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost de erfgenamen Marten Helsen, zuid 
Adriaen Van Houd, west de erfgenamen Adriaen Vervoort en noord Peeter Helsen. Item 
alsnog zeker perceel beemd insgelijks gelegen in hetzelfde “ elsbroeck “ ook groot omtrent 
ander halve zille. Palende oost de erfgenamen Peeter Helsen, zuid Adriaen Van Houdt, west 
de erfgenamen Adriaen Vervoort en noord Peeter Helsen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Marten Boonaerts en Jan Mols. 
 
Akte N° 8         3 maart 1779 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Verhaert gehuwd met Maria Elisabeth 
Wouters, Henricus Verhaert bejaarde jongeman en Elisabeth Verhaert bijgestaan met 
Christiaen Cools haar man. Die van toenaam Verhaert broers en zuster, op heden 2 maart 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen alzulke meubilaire effecten 
als ten sterfhuis van Franciscus Verhaert 42 hun vader was bevonden. Volgt een 
aanzienlijke lijst van haafelijke goederen met vermelding van de kopers en hun schuld 
daaraan. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Peeter Leijsen koopt een koe voor 34 guldens en 15 
stuivers borg Michiel Cluijts, Adriaen Verbiest koop een koe voor 38 guldens 15 stuivers borg 
Jan Van Mensel. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en 
Marten Goris als getuigen. 
 
Akte N° 9         5 maart 1779 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Dilkens zich sterk makende voor 
Maria Catharina Van Bijlen zijn huisvrouw op heden 5 maart publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 

 
42 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Franciscus Verhaert x Anna Catharina Lachi, nr. 3172, pag. 629. 
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Eerste koop zeker perceel hooiwas gelegen op “ den cauwaert “ onder Geel groot een zille. 
Palende oost Jan Sprengers, zuid Cornelis Van Bijlen, west de loop en noord Jan 
Molenberghs. Joannes Bellens aanvaarde op 5 maart de palmslag van deze koop voor de 
som van 123 guldens en stelde daar 10 verdieren op en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 24 maart. 
 
Tweede koop zeker perceel hooiwas gelegen in “ den houteren bempt “ onder Geel, groot 
een half derdel. Palende oost de loop, zuid Adriaen Praet erfgenamen, west “ de janse 
heijde “ en noord Jan Van De Perre. Joannes Bellens aanvaarde op 5 maart de palmslag 
van deze koop voor de som van 25 guldens en stelde daar 8 verdieren op en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 24 maart. Beide kopen werden betaald op 5 april 1779. 
 
Derde koop zeker perceel dries groot 140 roeden gelegen onder Olen aan de Herstraete. 
Palende oost Cornelis Verhaegen en Adriaen Bellens, zuid Jacobus Willems, west en noord 
de Herstraete. Hendrick Van Bijlen was pachter tot half maart 1780. Henricus Peeters 
aanvaarde op 5 maart de palmslag van deze koop voor de som van 145 guldens en stelde 
daar 10 verdieren op, Jan Franciscus Laureijs inwoner van Herentals stelde nog 2 
verdieren bij en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 24 maart zonder verdere 
verhoging zo voor zich als voor zijn broer Geeraert Laureijs. 
 
Vierde koop zeker perceel hooiwas gelegen op “ het slept “ onder Olen genaamd “ de 
magersille “ groot 133 roeden. Palende oost Jan Bens, zuid den loop, west de heer Heijlen 
secretaris van Noorderwijk en noord mij notaris. 
 
Volgt een bewijs van betaling van de derde koop door broers Jan Franciscus Laureijs en 
Geeraert Laureijs op datum van 25 maart 1779. 
 
De ondergeschrevene verklaarde bij deze dat hij de renten van 150 guldens kapitaal gegoed 
voor de wethouders van Olen op 21 oktober 1763 in faveur van Juffrouw Gertrudis 
Dommeleirs begijn is nemende tot zijn eigen en private last, mitsgaders dat hij als voogd 
voor de wezen wijlen Jan Verbist binnen de tijd van 3 à 4 dagen in contante penningen zal 
bezorgen een som van 50 guldens om andere penningen daar mede te rembourseren een 
rente van 200 guldens courant gegoed voor de wethouders van Geel op 5 mei 1755. Ter 
oorkonde actum Olen 25 maart 1779. Hendericus Van Bijlen. 
 
Akte N° 10         12 maart 1779 
 

Op heden 12 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Beirinckx 43 gehuwd 
met Anna Catharina Verbist en Michiel Beirinckx 44 gehuwd met Elisabeth Doos broers 
en wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Beirinckx en Anna Verhaert in hun 
leven gehuwden, welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen 
blijven van alzulke erfgoederen als op hun uit hoofde van hun gemelde ouders zijn 
gesuccedeerd maar daarvan te willen scheiden en delen, gelegd in twee kavels zo egaal 
mogelijk. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd ten eerste zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld 
gestaan en gelegen tot Gerhaegen onder Olen. Item een perceel land genaamd “ het ven “ 
groot 160 roeden. Item een perceel land genaamd “ het houterveldt “ groot 150 roeden. 
Item een hoek weide in den dries aan het huis makende omtrent een derde part van dezelfde 
dries zo en gelijk de comparanten condividenten dezelfde hoek alreeds hebben afgetekend 
en bepaald en zal dit derde part in elke enkele bede moeten betalen een oord en een negen 
manneken en zal dit derde part de weg over den dijk moeten gedogen naar de twee 
achterste derde parten van dezelfde dries degene aan de tweede kavel zal worden 
toegelegd. Item een perceel beemd gelegen onder Geel genaamd “ den asbempt “ groot 

 
43 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Beirinckx x Anna Catharina Verbiest, nr. 96, pag. 19.  
44 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Michael Beirinckx x Elisabeth Doos, nr. 99, pag. 20. 
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150 roeden. Item en tot slot een perceel hooiwas gelegen onder Geel genaamd “ het riet  
del “ groot 100 roeden. Deze kavel zal aan de tweede kavel moeten uitkeren een som van 
100 guldens tot egalisering van deze 2e kavel. Op 9 april 1780 betaalde Adriaen Beirinckx 
deze som tot egalisering van de kavels. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd, ten eerste zeker perceel land genaamd “ den 
goorbosch “ groot 90 roeden. Item een perceel land insgelijks genaamd “ den goorbosch “ 
groot 100 roeden. Item een perceel land genaamd “ het laer “ groot 70 roeden. Item een 
perceel weide genaamd “ den spensdijck “ onder Geel groot 190 roeden. Item twee derde 
parten van den dries aan het huis westwaarts gelegen. Item een perceel beemd gelegen 
onder Geel genaamd “ de bunders “ groot 70 roeden. Item een perceel hooiwas gelegen 
onder Geel groot 90 roeden genaamd “ het geruijm “. Item zal de kavelant van deze kavel 
genieten 100 guldens van den eerste kavel.  
 
Volgen verdere condities en afspraken voor de blinde loting. De eerste kavel is bevallen aan 
Adriaen Beirinckx en de tweede kavel bevallen aan Michiel Beirinckx. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Martien Soeten en Jan Baptist Mathijs als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11         30 maart 1779 
 
Op heden 30 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Geeraert Sterckx gehuwd met 
Anna Maria Anthonis inwoners van Wolfstede bijvang van Herentals, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Van Nuten en Joannes 
Groenen als administrateurs der fundatie gefundeerd door wijlen den eerwaarde heer 
Henricus Swinnen in de kapel van Meeren een som van 300 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis kamer, stal, schuur, hof en binnenveld 
ap- en dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Wolfstede, groot te samen een half 
bunder. Palende zuid het gasthuis van Herentals, oost de straat, west en noord hetzelfde 
gasthuis. Item een perceel land aldaar omtrent gelegen, groot een half bunder genaamd  
“ het hoefblock “. Palende oost de notaris Van Hove, zuid Joris Janssens, west Adriaen 
Daems en noord de straat. 
 
Verklarende den rentheffer deze penningen geprovenieerd te zijn van het gerembourseerde 
kapitaal van 200 guldens wisselgeld dor Jan Verboven Martenssone gerembourseerd door 
Adriaen Van Dingenen als hoofdman van de Sint Sebastiaans gilde tot Oevel. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus De Backer en Henricus De 
Backer als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12          2 april 1779 
 

Op heden 2 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Grootjans en Maria 
Sprengers gehuwden en inwoners van Oosterwijck onder Tongerlo, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben vanwege Catharina Spits jong bejaarde dochter en 
inwoonster van Merckhoven een som van 50 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker zesde à zevende part en deel in zekere 
stede en goederen gestaan en gelegen tot Oosterwijck en daar omtrent en aan Maria 
Sprengers en haar broers en zusters in onverdeeld recht voor de eigendom gelaten en 
gemaakt door Jan Verwimp bij zij testament. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Sieur Henricus Van Den Bruel en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 13          6 april 1779 
  
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
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Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat op heden deze 6 april voor mij notaris in propere personen compareerden 
den eerzame Michiel Claessens en de eerzame Maria Elisabeth Rochus gehuwden en 
inwoners van 's Gravenwezel beiden gezond van lichaam en hun verstand wel machtig. 
Commandeerden bij deze hun testament van uiterst wil, te niet doende alle voorgaande 
testamenten gemaakt. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart der districtie van de langst levende van hun beiden te doen 
celebreren de missen en andere pieuse werken. 
 

- Dispositie van hun meubilaire effecten maakten zij aan elkaar om daarmee zijn vrije 
wil te doen op last dat de langstlevende zal moeten dragen alle schulden waarmee dit 
sterfhuis belast werd bevonden behoudens de kapitale renten het zij obligatoir of 
gegoed dewelke zullen blijven ten laste van hun hierna te institueren erfgenamen en 
de immeubilaire goederen maken zij met volle touchte, de gemelde haafelijke 
goederen en de nabeschreven touchte der onroerende goederen aan ieder van hun 
kinderen van hun beiden verwekt en voor hun legitieme portie moeten uitkeren een 
som van 25 guldens courant geld te betalen zo snel als ze zullen bereiken den 
ouderdom van 25 jaar. 
 

- Verdere dispositie van hun onroerende goederen war dezelfde gelegen zouden zijn 
maken ze aan elkaar voor de touchte en gebruik gedurende hun leven maar na de 
dood van hun beiden aan hun wettige kinderen door hun beiden verwekt. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Willems en Martinus 
Boonaerts als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14         10 april 1779 
 

Op heden 10 april compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelia De Backer 45 weduwe 
van Peeter Heijns bijgestaan met Joannes Verlinden haar schoonzoon ter ene zijde en 
Peeter Sterckx gehuwd met Maria Anna Vertommen ter andere zijde, welke eerste 
comparante verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede gestaan tot Heusewijck onder Olen met de landen, beemden 
driessen, eussels en heiden gelegen zowel onder Olen, Noorderwijk, Tongerlo als Herentals 
groot te samen 9 bunders gelijk dezelfde actueel bij Cornelis Neefs in huur wordt gebruikt 
en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren een som van 70 guldens courant geld en 
voor korenpacht de kwantiteit van 30 veertelen en drie loopen koren. Volgen de 
huurcondities ... 
 
Mede comparerende Jan Franciscus Thijs zwager van den huurder degene zich voor deze 
jaarlijkse huur en het onderhoud van deze condities zich als borg stelde. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Van Dijck en Jan Mols als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
P.S. zal den huurder op “ het steen “ moeten slaan en droogmaken en aan de verhuurder te 
leveren en thuis brengen 4 karren rus en bovendien uit “ den honinck “ ook thuis brengen 3 
karren schadden. Cornelia De Backer verklaarde mits haar hoge ouderdom niet te kunnen 
schrijven. 
 
Akte N° 14         11 april 1779 
  
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 

 
45 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Hens x Cornelia De Becker, nr. 1091, pag. 221. 
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Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat op heden deze 11 april voor mij notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Anthoon de Bal 46 en de eerzame Maria Anna Van Hove 
gehuwden en inwoners van Olen, den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede 
comparante ziek te bedde liggende beiden hun verstand wel machtig. 
 

- Willende dat dit hun tegenwoordig testament zal stand grijpen en dat hun dode 
lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een redelijke uitvaart. 
 

- Dispositie van al hun meubilaire effecten maakten zij aan elkaar behoudens de 
schulden van het sterfhuis te betalen en aan hun enig kind een som van 40 guldens. 
De testatrice verder disponerende van haar erfgoederen op haar bij de dood van haar 
ouders te succederen maakt zij daarvan de touchte aan haar voornoemde man. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Renders en Joannes 
Verlinden als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15         14 april 1779 
 
Op heden 14 april compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Vervlimmen gehuwd met 
Catharina Vercammen inwoners van Bruggeneijnde onder Heijst, welke comparant 
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege de regenten van de H. Geest tafel 
van Hulshout een som van 50 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel hooiwas groot een 
dagmaal gelegen aan “ de tubbeckx dijck “ tot Bruggeneinde onder Heijst. Palende oost 
Diel Verhaegen, zuid de Laeck, west Franciscus Milants en noord de erfgenamen van 
Cornelis Aerts. Item zeker huis, hof en binnenveld, ap- en dependentiën gestaan en gelegen 
tot Bruggeneijnde groot 175 roeden. Palende oost “ den achtersten plijn “ van 
Bruggeneijnde zuid Franciscus De Schutter, west Joseph Boeckx en noord de erfgenamen 
Peeter Heijns. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Franciscus Docx en 
Joannes Broeckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16          1 mei 1779 
 

Op heden 1 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Dils inwoner 
van Schobbroeck en weduwnaar wijlen Maria Douwen Jansdochter en in tweede huwelijk 
met Elisabeth Schouwbroeckx ter ene zijde en Adriaen Douwen gehuwd met Anna 
Cluijts inwoners van alhier en broer wijlen de gemelde Maria Douwen ter tweede zijde. 
 
Welke comparanten verklaarde onderling veraccordeerd te zijn over alzulk recht en pretentie 
aan de tweede comparant zou kunnen competeren in de nalatendheid van zowel de 
meubilaire als immeubilaire goederen van wijlen Maria Douwen zijn zuster en ook de 
goederen van het minderjarig kind van de voornoemde Maria Douwen weinige tijd na haar 
dood ook overleden. Ze cederen in volle eigendom en transporteren aan de tweede 
comparant zeker perceel erve genaamd “ het lanckeussel “ gelegen onder Tongerlo. 
Palende oost Peeter Wuijts, zuid de abdij van Tongerlo, west Anthoon Van Houdt en noord 
Jan Baptist Tuijmans. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Van Lommel en Henricus De Backer als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven vanwege Jan Baptist Dils de som van 145 guldens op 
korting der som als bij de voorstaande akte van conventie. Actum Olen 28 augustus 1779. 
Adriaen Douwen. 
 

 
46 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Anthonius De Bal x (2) Maria Anna Van Hove, nr. 644, pag. 131. 
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Akte N° 17          15 mei 1779 
 

Op heden 15 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Verbist en Jan Baptist 
Boeckx te samen ter ene zijde en Marten Bellens inwoner van Morckhoven ter tweede en 
andere zijde, welke eerste comparanten bekenden aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen, beemden, weiden en 
driessen groot te samen 8 bunders gelegen tot Heusewijck zo onder Olen als Noorderwijk te 
weten zo en gelijk Peeter Sterckx hetzelfde actueel in huur heeft, om en mits daarvoor 
jaarlijks te betalen voor voorlijf te weten aan den eerste verhuurder ten behoeve van de 
weduwe Hendrick Verbist zijn moeder en van dewelke den eerste verhuurder speciaal is 
gelast voor voorlijf een som van 60 guldens courant geld en voor korenpacht 13 veertelen 
koren en veertel boekweit en aan de tweede verhuurder ten behoeve van Dimphna Van 
Dijck jaarlijks voor voorlijf een som van 21 guldens en voor korenpacht een kwantiteit van 11 
veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. 
 
Mede comparerende Peeter Sterckx actuele huurder degene de voorstaande huur 
verklaarde te consenteren en afstand te doen van de verdere jaren van huur. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Diel Goossens. 
 
Akte N° 18          22 mei 1779 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Willems gehuwd met Dimphna Leijsen op 
heden 22 mei publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land gelegen op “ het bijlevelt “ onder Olen, groot een half zille. 
Palende oost de heer Michiel Willems, zuid Adriaen Coolkens, west Joseph Van Lommel en 
noord Adriaen Coolkens voorschreven. Adriaen Coolkens aanvaarde op 22 mei den 
palmslag van deze koop voor de som van 92 guldens en stelde daarop 20 verdieren, 
dezelfde dag verhoogde Adriaen Heijlen de koopsom met 2 hoogen en Adriaen Coolkens 
stelde daarop nog 3 verdieren bij en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 10 juni. 
 
Tweede koop zeker perceel land ook gelegen op “ het bijleveldt “ groot 150 roeden. 
Palende oost de erfgenamen Guilliam Heijlen, zuid de H. Geest tafel alhier en de 
erfgenamen Daniel Doos, west Carolus Josephus Ludovicus De Vries secr. van 
Grobbendonk en noord Catharina Willems. Peeter Mathijs aanvaarde op 22 mei den 
palmslag van deze koop voor de som van 170 guldens en stelde daarop 8 verdieren. Op 22 
mei verhoogde Adriaen Heijlen de koopsom met 2 hoogen en Peeter Mathijs stelde daarop 
nog 3 verdieren bij en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 10 juni. 
 
Derde koop zeker perceel land genaamd “ het molenstraetje “ gelegen omtrent Neerbuel 
groot 80 roeden. Palende oost het Molenstraetje, zuid Adriaen Franciscus Cluijts, west 
Hendrick Neijers en noord Cornelis Mans. Peeter Douwen aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 96 guldens en stelde daarop 4 verdieren en is koper gebleven 
na de kaarsbranding op 10 juni. 
 
Vierde koop zeker perceel land gelegen aan de Herstraete onder Olen genaamd “ de 
laserije groot 150 roeden. Palende oost Amand Haverens, zuid Peeter Willems, zuid Peeter 
Willems, west de Herstraete en noord Jan Daems. Martinus Verswijvel aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 151 guldens en stelde daarop 8 verdieren en is 
koper gebleven na de kaarsbranding op 10 juni. 
 
Vijfde koop zeker een perceel bos gelegen in “ de bulderboschen “ onder Olen, groot 55 
roeden. Palende oost Anna Maria Willems, zuid … (leeg), west Amant Van Houdt en noord 
Joannes Verlinden. Joannes Menten aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som 
van 20 guldens en stelde daarop 1 hooge op. Den ondergeschrevene verklaarde de 
voorstaande koop gedaan te hebben als command van en ten behoeve van Joannes Bapt. 
Soeten en is die koper gebleven na de kaarsbranding op 10 juni. 
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Akte N° 19          27 mei 1779 
 

Voorwaarden en condities waarop Guilliam Mertens gehuwd met Joanna Laureijs op 
heden 27 mei publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land gelegen tot Meeren onder Olen, groot 250 roeden leenroerig 
onder het leenhof van Meeren competerende aan den heer advocaat Paulij. Palende oost 
Franciscus Van Looij, zuid de erfgenamen Adriaen Meir, west Peeter Franciscus Meir en Jan 
Van Hove en noord Anthoon Helsen cum suis. Joannes Van Hove aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 462 guldens en stelde daarop nog 20 verdieren op en is hij 
koper gebleven na de kaarsbranding op 17 juni. 
 
Tweede koop zeker perceel land ten dele heide genaamd “ de schambraeck “ gelegen tot 
Meeren onder Olen, groot 300 roeden. Palende oost Marten Bleirinckx, zuid de straat, west 
Marten Laenen en noord den heer secretaris Moortgat. Adriaen Beirinckx aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 163 guldens en stelde daarop nog 8 verdieren op 
en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 17 juni. Ter presentie van Joannes Laenen 
en Michiel Beirinckx als getuigen. 
 
Derde koop zeker perceel land genaamd “ de haege “ groot 209 roeden, gelegen bij “ de 
haege “ onder Geel. Palende oost den heer Celen, zuid Jan Verboven, west de Juffrouw 
begijn Leijsen en noord Jan Van Doninck. Joannes Van Hove aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 157 guldens en stelde daarop nog 5 verdieren op en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 17 juni. 
 
Vierde koop zeker perceel broeckx gelegen aan “ den mosbergh “ onder Geel groot 100 
roeden. Palende volgens het meetboek van Geel onder den hulter sub. nummero 1067 oost 
Peeter Van Bijlen, zuid Marten Van Lommel, west Peeter Van Eijnde en noord Jan De Wolf. 
Adriaen Deckers aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 1 gulden 3 
stuivers en stelde daarop nog 2 verdieren op. 
 
Akte N° 20          27 juni 1779 
 

Op heden 27 juni compareerde, Joannes Baptista Verhaegen en Maria Theresia 
Janssens gehuwden en inwoners van Heijst beiden minderjarig ten zijne nabestaanden 
emploijerende alzulke akte van autorisatie als aan hun bij marginale apostille gevolgd op hun 
rekwest verleden bij de heren drossaard en schepenen des lands en markizaat van Westerlo 
op datum van 19 juni 1779 ondertekent C. Coomans, welke comparanten verklaarden alzo 
wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Marien weduwnaar wijlen Maria 
Catharina Faes een som van 200 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen tot Hulshout 
genaamd “ de heijde “ groot omtrent een bunder. Palende oost Jan Faes, zuid de kerk alhier 
van Hulshout, west Jan Van Den Broeck en noord de erfgenamen Jan Ridts. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Jan Baptist 
Wuijten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21          9 juli 1779 
 

Op heden 9 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Smedt 47 gehuwd met 
Anna Elisabeth Heijns inwoners alhier, welke comparant verklaarde wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Peeter Deckers inwoner van Wiekevorst een som van 300 
guldens. 
 
Verbindende den comparant tot onderhoud van het gene voorschreven zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende met belofte van voor het voorgenoemde kapitaal zo snel 

 
47 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Martinus De Smedt x Anna Elisabeth Heyns, nr. 736, pag. 151. 
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als zijn ouders zijn overleden te zullen stellen goede en sufficiënte hypotheek het kapitaal in 
waarde dubbel excederende. 
 
Mede comparerende Joannes Baptista Verlinden molder tot Morckhoven en zwager van 
den rentgelder die zich voor het voornoemde kapitaal als borg stelde. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en Joannes Van Den 
Eijgenvoet als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij der ondergeschreven Petrus Franciscus Sels bij den ondergetekende 
Petrus Franciscus Wuijts gehuwd met Maria Elisabeth Sels, bij Anna Catharina Sels ten 
deze bijgestaan met Joannes Baptista Leers haar gewezen voogd, die van toenaam Sels 
erfgenamen van wijlen Petrus Deckers, uit handen van Petrus De Smedt de som van 300 
guldens Brabants courant in remboursement van het voorstaande kapitaal met de 
verschenen intrest. Actum Olen 14 maart 1796. 
 
Akte N° 22          15 juli 1779 
 

Op heden 15 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Bellens inwoner van 
Morckhoven ter ene en Cornelis Neefs 48 gehuwd met Anna Elisabeth Vertommen 
inwoners alhier, welke comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker zijn huis gestaan en gelegen in den Cirkel der 
plaats van Morckhoven met de bouwerij daaraan annex genaamd “ de ploege “ met een half 
bunder land genaamd “ het claeskens “ met alsnog een half bunder weide genaamd “ het 
hoeckeussel “ daar omtrent gelegen, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren 
voor voorlijf de som van 60 guldens en voor korenpacht 5 en een half veertel koren. 
 
Den verhuurder reserveerde aan hem de buitenkamer van hetzelfde huis oostwaarts gelegen 
om hetzelfde te verhuren. Dat den verhuurder aan den huurder voor en termijn van huur zal 
overleveren 12 tonnen en 6 half tonnen tot zijn gerief en gebruik en dat ter expiratie der huur 
dezelfde in goede staat van repen en banden aan den verhuurder moeten opleveren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gaspar Verelst en Norbertus 
Daems als getuigen hiertoe aanzocht. 

 
Akte N° 23          24 juli 1779 
 

Op heden 24 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Geeraert Wouters molder tot 
Zoerle ter ene en Peeter Martien Janssens inwoner alhier welke eerste comparant 
verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker 
zijn stede met de landen, weiden en hooiwas daaraan annex, groot in het geheel 3 bunders 
of meer gestaan in den Cirkel der Plaetse van Olen, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen 
en te leveren voor voorlijf de som van 55 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 10 
veertelen koren. 
 
Dat den huurder de brouwerij tot zijn gerief en gebruik zal hebben dien onaangezien ‘ zal hij 
boven den coolback ketel oft cuijpe geen hout, heij, stroot oft iedt anders mogen tasten ‘. Dat 
den huurder alle jaren op het perceel genaamd “ den oudengracht “ een half roede moer zal 
mogen baggeren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen 
Franciscus Cluijts en Marten Aerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24         4 september 1779 
 

Op heden 4 september compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Coolkens en 
Joanna Van Bijlen gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten verklaarden wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege de regenten der Cappelle van Onze Lieve Vrouwe 
Ter Gestelen een som van 100 guldens courant geld. 
 

 
48 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Cornelis Neefs x Anna Elisabeth Vertommen, nr. 1706, pag. 346. 
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Comparanten stelde voor deze rente tot pand een perceel land gelegen op “ het bijlen  
veldt “ oneer Olen groot een half zille. Palende oost de heer Michiel Willems presbiter zuid 
en noord de rentgelders en west Joseph Van Lommel. Item een perceel land ook daar 
gelegen groot een half zille. Palende oost Peeter Van Castel zuid de rentgelders, west 
Peeter Leirs en noord de straat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Marten Boonaerts en Arnoldus Van Brussel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven kapelmeester der kapel van Onze Lieve Vrouw Ter 
Gestele onder Olen van wege Joanna Van Bijlen weduwe van wijlen Adriaen Coolkens de 
som van 100 guldens in remboursement en 3 guldens 13 stuivers in voldoening van intrest. 
Actum Olen 2 juli 1785. Jan Baptist Heijlen. 
 
Akte N° 25         7 september 1779 
 

Op heden 7 september compareerde voor mij openbaar notaris, Catharina Wouters jong 
bejaarde dochter inwoonster van Morckhoven ter ene zijde en Joannes Bellens ook inwoner 
aldaar, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede comparante hier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker haar hofstede met het land en de weide 
daaraan annex, groot te samen over het bunder gestaan en gelegen tot Morckhoven zo en 
gelijk den huurder hetzelfde actueel in huur is hebbende, om en mits daarvoor jaarlijks te 
betalen voor voorlijf een som van 28 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 9 
veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morckhoven ter presentie van Jan 
Bapt. Horemans en Adriaen Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 26         9 september 1779 
 

Voorwaarden en condities waarop Hendrick Horemans 49 en Maria Catharina Janssens 
gehuwden en inwoners van Olen op heden 9 september publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land groot 3 zillen of meer genaamd “ het bosch landt “ gelegen 
tot Morckhoven omtrent de kapel Ter Sandt. Palende oost Juffrouw Otterdijck, zuid Adriaen 
Wouters, west Geeraert Verbist en noord de Herbaen. Peeter Jan Struijf aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 325 guldens en stelde daarop nog 6 verdieren, 
Adriaen Boeckx verhoogde de koopsom met 2 verdieren en is hij na de kaarsbranding 
koper gebleven. 
 
Tweede koop zeker perceel land groot 50 roeden genaamd “ het troonckens bosch “ ook 
tot Morckhoven gelegen omtrent de kapel Ter Sandt. Palende oost de erfgenamen Guilliam 
Geps, zuid de Herbaen, west Geeraert Verbist en noord Peeter Heijlen. Peeter Geps 
aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 64 guldens en stelde daarop nog 4 
verdieren en is hij na de kaarsbranding koper gebleven op 5 oktober. 
 
Akte N° 27         11 september 1779 
 

Op heden 11 september compareerde voor mij openbaar notaris, Anthoon Helsen, Peeter 
Laenen en Joannes Laenen te samen ter ene zijde en Joannes Baptista Van 
Roosbroeck inwoner alhier ter tweede zijde welke eerste comparanten verklaarden aan de 
tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker hunne stede 
gestaan en gelegen binnen den Cirkel der Plaetse van alhier, wezende een herberg 
genaamd “ het meuleken “ met de landen, beemden, weiden, hooiwas en driessen daaraan 
annex, immers zo en gelijk den huurder dezelfde veel jaren van de verhuurders of van hun 
voorzaten in huur heeft bezeten, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een 
som van 44 guldens en voor korenpacht een kwantiteit van 12 veertelen koren.  
 

 
49 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Henricus Gummaris Horemans x Maria Cath.Jansen, nr. 1236, pag. 252. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon Moelants en Guilliam 
Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. Ondertekenden o.a. Peeter Lanen en Joannes 
Lanen. 
 
De ondergetekenden Petrus Laenen en Joannes Lanen hun sterk makende in solidum 
voor hun mededeel hebbende, verklaren bij de ondertekening van Joannes Baptista Van 
Roosbroeck het voorstaande contract van verhuring van al zijn punten andermaal te 
vernieuwen voor den tijd en termijn van 12 opeen volgende jaren. Contract actum tot Olen 1 
mei 1791. 
 
Akte N° 28         16 september 1779 
 

Voorwaarden en condities waarop Sieur Godefridus Cluijts oud schepen tot Mol als 
erfgenaam van wijlen Sieur Joannes Cluijts zijn broer uitwijzende zijn testament in augustus 
1778 gepasseerd voor de eerwaarde heer C. Van Dongen landdeken van het district van 
Geel als pastoor der Vrijheid Mol op heden deze 16 september na prealabel kerkgebod aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land genaamd “ de bruelen “ gelegen tot Kerckhoven onder Olen 
groot meer als een bunder. Palende oost de Stadsche straet, zuid “ het doffens ven “, west 
Sieur Peeter De Smedt en noord de erfgenamen Hendrick Hoes. Belast met een cijns. 
Joannes Baptist Tessens aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 125 
guldens en stelde daarop 25 verdieren. Dezelfde dag verhoogde Jan Franciscus Heijlen de 
koopsom met 3 hoogen. Joannes Baptist Tessens stelde nog enkele verdieren bij en is hij 
koper gebleven na de kaarsbranding zonder verdere verhoging. 
 
Tweede koop zeker perceel land insgelijks tot Kerckhoven onder Olen gelegen genaamd  
“ het binnenblock “. Palende oost Adriaen Bellens, zuid de erfgenamen van den heer doctor 
Boschmans en noord Peeter De Smedt. Joannes Franciscus Heijlen aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 395 guldens en stelde daarop 16 verdieren. 
Joannes Baptist Tessens verhoogde deze koopsom met 3 verdieren, Hendrick Ooms 
stelde ook nog 5 verdieren bij en is hij koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
Akte N° 29         17 oktober 1779 
 

Op heden 7 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Peuter zo in eigen 
naam als zich sterk makende voor Marten Bellens zijn zwager ter ene zijde en Joannes 
Mertens 50 gehuwd met Theresia Doos ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde 
aan den tweeden alhier present en de nabeschreven huur accepterende zekere stede met 
de gronden van erven daaraan annex gelegen in twee percelen, het enne genaamd “ het 
binnenveldt “ en het ander “ het philippus muijs “ groot te samen 5 en een halve zille 
gestaan en gelegen tot Doffen, mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren en voorlijf een 
som van 18 guldens mits de kamer van hetzelfde huis onder het voorschreven voorlijf is 
vervangen en voor korenpacht acht en een half veertel koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Peeter 
Cluijts schepenen alhier als getuigen. 
 
Akte N° 30         9 oktober 1779 
 

Op heden 9 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster gehuwd 
met Maria Elisabeth Peeters ter ene zijde en Adriaen Peeters gehuwd met Maria 
Verboven en Joannes Baptista Huijskens gehuwd met Anna Elisabeth Verheijen te 
samen ter tweede zijde.  
 
Welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot 

 
50 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Mertens x Maria Theresia D’ Joos, nr. 1628, pag. 330. 
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Morckhoven wezende een herberg genaamd “ de sterre “ groot een derdel en aan de 
tweede comparanten zeker huis en hof genaamd “ het cleijn huijs “ oostwaarts naast de 
voornoemde “ sterre “, mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf te weten 
den eerste tweede comparant een som van 36 guldens courant geld en voor korenpacht 3 
veertelen koren en voor de tweede comparant een som van 14 guldens courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geertruden Soeten en Jan 
Smets als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 31         16 oktober 1779 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Bellens Janssone, Hendrick Vermeulen, Jan 
Baeten zo in eigen naam als in kwaliteit van voogden benevens Adriaen Heijlen van Anna 
Elisabeth Baeten. Item Adriaen Verbist gehuwd met Maria Elisabeth Baeten, publiekelijk 
aan de meest biedende publiekelijk presenteerden te verkopen als erfgenamen van Adriaen 
Bellens Peeterssone de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel dries genaamd “ den herstraeten dries “ met de heide daaraan 
gelegen groot te samen 150 roeden. Palende oost Jacobus Willems, zuid Geert en 
Franciscus Laureijs, west Jan Cluijts en noord Anna Catharina Van Genechten. Martinus 
Van De Weijer aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 64 guldens en 
stelde daarop nog 6 verdieren. Cornelis Verwimp verhoogde de koopsom met 5 verdieren 
en Christiaen Cools stelde nog 4 verdieren bij. Joannes Van Lommel verhoogde de 
koopsom nog met 4 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 4 november 
1779. 
 
Tweede koop zeker perceel land gelegen in “ den daelaert “ onder Olen, groot omtrent een 
zille. Palende oost Jan Molenberghs, zuid dezelfde, west de erfgenamen Michiel Willems en 
noord de erfgenamen Peeter Bellens. Joannes Verboven aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 51 guldens en stelde daarop nog 3 verdieren. Op 17 oktober 
verhoogde Joannes Baptista Soeten de koopsom met 10 verdieren en is hij na de 
kaarsbranding koper gebleven op 4 november 1779. 
 
Akte N° 32         26 oktober 1779 
 

Op heden 26 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Ooms 51 en Anna 
Maria Sels gehuwden en inwoners van alhier, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben vanwege Hendrick Vertommen weduwnaar van wijlen Anna Heijlen inwoner van 
Noorderwijk een som van 450 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen tot Kerckhoven 
onder deze jurisdictie groot omtrent een half bunder wezende vrij Govaerts goed. Palende 
oost Adriaen Bellens, zuid de erfgenamen van den heer doctor Bosmans, west het straatje 
lopende naar “ de weve “ en noord Peeter de Smedt. Item zeker perceel land insgelijks daar 
gelegen groot een zille. Palende oost de straat naar Oosterwijck, zuid Jan Heijns, west de 
erfgenamen Michiel Willems en noord Marten Boonaerts en anderen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amant Van Houdt en Peeter 
Smedts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 33         30 oktober 1779 
 

Op heden 30 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Daems ter ene zijde 
en Jan Douwen ter andere zijde, welke eerst comparant verklaarde aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zijn huis en labeur met omtrent 6 
bunders land en weide “ het groot ven “, hooiwas en “ het cleijn ven “ … Aldus gedaan 

 
51 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Henricus Ooms x Anna Maria Sels, nr. 1761, pag. 357. 
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binnen Olen ter presentie van Josephus Martinus Geertrudis Soeten en Marten Boonaerts 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 34         7 november 1779 
 
Voorwaarden en condities waarop de erfgenamen van wijlen Adriaen Bellens op heden 7 
november met permissie van den eerwaarde heer pastoor publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen alle klederen en lijnwaad en verdere meubilaire 
effecten achter gelaten bij wijlen dito Adriaen Bellens. Volgt een lijst van haafelijke 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten o.a. een paruck … Volgen ook 
nog meerdere ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 35         13 november 1779 
 

Op heden 13 november compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Douwen en 
Joannes Helsen als wettelijke voogden der twee minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen 
Joannes Douwen daar moeder af leeft Maria Anna Helsen, welke comparanten 
verklaarden in hun voorgaande kwaliteit wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege 
Joannes Bouwen oud bejaarde jongeman en inwoner van Morckhoven een som van 300 
guldens courante geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel beemd gelegen tot Gelindel 
groot 133 roeden. Palende oost Adriaen Soeten, zuid Jan Heijlen, west de wezen en noord 
Peeter Helsen. Item zeker perceel beemd groot meer als een half bunder gelegen tot 
Schobbroeck onder Tongerlo. Palende oost Jan Baptist Dils, zuid de abdij van Tongerlo, 
west Jan Cuijpers en noord Peeter Govaerts competerende dit laatste perceel aan de 
voornoemde wezen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Josephus Martinus Geertrudis 
Soeten en Adriaen Franciscus Huijskens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 36         24 november 1779 
 

Compareerde op 24 november voor mij openbaar notaris, Adriaen Vervoort gehuwd met 
Elisabeth De Ceuleir inwoner van Hulshout, welke eerste comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege de regenten van de parochiale kerk van den 
Heiligen Matheus binnen Hulshout een som van 100 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel beemd groot een half bunder 
gelegen tot Hulshout aan de Nethe. Palende oost Peeter Peeters, zuid de Nethe, west 
Peeter Verbist en noord Guilliam Goossens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Adriaen Van Den Bruel en Jan Franciscus Docx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 37         24 november 1779 
 
Op heden 24 november compareerde voor mij Adriaen Soeters weduwnaar wijlen Dimphna 
Verbist inwoner van de Wittegracht onder Westerlo welke comparant bekende wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege de H. Geest tafel van Hulshout een som van 100 
guldens wisselgeld alsmede een som van 50 guldens wisselgeld over twee oude disducte 
kapitalen. 
 
Comparant stelde tot pand voor deze rente zeker perceel land gelegen aan “ de goor  
heijde “ omtrent “ de heijblom “ groot 5 zillen. Palende oost Franciscus Dillen, zuid de dreef 
west Adriaen Gebruers en noord de Herbaen op Itegem. 
 
Mede comparerende Joannes Baptista Soeters bejaarde zoon van den rentgelder die zich 
voor dit kapitaal en de te vervallen intrest zich hiervoor als borg stelde. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Vervoort en Jan Franciscus Docx als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 38         25 november 1779 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptist Heijlen gehuwd met Anna Maria 
Verswijvel publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen zeker perceel 
weide gelegen tot Buel bij de Herstraete groot 240 roeden. Palende oost de Herstraete, zuid 
Andries Hoes, west de erfgenamen Jan Baptist Verdonck en noord Hendrick Steijnen. De 
verkoop is geschied door mij Martinus Goris en Martinus Verswijvel als loco secretaris en 
de koopsom is 190 guldens en dezelfde stelde daarop 5 verdieren. Ondertekende Adriaen 
Van Genechten als koper. Adriaen De Bruijn en Guilliam Van Elst als getuigen. 
 
Akte N° 39         27 november 1779 
 

Op heden 27 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista 
Sprengers gehuwd met Catharina Heijlen actueel inwoner van Morckhoven, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Dils en Elisabeth 
Schoubroeckx gehuwden, een som van 75 guldens courant geld. 
 
Comparant stelden tot pand zeker zijn kindsgedeelte bij dood van zijn ouders op hem 
gesuccedeerd onder belofte van zo snel als hij rentgelder met zijn broers en zuster zal 
gekomen zijn tot scheiding en deling. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Sprengers en Peeter Doos als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 40         10 december 1779 
 

Op heden 10 december compareerden voor mij openbaar notaris, Maria Vekemans weduwe 
wijlen Paulus Verherstraeten hier bijgestaan met Joseph Van Brecht haar actuele tweede 
man, welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Anna 
Maria Verschueren laatste weduwe van wijlen Adriaen Govaerts een som van 200 guldens 
courant geld. 
 
Comparante stelde voor deze rente tot pand zeker perceel beemd groot 3 zillen gelegen tot 
Zoerle achter “ den bergh “ onder Enderthamme doorsneden met een de kleine Laecke. 
Palende oost het zogenaamde “ schaepswas “, zuid “ het gemeijn broeck ”, west hetzelfde 
“ gemeijn broeck “ en noord Adriaen Clemens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij mij ondergeschrevene als vader van Joannes De Bal aan welke het 
voorstaande kapitaal van 200 honderd guldens courant is ten dele bevallen uit hoofd van zijn 
moeder de som van 200 guldens Brabants courant geld in remboursement met redemptie 
van hetzelfde kapitaal, bekennende tot dien ontvangen te hebben de verschenen intresten. 
Actum Olen 15 juli 1792. Anthonis De Bal. 
 
Akte N° 41         11 december 1779 
 
In den naeme van eene Godt drievuldigh in persoonen amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen op heden 11 december dat voor mij openbaar notaris in propere persoon 
compareerden, de eerzame Catharina Spits oude dochter inwoonster van Morckhoven, ziek 
te bedde liggende en haar verstand wel machtig. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie en zo snel als mogelijk te celebreren 50 missen van 
requiem. 
 

- Dispositie van haar goederen verklaarde zij deze te legateren aan Anna Catharina 
Spits gehuwd met Peeter Van Den Bolck haar nicht haar zesde part en deel of volle 
gerechtigheid in zeker huis, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot Morckhoven bij 
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het kerkhof aldaar actueel bewoond en in gebruik bij de voorzegde Peeter Van Den 
Bolck en dat in recompens voor hun getrouwe diensten aan haar testatrice in haar 
ziekte en hoge ouderdom bewezen. Item legateerde zij aan Peeter Spits haar broer 
een obligatoire rente van 100 guldens courant ten last van Amant Helsen aan de 
Cappelle Ter Voort. Item maakte zij aan Joannes Spits haar broer haar witte laken 
rok tot haar lijf gediend. 
 

- Dispositie van al resterende roerende en onroerende en obligatoire renten … 
verklaarde zij testatrice voor haar enige universele erfgenaam van alles te noemen 
haar naaste vrienden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morckhoven ten woonplaats van de testatrice, ter 
presentie van Petrus Josephus Dames en Adrianus Wouters als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1         10 januari 1780 
 

Op heden 10 januari 1780 compareerden voor mij openbaar notaris, Henricus Horemans 
en Maria Catharina Janssens gehuwden en inwoners van alhier, welke comparanten 
verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege de wettige kinderen en 
erfgenamen van Joannes Baptista Horemans en Catharina De Ceuster gehuwden en 
inwoners van Herenthout, een som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis en hof gestaan en gelegen alhier 
tussen de Plaetse en “ het otterven “ groot 5 roeden. Palende oost en zuid den heer. 
intendant Bosquet, west de staat leidende van de Plaetse alhier naar Doffen en noord Peeter 
Torfs. Item een perceel land gelegen op “ de weve “ alhier, groot een zille. Palende oost en 
west de gemeente van Olen, zuid den heer van Noorderwijk en noord de straat. Item en tot 
slot een perceel land groot een derdel ook alhier gelegen. Palende oost Franciscus 
Vermeerbergen, zuid Sieur Schmitz chirurgijn alhier, west de staat en noord Diel Oniaerts. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Josephus Martinus Geertrudis 
Soeten en Jan Baptist Mathijs als getuigen. 
 
Akte N° 2         19 januari 1780 
 

Op heden 29 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Henricus Baeten weduwnaar 
wijlen Anna Maria Bruijnseels ter ene zijde en Adriaen Baeten in de 20 jaren de zoon der 
voorzegde Henricus ter zake zijn minderjarigheid bijgestaan met Peeter Helsen president 
schepen van Olen ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede gestaan en gelegen tot 
Schaetsbergen met al de landen en driessen, beemden en weiden en heiden daaraan annex 
groot 8 à 9 bunders zo en gelijk de verhuurder het zelfde in labeur en gebruik heeft gehad 
om en mits daarvoor jaarlijks te gelden en te leveren voor voorlijf een som van 60 guldens en 
voor korenpacht een kwantiteit van 30 veertelen koren en 2 veertelen boekweit. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Dijck en Norbert 
Daems als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3         31 januari 1780 
 
Voorwaarden en condities waarop Elisabeth Wouters weduwe van wijlen Laureijs 
Verboven 52 benevens Cornelis Verboven en Anna Catharina Verboven deze laatste 
bijgestaan met Hendrick Stijnen haar toekomende man, op heden publiekelijk 
presenteerden te verkopen hun gemeenschappelijke meubilaire effecten. Volgt een lijst met 
haafelijke goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Jan Van Houdt koopt voor 20 guldens een koe, borg 
Peeter De Bie, Adriaen Heijlen koopt een koe voor 27 guldens en 10 stuivers, Adriaen Maes 
van Daemseijnde koopt den os voor 22 guldens Franciscus De Ceuninck van Oosterwijck 
staat borg, Adriaen Toebackx van Noorderwijk koopt voor 14 guldens en 15 stuivers een 
rund borg Marten Verswijvel Peeter Van Lommel van Geel op het Buijtensteijn koopt ook een 
rund voor 13 guldens en 15 stuivers borg Cornelis Verwimp van Doffen en Jan Van Castel 
van ILL koopt de stier voor 8 guldens. 
 

 
52 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Laurentius Verboven x Elisabeth Wouters, nr. 3099, pag. 615. 

Not. 6057 : 1780 – 1781 
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen, 
Guilliam Van Elst en meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 4         3 februari 1780 
 

Voorwaarden en condities waarop Anna Elisabeth Janssens weduwe van wijlen Peeter 
Heijlen benevens Adriaen Heijlen en Michiel Janssens als wettelijke voogden der twee 
minderjarige wezen achtergelaten bij de gemelde Peeter Heijlen op heden 3 februari 1780 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen een grote kwantiteit kaf, stro 
en andere meubliaire effecten aan de voorschreven weduwe competerende. Volgt een lijst 
van haafelijke goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten. Martien Janssens 
kocht voor 26 guldens en 5 stuivers en koe. 
 
Ontvangen bij den ondergetekende vanwege J. B. Soeten de som van 122 guldens en 10 
stuivers 2 oorden op rekening van deze conditie en heeft de ondergetekende op deze datum 
afgelegde een rente van 100 guldens wisselgeld met de verlopen intresten van dien. Actum 
20 november 1780, Anna Elisabeth Janssens. 
 
Akte N° 5         4 februari 1780 
 

Op heden 4 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Catharina Theresia Docx 
weduwe van wijlen Joannes Franciscus Marien en ten deze bijgestaan met Adriaen Van 
Den Bruel welke comparante verklaarde bij deze te transporteren alzulk recht van touchte 
op de verkregen goederen met de last daarop staande als zij in al de goederen zo feodale, 
censale als allodiale achtergelaten bij wijlen haar overleden man ab intestato is hebbende en 
dat aan Franciscus Gommarus Marien en Joannes Bruindonckx gehuwd met Francisca 
Marien hiermede comparerende en de voorstaande over gift en transport geschied om en 
mits een som van 500 guldens courant geld te betalen op Kerstmis eerstkomende. 
 
Verklaarden de comparanten acceptanten onderling al de meubelen en huisraad ten 
sterfhuis bevonden publiekelijk aan de meestbiedende verkocht te hebben om na deductie 
der schulden tussen hun de penningen daarvan te proveniëren, half en half gedeeld. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Joseph Boeckx en Jan Baptista 
Wuijten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         5 februari 1780 
 

Op heden 5 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Bouwen 
bejaarde jongeman welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege Anna Maria Verschueren laatste weduwe van Adriaen Govaerts een som van 
200 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land genaamd “ het poldereken “ 
gelegen tot Hulshout groot een half bunder. Palende oost Adriaen Van Den Bruel, zuid 
Peeter Van Passel, west zeker perceeltje genaamd “ jan heijlen veldeken “ en noord 
Adriaen Van Dijck leenroerig onder het leenhof van zijn Excellentie den heer markies van 
Westerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Josephus, Martinus 
Geertrudis Soeten en Joannes Mols als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Ontvangen bij de ondergeschreven Anna Maria Verschueren bijgestaan 

met Adriaen Van Opstal vanwege Jan Baptist Douwen een som van 200 
guldens met den intrest van dien. Actum Olen 20 juli 1784. 

 
Akte N° 7 en 8        5 februari 1780 
 
Op heden 5 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Thoelen weduwnaar 
wijlen Elisabeth Van Dijck inwoner van Zoerle Westerlo welke comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Egidius Bouwen en alsnu zelf aflijvig aan en ten 
behoeve van Peeter Cluijts en Elisabeth Van Hove gehuwden en inwoners van Herentals 
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als mede erfgenamen van de voorschreven Egidius Bouwen en aan hun zo bij deling en 
scheiding competerende vooreerst een som van 200 guldens courant geld blijkens de akte 
van renteconstitutie van 17 november 1764 voor mij notaris gepasseerd mitsgaders nog een 
som van 100 guldens courant geld insgelijks de akte ven rentconstitutie van 4 mei 1768 
insgelijks voor mij gepasseerd. 
 
Comparante stelde voor deze renten speciaal tot pand zeker perceel land groot een bunder 
genaamd “ het peetersblock “ gelegen in de Renderstraet onder het voorzegde Zoerle. 
Palende oost Elisabeth Van Dijck, zuid Joseph Van Kerckhoven, west Jan Van Den Brande 
en noord Catharina Van Kerckhoven en de voornoemde Elisabeth Van Dijck. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Josephus M. G. Soeten en Martinus 
Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergeschreven Joannes Baptista Van Dijck verklaarde zich voor het voorstaande 
kapitaal en de te vervallen intresten borg te stellen. Olen 5 mei 1782. 
 
Wij ondergeschrevene kinderen van Adrianus Thoelen en Elisabeth Van Dijck verklaren 
mits deze te approberen alsof het door ons zelf was gedaan de verbintenis van het bunder 
zaailand in de voorstaande conditie gemeld, door onze vader gedaan na de dood van onze 
moeder, welke zaailand vervolgens op ons alsdan al was gedevolveert, verklarende ieder 
van ons zich ten dien einde fort en sterk makende onder verbintenis als naar recht. Actum 
Olen 13 februari 1796. Joannes Baptist Thoelen, Peeter F. Thoelen, Adriaen Thoelen, 
Adrianus Ferdinandus Thoelen. 
 
Akte N° 9         12 februari 1780 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Hoeckx zich sterk makende voor Maria 
Elisabeth Verboven zijn huisvrouw op heden 12 februari publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen het nabeschreven perceel land. 
 
Koop: zeker perceel land gelegen tot Buel onder Olen, groot omtrent drie zillen. Palende oost 
Joanna De Wolf, zuid Peeter Martinus Soeten, west zeker veldstraatje en noord de straat 
van Buel naar Meeren, belast met een cijns van 9 en een halve stuiver aan den heer graaf 
van Westerlo. Peeter Josephus Naets aanvaarde op 12 februari den palmslag van deze 
koop voor de som van 268 guldens en stelde daarop nog 13 verdieren en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 2 maart 1780 zonder verdere verhoging. 
 
Op de voorschreven conditie presenteerde Peeter Helsen als gelaste van Adriaen Helsen 
en Maria Pauwels als getuigen te verkopen zeker perceel land genaamd “ het tongeleir “ 
groot een derdel gelegen omtrent “ de bulderboschen “ onder Olen. Palende oost Jan 
Verboven, zuid Anna Truijens, west Marten Willems en noord den heer Michiel Willems 
presbiter. Op heden 19 februari 1780 heeft Marten Menten den palmslag aanvaard van 
deze koop voor de som van 99 guldens en stelde daar 4 hoogen op en is hij koper gebleven 
na de kaarsbranding. 
 
Akte N° 10         16 februari 1780 
 

Voorwaarden en condities op heden 16 februari waarop de notaris Joannes Baptista 
Soeten als gelaste van den heer Bosquet publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde 
te verkopen het nabeschreven schaarhout o.a. op den kant van “ de buelsche boschen “, in 
het bos daarachter “ het binnenveldt “. Totaal 16 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht, ter presentie van Joseph en Adriaen Meir. 
 
Akte N° 11 en 12        19 februari 1780 
 

Op heden 19 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Gebruers 
weduwnaar wijlen Elisabeth Van Dingenen benevens Peeter Gebruers, Michiel Gebruers, 
Joannes Baptista Gebruers en Joannes Douwen gehuwd hebbende Anna Gebruers. Die 
van toenaam Gebruers zijn wettige kinderen, welke comparanten verklaarden in volle 
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eigendom getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Andries Gebruers insgelijks 
een zoon van den eerste comparant hiermede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende te weten van zeker deel der meubilaire effecten aan de voorschreven 
Gebruers en zijn kinderen competerende, te weten alle huisraad in het huis, kamer, kelder 
en stal zo bestiale als andere behalve dat zij aan hun reserveerden de contante penningen 
het koren gedorst en ongedorst, de haver en boekweit, hooi, stro, tommaert, hooisporrie, een 
kist lijnwaad en klederen ten lijve van den eerste comparant dienende, om en mits een som 
van 525 guldens courant geld. Verder te noteren dat de bezaaidheid ten velde ten deze niet 
is mede verkocht. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. M. G. Soeten en Jan Baptist 
Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen vanwege Joannes Andreas Gebruers een gelijke som van 525 guldens courant 
geld in voldoening der voorschreven haafgoederen bij hem gekocht van Martinus Gebruers 
zijn vader. Actum 15 mei 1780. 
 
Akte N° 13         22 februari 1780 
 

Op heden 22 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Henricus Van Herck 
bejaarde jongeman en actueel inwoner van Noorderwijk welke comparant bekende verkocht 
te hebben aan en ten behoeve van Sieur Joannes Baptista Storms zeker perceel land 
groot omtrent een half bunder gelegen in “ de langels “ onder Olen. Palende oost Jan Bens 
zuid Jan Stijnen, west Hendrick Baeten en noord het lijkstraatje. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ het reijs “ groot een zille gelegen omtrent Buel. Palende 
oost Hendrick Goubloms, zuid Jan Van Hove, west Peeter Pauwels en noord zeker straatje 
om en mits een som van 150 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Adriaen Peeters en Peeter De Smedt als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14         26 februari 1780 
 

Op heden 26 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Van 
Den Bruel bejaarde jongeman wettige zoon van Adriaen Van Den Bruel en Anna Maria 
Boeckx inwoners van Hulshout, welke comparant te kennen is gevende hoe dat zijn ouders 
beducht zijn dat hij comparant als oudste zoon na hun dood zou kunnen geintentioneerd 
worden van prejeductie van zijn broers en zusters uit kracht der landsrechten en coustumen 
lokaal alzulk recht van preferentie in de leengoederen bij de vermelde ouders achter te laten 
zo gelegen onder dit Hertogdom van Brabant als onder de provincie van Mechelen alsmede 
dat zijn ouders om enige zodanige preferentie te preveniëren in faveur van zijn broers en 
zusters geresolveerd waren zo in hare Majesteit Soevereine Raad van Brabant als de grote 
Raad van Mechelen rekwesten te doen … waarvan de comparant beweerde nooit 
geintentioneerd geweest was van zich met zulke recht te willen bedienen. Zo verklaarde den 
comparant alzo van dergelijk recht afstand te doen in de gemelde leengoederen en deze 
tussen hem en zijn broers en zusters hoofdelijk gewijs te verdelen en in waarde 
onverschillend in kavels zo als doenlijk zou kunnen wezen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Franciscus Janssens en 
Franciscus Van Den Bruel als getuigen. 
 
Akte N° 15         26 februari 1780 
 

Op heden 26 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Van Passel 
gehuwd met Catharina Haepers inwoners van Hulshout welke comparanten te kennen 
geven hoe dat Peeter Van Passel en Joanna Laureijs zijn ouders beducht zijn dat hij 
comparant als oudste zoon na hun dood zou kunnen geintentioneerd worden van in 
prejeductie van zijn broers en zusters uit kracht der landsrechten en coustumen lokaal aan 
zich te attribueren alzulk recht van preferentie in de leengoederen van zijn ouders onder de 
Heerlijkheid van Hulshout. 
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De comparant verklaarde als van dergelijk recht van preferentie in de gemelde leengoederen 
mits deze onherroepelijk afstand te doen om alle goederen tussen hem en zijn broers en 
zusters gelijk te delen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van 
Adriaen Van Den Bruel en Jan Franciscus Van Rooij als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16         11 maart 1780 
 

Op heden 11 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Verheijen in 
kwaliteit als wettelijke voogd der 2 minderjarige wezen achtergelaten bij Joannes Verheijen 
53 daar moeder af was Maria Catharina Van Roosbroeck ter ene zijde en Peeter Stijnen 
benevens Maria Dimphna Dresselaers zijn toekomende bruid ter tweede zijde, welke 
eerste comparant verklaarde aan de tweede comparant alhier present en de nabeschreven 
huur accepterende van zekere stede met omtrent 7 zillen zowel land als heide alles aan 
elkaar gelegen, gestaan en gelegen achter het dorp alhier komende noordwaarts aan de 
Buelestraat, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 6 guldens maar 
als wanneer den verhuurder ten koste der wezen een put zal laten leggen zal het voorlijf in 
dat geval jaarlijks wezen 8 guldens en voor korenpacht jaarlijks 4 en een half veerteel koren. 
 
Dat de huurders de weechten en wanden van hetzelfde huis moeten onderhouden alsmede 
ook van den stal maar niet van de kamer mits den verhuurder dezelfde met 4 à 5 roeden hof 
ten behoeve der wezen reserveerde en zullen de huurders het nodige vitsel uit de kanten 
van het gehuurde land mogen halen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joseph Meir en Adriaen Meir 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17         14 maart 1780 
 

Op heden 14 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Dimphna Schuermans 
weduwe wijlen Jan Baptist Bulckens, hier bijgestaan met Hendrick Stijnen als wettelijke 
voogd der minderjarige wees met naam Maria Dimphna Bulckens, welke comparante mits 
deze te kennen is gevende hoe dat wijlen haar man in zijn leven van de gemeente alhier in 
conformiteit van de conditie publieke verkopingen der gemeente heiden gepasseerd voor de 
wethouders alhier en met uitgang der brandende kaars gesloten op 27 februari 1775, 
gekocht had zeker perceel heide doende tot dien te considereren dat haar gemelde man 
omtrent een jaar na tijdig aan den voorzegde datum is overleden en overzulks dat haar 
dezelfde heide in geen der voegen convenieerde, te meer omdat zij buiten pachterij zijnde 
dezelfde niet aan te brengen in cultuur gelijk in conformiteit van het plakkaat gedateerd 25 
juni 1772 verplicht was te doen, verklaarde de comparante de penningen daaraan uitgekeerd 
niet langer zonder vrucht te blijven mits deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Martinus Menten hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende te 
weten hetzelfde perceel heide groot 275 roeden, gelegen op “ den haenheuvel “ onder 
Olen. Palende oost, zuid en west de straat en noord Hendrick Menten, om en mits een som 
van 14 guldens courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. M. G. Soeten en Gommer De 
Kepper als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16         15 maart 1780 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Franciscus Van Roij zich voor zijn mede 
deelhebbers sterk makende en de familie van zijn stam voor den ene staak en Egidius Dens 
zich insgelijks sterk makende voor zijn familie en mede condividenten voor de tweede staak, 
als erfgenamen ab intestato van Joanna Maria Van Rooij, publiekelijk presenteerden te 
verkopen het nabeschreven huis en gronden van erven. 
 

 
53 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Verheyen x Maria Catharina Roosbroeckx, nr. 3250, pag. 642. 
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Eerste koop zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld en de dependentiën van dien 
behoudens “ het cafcot “ het gene verblijft ten behoeve van den huurder, groot in het geheel 
6 zillen met het perceeltje land genaamd “ den hertogh “ daaraan gelegen, gestaan en 
gelegen tot Hulshout omtrent “ de vaert “. Palende hetzelfde huis en binnenveld oost zijne 
Excellentie den heer markies van Westerlo, zuid Amandus Van Rooij, west mij notaris en 
noord S’ Heerenstraet. Item zeker perceel land genaamd “ den hertogh “ in de voorgemelde 
grootte vervangen. Palende oost den hof van het voorzegde huis, zuid mij notaris, west het 
Bruelstraetje en noord S’ Heerenstraet. Den huurder zal de huur moeten gedogen tot half 
maart 1785 blijkens conditie van verhuring op datum van 20 november 1775 gepasseerd 
voor de notaris Buijdens tot Mechelen residerende. 
 
Joannes Marien aanvaarde op 12 februari 1780 den palmslag van deze koop voor de som 
van 1350 gulden courant geld. Op heden 19 februari 1780 den tweede zitdag gehouden 
compareerde niemand. Op 26 februari den derde zitdag aanvaarde Adriaen Marien den 
palmslag voor de som van 1530 guldens courant geld en stelde daarop nog 70 verdieren. 
Dezelfde dag verhoogde Joannes Franciscus Marien den eerste koop met 10 verdieren. 
Op 15 maart 1780 is de voorschreven Adriaen Marien in plaats van met den uitgang der 
brandende kaars met het geven van den derden stokslag bij consent van verkopers en koper 
daarvan koper gebleven. 
 
Tweede koop zekere beemd genaamd “ schouwbroeckx bempt “ groot 5 zillen, gelegen tot 
Bruggeneijnde resort van Heijst, leenroerig onder het leenhof Van De Wouwer en bestaande 
in twee items. Palende oost Cornelis Janssens erfgenamen en Guilliam Heijlen erfgenamen 
zuid de Laecke, west Peeter Bruijnseels Adriaenssone en noord den heer Van Den Bruel 
presbiter. De koper zal de huur moeten gedogen aan Joannes Marien.  
 
Op 18 februari op den eerste zitdag heeft op deze tweede koop Franciscus Van Den Bruel 
geboden 1015 guldens. Op 19 februari tweede zitdag is niemand gecompareerd. Op 26 
februari den derde zitdag heeft Peeter Heijlen inwoner van Halder daarvan den palmslag 
ontvangen voor de som van 1161 guldens courant geld en stelde daarop nog 50 verdieren, 
stelde nog meerdere verdieren bij en is koper gebleven na de kaarsbranding op 15 maart 
1780. 
 
Derde koop een perceel hooiwas gelegen in “ het geertsbroeck “ onder Hulshout, genaamd 
“ den amer “ groot anderhalve dagmaal. Palende oost mij notaris en anderen, zuid de Nethe 
west Ignatius Hermans en anderen en noord Jan Van Den Bruel en anderen. Joannes 
Marien aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 70 guldens en stelde 
daarop 30 verdieren en is hij met het geven van den derde stokslag koper gebleven. 
 
De ondergetekende Theresia Geens gehuwd met Joannes Cornelis Heijlen ter zake van 
haar minderjarigheid alsnog bijgestaan met Joannes Cornelis Geens haar paternele oom 
als van Joannes Baptista De Backer ook haar aangetrouwde paternele oom verklaarde 
alzo de voorstaande condities van verkoop ten opzichte der voorzegde Theresia Geens in al 
haar punten te lauderen. Actum Hulshout 1 april 1780. 
 
Akte N° 18         14 april 1780 
 
Op heden 14 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Mertens weduwnaar 
van wijlen Elisabeth Van Den Brande voor den eerste staak en Petrus Franciscus 
Mertens gehuwd met Joanna Maria Verboven voor de tweede staak, beide comparanten 
broers en wettige kinderen achtergelaten bij Hendrick Mertens 54 daar moeder af was 
Elisabeth Vennekens welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen 
blijven van alzulke goederen als op hun uit hoofde van hun gemelde vader en bij hem in zijn 
weduwlijke staat gekocht en gesuccedeerd en gedevolveert maar daarvan te scheiden en te 
delen en hebben deze gesteld in twee kavels zo egaal en conform aan elkaar in waarde als 
het doenlijk is geweest. 

 
54 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Henricus Mertens x Elisabeth Vennekens, nr. 1625, pag. 329. 
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Aan de eerste kavel werd gesteld zeker perceel weide genaamd “ den pensdijck “ gelegen 
onder Geel tegen de palen van Olen. Palende oost ... (leeg), zuid Michiel Beirinckx, west de 
straat en noord de heer Michiel Willems presbiter. Item zeker perceel land genaamd “ de 
haege “ groot 150 roeden gelegen onder Geel tegen de palen van Olen. Palende oost de 
straat, zuid Marten Verbist, west Cornelis Bellens en noord de erfgenamen wijlen Jan Meir. 
Item zeker perceel land groot 300 roeden genaamd “ de cattendumpels “ gelegen onder 
Olen omtrent de Haeperstraet. Palende oost en noord Jan Groenen, zuid Jan Baptist Cluijts 
en west Joanna Van Genechten. Item zeker een perceel heide gelegen in “ de bulder 
bosschen “ onder Olen, groot een half bunder. Palende oost Peeter Martien Soeten, zuid de 
straat, west Amant Van Hout en noord … (leeg). 
 
Item een perceel heide insgelijks gelegen in “ de bulderbosschen “ onder Olen, groot een 
halve zille. Palende oost ... (leeg) zuid Marten Bellens erfgenamen, west Adriaen Wils en 
noord Jan Van Hove. Item een perceel schaarbos gelegen in “ de bulderboschen “ onder 
Olen, groot een zille. Palende oost Adriaen Van Castel, zuid Elisabeth Doos, west de straat 
en noord Amant Van Houdt. Item zeker perceel schaarbos ook aldaar omtrent gelegen, groot 
een zille. Palende oost Catharina Willems, zuid Peeter Franciscus Mertens, west de 
erfgenamen Hendrick Verbist en noord Jan Baptist Cluijts, leenroerig onder het leenhof van 
Boeckel. 
 
Item zeker perceel land gelegen tot Grijen onder Olen, groot 100 roeden. Palende Marten 
Van Genechten, zuid Jan Cluijts, west de straat en noord dezelfde Jan Cluijts. Item zeker 
perceel hooiwas gelegen op “ den mommaert “ onder Olen, groot 100 roeden. Palende oost 
den loop tussen “ den mommaert “ en “ den haersack “, zuid Jan Meir, west Adriaen 
Douwen en noord de Nethe. Item en tot slot de helft van zeker perceel beemd gelegen in  
“ de ketelbunders “ onder Geel westwaarts gelegen. Palende oost Peeter Franciscus 
Mertens met de afgedeelde wederhelft zuid de weduwe Peeter Hermans, west Cornelis 
Verachtert en noord Dimphna Mathijs en verklaarden de comparanten condividenten dat 
deze kavel bevallen is aan Joannes Mertens. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd ten eerste zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld 
ap- en dependentiën gestaan en gelegen tot Gerhaegen onder Olen, groot 150 roeden. 
Palende oost Marten Laenen, zuid de straat, west Jan Laenen en noord de straat. Item zeker 
perceel land genaamd “ den goorbosch “ groot 3 zillen insgelijks tot Gerhaegen gelegen. 
Palende oost den heer Moortgat secretaris van Geel, zuid de erfgenamen Peeter Peeters, 
west en noord dezelfde secretaris. Item zeker perceel land genaamd “ de spaege “ ook 
onder Gerhaegen gelegen, groot een haf bunder. Palende oost Maria Leijsen, zuid Jan Thijs, 
west Marten Laenen en noord de erfgenamen Peeter Van De Parre. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ het bloxken “ ten gemelde gehucht gelegen groot een 
zille. Palende oost de heer Michiel Willems, zuid Adriaen Beirinckx, west Franciscus 
Wijnants en noord de straat. Item zeker perceel land genaamd “ het moonsbloxken “ 
insgelijks in het ten laats gemelde gehucht gelegen, groot 50 roeden. Palende Franciscus 
Wijnants, zuid de heer Amant Haverens, west Catharina Willems en noord de heer Moortgat. 
Item zeker perceel land genaamd “ het heijken “ insgelijks daar omtrent gelegen, groot een 
zille. Palende oost de heer Michiel Willems, zuid Marten Willems, west Jan Laenen en noord 
de straat. Item zeker perceel land genaamd “ het leenblock “ ook aldaar omtrent gelegen, 
groot een derdel. Palende oost Hendrick Menten, zuid Adriaen Menten erfgenamen, west 
Maria Leijsen en noord de erfgenamen Marten Verbist, leenroerig onder het leenhof van 
Boeckel. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ de bulderboschen “ groot 250 roeden. Palende oost de 
heer Michiel Willems, zuid de kinderen wijlen Hendrick Verbist, west dezelfde en noord Jan 
Mertens. Item zeker perceel dries wederom gelegen tot Gerhaegen, groot 150 roeden. 
Palende oost d straat, zuid Jan Laenen, west de weduwe Adriaen Menten en noord Sieur 
Pate. Item zeker perceel dries ook daar omtrent gelegen, genaamd “ de goorkens “. 
Palende oost de straat, zuid Peeter Meir, west Anthoon Smolders en noord Jan Laenen. Item 
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en tot slot de helft van zeker perceel beemd gelegen in “ de ketelbunders “ onder Geel 
oostwaarts, groot voor deze helft 125 roeden. Palende oost Marten Verbist, zuid Peeter 
Verbist, west Jan Mertens en noord Adriaen Van Castel en verklaarden de comparanten 
condividenten deze tweede kavel bevallen te zijn aan Peeter Franciscus Mertens op last en 
conditie dat dezelfde tot zijn en private last in consideratie van de meerdere waarde van 
deze tweede kavel vergeleken tegen den eerste zal moeten nemen een rente van 500 
guldens kapitaal ten behoeve van de erfgenamen wijlen Joannes Verluijten alsmede een 
som van 200 guldens kapitaal wisselgeld ten behoeve van zekere fundatie of borg om te 
studeren waarvan onder andere collecteurs zijn den eerwaarde heer pastoor van 
Noorderwijk en verder op de volgende condities. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Maes en Peeter 
Belmans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergeschrevene in kwaliteit als voogd van de zes minderjarige wezen achtergelaten bij 
Elisabeth Van Den Brande daar vader af leeft Joannes Mertens verklaarde de 
voorstaande scheiding en deling in al haar punten, clausule en condities te lauderen. Olen 
15 juli 1780. Peeter Van Dijck. 
 
Akte N° 19         20 april 1780 
 
Op heden 20 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Goossens 55 en Maria 
Elisabeth Vermeerbergen gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten bekenden wel 
en degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Bouwen bejaarde jongeman en 
inwoner van Morckhoven een som van 150 guldens. 
 
Verbindende de comparanten tot onderhoud van het gene voorschreven hunne solidaire 
personen en goederen en voor speciale hypotheek het onverdeelde kindsgedeelte in 
goederen als op de voorschreven Maria Elisabeth Vermeerbergen bij de dood en 
aflijvigheid van Dimphna Douwen haar moeder met belofte van zo snel als mogelijk daarna 
te scheiden met haar zusters. 
 
Mede comparerende Philippus Vermeerbergen weduwnaar wijlen de voornoemde 
Dimphna Douwen en vader van Maria Elisabeth Vermeerbergen degene tot meerdere 
versterking van deze rente afstand te doen van alzulk recht van touchte aan de goederen die 
hij daarvan is hebbende.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Van Den Bruel en 
Arnoldus Van Brussel als getuigen hiertoe aanzocht. Cassatie van deze rente op 21 
september 1788. Peeter Heijlen. 
 
Akte N° 20         22 april 1780 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Mertens weduwnaar wijlen Elisabeth Van Den 
Brande op heden 22 april op aggregatie van de wethouders van Herentals in geval nodig 
publiekelijk presenteerde te verkopen aan de meestbiedende de nabeschreven gronden van 
erven op hem gesuccedeerd na de aflijvigheid van zijn vader Hendrick Mertens en bij ditto 
zijn vader gekocht in zijn weduwschap, dezelfde goederen op den verkoper gesuccedeerd 
na de dood van zijn gemelde huisvrouw. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Eerste koop zeker perceel genaamd “ de spensdijcken dries “ gelegen onder Geel aan de 
palen van Olen, groot omtrent 300 roeden. Palende zuid de erfgenamen Michiel Beirinckx, 
oost..(leeg), west de straat en noord de heer Michiel Willems presbiter. De koper zal de huur 
moeten gedogen aan Peeter Mertens tot half maart toekomende en de pacht aan Joannes 
Mertens. 
 

 
55 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Goossens x Maria Elisabeth Vermeerbergen, nr. 959, pag. 195. 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 110 

Op 22 april aanvaarde Peeter Mertens den handslag van deze koop voor de som van 105 
guldens en stelde dar 7 verdieren op. Joannes Bens verhoogde de koopsom met 12 
verdieren en stelde nadien nog 3 verdieren bij. Op 9 mei verhoogde Henricus Helsen den 
eerste koop met 10 verdieren, Cornelis Peeters stelde 3 verdieren bij en Henricus Helsen 
nog 2 hoogen, Joannes Bens ook nog 2 verdieren Hendrik Helsen stelde daarop nog 2 
verdieren bij op 11 mei en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
In de marge: Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Hendrick Helsen de som 

van 191 guldens in voldoening der koopsom van nevenstaande eerste 
koop. 28 mei 1780. 

 
Tweede koop een perceel land genaamd “ de haege “ gelegen onder Geel aan de palen van 
Olen, groot 150 roeden. Palende oost de straat, zuid Merten Verbist, west Cornelis Bellens 
en noord de erfgenamen Jan Meir. 
 
Derde koop zeker perceel land gelegen op “ de mommaert “ onder Olen, groot 130 roeden. 
Palende oost de straat, zuid Jan Meir, west Adriaen Douwen en noord de Nethe. 
 
Vierde koop zeker perceel genaamd “ de cattedumpels “ groot 375 roeden gelegen onder 
Olen omtrent de Haeperstraet. Palende oost Jan Groen, zuid Jan Cluijts, west Joanna Van 
Genechten weduwe van Joannes Verboven en noord Jan Groenen. 
 
Op 22 april aanvaarde Peeter Bellens de palmslag van alle voorstaande kopen voor de som 
van 260 guldens en stelde daar 16 verdieren op en is hij na de kaarsbranding koper 
gebleven op 11 mei 1780. 
 
Vijfde koop een perceel heide onder Olen in “ de bulderboschen “ groot een half bunder. 
Palende oost Peeter Martien Soeten, zuid de straat van Meeren naar Buel, west Amant Van 
Hout en noord Peeter Martien Soeten. Joannes Baptist Van Hout aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 4 guldens en 10 stuivers en stelde daarop één hooge. Jan 
Baptist Douwen verhoogde de koopsom met 4 verdieren, Peeter Martien Soeten stelde 
daarop nog 2 verdieren bij en is koper gebleven van deze vijfde koop na de kaarsbranding 
op 11 mei. 
 
Zesde koop een perceel bos en heide gelegen onder Olen in “ de bulderboschen “ aan “ de 
leente “ groot een half zille. Palende oost en zuid Marten Bellens, west Adriaen Wils en 
noord Jan Van Hove. 
 
Zevende grond zeker perceel land gelegen tot Grijen onder Olen, groot 100 roeden. Palende 
oost Niclaes Martien Van Genechten, zuid en noord Jan Cluijts en west de straat. De koper 
zal de huur moeten gedogen aan Adriaen De Bruijn tot half oogst 1781, de pacht van dit 
lopende jaar aan Jan Mertens en zal voor huur genieten voor het toekomende jaar 1871 10 
“ meukens “ koren, een “ nieuw drenk cuijp “ voor welke kuip den koper zal de lasten betalen. 
 
Achtste koop zeker perceel scharbos gelegen in “ de bulderboschen “ onder Olen, groot 
een zille. Oost Catharina Willems, zuid Peeter Mertens, west de erfgenamen Hendrick 
Verbist en noord Jan Baptist Cluijts, en is dit stuk leenroerig onder het Leenhof van Boeckel 
competerende aan den heer Verbist licentiaat in de medicijnen. 
 
Akte N° 21         22 april 1780 
 

Voorwaarden en condities waarop Guilliam Verbist wettelijke voogd der minderjarige 
kinderen achtergelaten bij Elisabeth Van Bijlen daar vader af was Joannes Verbist 
alsmede Adriaen Verbist bejaarde broer der gemelde wezen op heden 22 april 1780 op 
aggregatie der heren wethouders van Herentals, publiekelijk presenteerden te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
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Eerste koop zeker perceel weide of dries gelegen tot Grese resort van Olen groot 3 zillen 
genaamd “ de kershoeve “. Palende oost de Duijtsche straet, zuid het gemeenschappelijk 
spoor of “ kerrenwegh “ separerende deze eerste koop tegen de navolgende tweede koop, 
west de Grese straet en noord Guilliam Verbist. 
 
Tweede koop zeker perceel of dries genaamd “ het calvereussel “ groot een half bunder 
ook gelegen tot Olen. Palende oost de Duijtsche straet, zuid Hendrick Van Bijlen en Marten 
Verboven, west Catharina Laureijs en noord het spoor in de gemelde eerste koop. 
 
Derde koop zeker perceel hooiwas gelegen op “ het clijn slept “ onder Lichtaart groot een 
zille. Palende oost Jan Baeten, zuid de rivier de Nethe, west Joannes Verboven en noord de 
H. Geest tafel van Herentals. 
 
Joannes Verboven ontving op 22 april den palmslag van de voorstaande kopen voor de 
som van 130 guldens en stelde daar 15 verdieren op. Adriaen Dillen burger der stad 
Herentals verhoogde deze koopsom met 5 verdieren en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 9 mei 1780. 
 
Vierde koop zeker perceel hooiwas groot een zille gelegen op “ het cleijn slept “ onder 
Lichtaart. Palende oost en zuid de rivier de Nethe, west Peeter Wouters en noord Cornelis 
Vermeulen nomine uxoris. Joannes Baptist Soeten aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 58 guldens courant en stelde daarop 10 verdieren en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding. 
 
Vijfde koop zeker perceel kwebbe genaamd “ den boerendans “ onder Olen groot 67 roeden 
Palende oost de erfgenamen Jan Verluijten, zuid Sebastiaen Verdonck, west Jacobus 
Peetermans en noord Hendrick Van Bijlen. Adriaen Janssens aanvaarde de palmslag van 
deze vijfde koop voor de som van 40 guldens en stelde daarop nog 4 verdieren. Cornelis 
Kemna verhoogde de voorstaande koop met 4 verdieren en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 9 mei zonder verdere verhoging. 
 
Op heden 22 juli 1780 presenteerde Joannes Van Der Linden op al de voorstaande en 
voorgelezen condities ook te verkopen zeker perceel land genaamd “ den keteleir “ met  
“ het half heijken “ daaraan annex, groot een half bunder, gelegen omtrent Grese onder de 
jurisdictie van Olen. Palende oost de Gresestraet, zuid de Herstraete, west Michiel Kenis en 
noord de erfgenamen wijlen Joannes Verbist. Guilliam Verstrepen aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 132 guldens en stelde daarop nog 8 verdieren en is hij 
koper gebleven na de kaarsbranding op 18 augustus 1780. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en 
Peeter Cluijts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22         22 april 1780 
 

Op heden 22 april compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Bellens en Anna 
Maria Bellens deze laatste bijgestaan met Peter De Peuter haar man, die van toenaam 
Bellens broers en zusters, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Michiel Beirinckx gehuwd met Elisabeth Doos hier mede comparerende en 
de koop accepterende van zeker huis kamer, stal, schuur, hof en binnenblok, ap- en 
dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Gerhaegen onder Olen, genaamd “ den 
horselaer “ groot 50 zillen. Palende oost de verkopers erve, zuid de heer Haverens pastoor 
van Bel en Anna Maria Verboven, west de straat en noord Marten Verbist. 
 
Item zeker perceel heide gelegen achter “ de wolmeir “ onder Geel, groot een zille. Palende 
oost, west, zuid en noord ... (leeg) om en mits een som van 900 guldens courant geld. De 
transportanten reserveerden den grootste eikenboom. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Geeraert Verbiest en Cornelis Verwimp als getuigen 
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De gestelde som geld is betaald door Martinus Bellens zijn zwager. Actum Olen 15 februari 
1796. Peeter De Peuter. 
 
Akte N° 23          1 mei 1780 
 

Op heden 1 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Michiel Janssens en Anna 
Theresia Heijlen gehuwden en inwoners van Boeckel, welke comparanten verklaarden 
ontvangen te hebben vanwege Peeter Heijlen als wettelijke voogd der minderjarige kinderen 
achtergelaten bij wijlen Jan Franciscus Heijlen en Dimphna Meir in hun leven gehuwden 
en dat ten behoeve der zelfde wezen een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker het kindsgedeelte van de gemelde 
Anna Theresia Heijlen op haar voor een derde part gedevolveert bij de dood van de 
gemelde Jan Franciscus Heijlen en Dimphna Meir. Belast met een som van 100 guldens 
wisselgeld ten behoeve de fundatie door wijlen den heer Henricus Swinnen cum suis 
gefundeerd in de kapel van Meeren zonder verder uitgenomen herencijns onder belofte van 
zodra als de broer of zuster der gemelde Anna Theresia Heijlen tot een geapprobeerde 
staat zijn gekomen het voornoemde kapitaal te zullen stellen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van J. M. G. Soeten en Arnoldus Van Brussel. Volgen verdere 
ontvangstbewijzen 
 
Inliggende kwitantie 
Ontvangen bij den ondergetekende vanwege Michiel Janssens en Theresia Heijlen 
gehuwden en inwoners van Boekel een som van 50 guldens in voldoening de helft van een 
rente … actum Olen 15 januari 1785. Anna Elisabeth Heijlen, Peeter Sampion. 
 
Akte N° 24          1 mei 1780 
 

Op heden 1 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Michiel Janssens en Anna 
Theresia Heijlen welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege Joannes 
Baptista Van Nuten en Joannes Groenen als administrateurs der fundatie gefundeerd door 
wijlen de heer Henricus Swinnen cum suis in de kapel van Meeren een som van 100 
guldens wisselgeld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot pand het onverdeelde kindsgedeelte der 
gemelde Anna Elisabeth Heijlen op haar voor een onverdeeld derde part. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Peeter Heijlen als getuigen. 
 
Ontvangen van Joannes Heijlen als voogd en Michiel Janssens de som van 100 guldens 
in remboursement. Actum 14 februari 1796. Jan Laenen collator. 
 
Akte N° 25          3 mei 1780 
 

Compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Mertens en Anna Van Dijck 
inwoners Van Gerhaegen, welke comparanten verklaarden te transporteren en te behoeve 
van Joannes Baptista Van Tongerlo 56 en Maria Anna Mertens actuele bruidegom en 
bruid te weten alzulke hoeve en meubilaire effecten zo bestiale als de bezaaidheid ten veld 
en al het gene voor haafelijke mag aangezien worden en aan de comparanten actueel 
competerende. 
 
Volgen de voorwaarden van transport o.a. indien de transportanten komen te overlijden 
hunne dode lichamen ter gewijde aarde te laten begraven en daar over houden een uitvaart 
naar staat en conditie en aan de Gildebroeders der Gilde van Den Heilige Anthonius alhier 
uitkeren al het gene zij op de teirende dagen jaarlijks zullen verteren mitsgaders uit te keren 
en betalen een ton goed bier en een jaarlijks gebed te laten stellen in de kapel van Onze 
Lieve Vrouwe Ter Gestele alhier ingevalle de zelfde acceptanten de comparanten 

 
56 Olens gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Bapt. Van Tongerloo x Maria Anna Mertens, nr. 2917, pag.578. 
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transportanten hunne ouders zouden verstoten en de redens van misnoegen in recht 
gefundeerd geven zo zullen de comparanten elders mogen een woning nemen 
 
Mede comparerende den voornoemde bruidegom en bruid degene verklaarden de gemelde 
haave hier voor naarder geroerd op deze lasten condities te accepteren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Van De Parre en Peeter Van 
Bijlen. 
 
Akte N° 26          3 mei 1780 
 

Op heden 3 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Van De Parre 
zich in zijn naam als mede voor zijn broer en zuster zich sterk makende ter ene zijde en 
Joannes Baptist Van Tongerlo en Maria Anna Mertens actuele bruidegom en bruid te 
tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde verhuurd te hebben aan en ten behoeve de 
tweede comparant hiermede comparerende en de nabeschreven huur accepterende zekere 
stede met de land, beemden, weiden, driessen en hooiwas daaraan annex te weten zo en 
gelijk Joannes Baptista Mertens hetzelfde actueel in huur heeft, om en mits jaarlijks te 
betalen en te leveren een som van 80 guldens en voor korenpacht een kwantiteit van 30 
veertelen leverbaar koren. 
 
Den verhuurder reserveerde voor hem twee heiden de eerste genaamd “ de bouwelheide “ 
en de tweede genaamd “ de leemscuijlen “ gelegen tot tegen de Langhstraat om hetzelfde 
tot cultuur en bos te brengen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van 
Peeter Van Bijlen en Joannes Van Eijnde als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27          9 mei 1780 
 
Op heden 9 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Beirinckx gehuwd met 
Anna Catharina Verbist welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege 
Cornelis Molenberghs en Anna Catharina Claes en van ieder van hun voor de juiste helft 
een som van 100 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel land groot 175 
roeden genaamd “ het ven “ gelegen tot Gerhaegen. Palende oost Michiel Beirinckx, zuid de 
erfgenamen Cornelis Heijns, west Elisabeth Verboven en noord Peeter Franciscus Mertens. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Peeter 
Franciscus Mertens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij mij onderschreven als gelaste van Adriaen Molenbergs mijn vader aan wie 
de voorstaande kapitale rente bij deling bevallen is tegens Catharina Claes en Cornelis 
Molenbergs erfgenamen van Adriaen Beirinckx de som van 100 guldens in redemptie van 
hetzelfde kapitaal en de verschenen intresten. Actum Olen 31 juli 1791. Cornelis 
Molenbergs. 
 
Akte N° 28          12 mei 1780 
 
Voorwaarden en condities waarop Guilliam Bulckens en Dimphna Bulckens bijgestaan 
met Joannes Seijen haar man, mitsgaders Dimphna Schuermans weduwe wijlen Jan 
Baptist Bulckens bijgestaan met Peeter Josephus Adriaens haar actuele man als 
erfgenamen van de vier overleden kinderen achtergelaten bij den voornoemde Jan Baptist 
Bulckens daar moeder af leefde de voorzegde Dimphna Schuermans publiekelijk aan de 
meest biedende presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land genaamd “ de schambraeke “ of “ het berckven “ leenroerig 
onder het leenhof van Meeren, competerende aan de heer Verbist licentiaat in de 
medicijnen, groot een half bunder. Palende oost Amant van Hout, zuid en west Peeter Van 
Linden en noord Jan Laenen. Joannes Groenen aanvaarde den palmslag van deze koop 
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voor de som van 1204 guldens en stelde daar 12 verdieren op. Martinus Van Nuten is 
koper gebleven na de kaarsbranding als command van Jan Groenen. 
 
Tweede koop leenroerig als voor, zeker perceel land groot anderhalve zille gelegen tot 
Meeren. Palende oost Peeter Van Linden, zuid en west de straat en noord Guilliam 
Bulckens. Dit perceel zal de weg moeten gedogen als bij den eerste koop mits blijvende 
noordwaarts twee voeten van de struiken staande aan den kant competerende Guilliam 
Bulckens tenderende dezelfde weg ten gunste van den eerste koop. Op 12 mei aanvaarde 
Joannes Groenen den palmslag voor de som van 137 guldens en stelde daarop nog 5 
verdieren. Op 23 mei is met den uitgang der brandende kaars Martinus Van Nuten koper 
gebleven als command van Joannes Groenen. 
 
Akte N° 29          24 mei 1780 

 

In den naeme van eene Godt drievuldigh in persoonen amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen op heden 24 mei dat voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden, 
den eerzame Joannes Baptista Verhaert en de eerzame Elisabeth Van Outsel gehuwden 
en inwoners van Daemseijnde onder Westerlo, den eerste comparant liggende ziek te bedde 
en de tweede comparante gezond van lichaam, beiden hun verstand wel machtig, welke 
comparanten verklaarden uit vrije wil hun testament te ordonneren. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
redelijke uitvaart met 10 gelezen missen toe lafenis van ieders ziel. 
 

- Dispositie van hun roerende en onroerende goederen verklaarden zij bij deze om 
doordringende redenen aan elkaar te maken … op last dat de langstlevende van hun 
beiden aan ieder van hun twee dochters door hun beiden verwekt moeten betalen 
voor hun legitieme portie een som van 20 guldens courant geld. 
 

- Item ingeval de voorzegde testatrice voor de testateur komt te overleven en dat 
dezelfde testateur van zijn haafelijke goederen alles in voegen en manieren niet kon 
disponeren ten behoeve van zijn tegenwoordige huisvrouw testatrice deze vermits 
den testateur is in zijn tweede huwelijk, zo maakt dezelfde al zijn overige haafelijke 
goederen waarvan hij testateur aan de voorzegde testatrice niet mocht hebben 
komen te disponeren aan de voorzegde twee kinderen bij de voorzegde testatrice 
gezamenlijk verwekt latende en makende den voorschreven testateur deze aan zijn 
voorkind. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Daemseijnde ten woonhuis der testateurs, ter presentie 
van Joannes Diels en Bernardus Van Tongel als getuigen. 
 

Akte N° 30          6 juni 1780 
 

Op heden 6 juni compareerde voor mij openbaar notaris, de ondergetekende schepenen der 
dorp en graafschap van Olen ter ene zijde en Petrus Josephus De Backer schoolmeester 
der gehuchten van Doffen, Boeckel, Bijlen, Grijen en Buel respectieve ressorterende onder 
deze jurisdictie ter tweede zijde, verklarende de comparanten onderling geconvenieerd te 
zijn over de reparaties der schoolhuis en verdere edefitien bij de tweede comparant bewoond 
op de manieren na volgende. 
 
Te weten dat de eerste comparanten aan de tweede comparant gedurende zijn leven of 
immers voor zo lange tijd en termijn als hij ter plaatse voormeld zal schoolmeester te wezen 
zijn vergunnende en accorderende het liber gebruik of revenu van twee polders aan de 
gemeente competerende eertijds door de gemeente alhier uit de heide tot cultuur gebracht 
ten naaste bij dezelfde school gelegen, groot te samen omtrent een bunder, het ene in huur 
bij Peeter Verwimp en jaarlijks voor 2 guldens 4 stuivers en het andere bij Peeter 
Verherstraeten voor 3 guldens jaarlijks op conditie dat den tweede comparant zal moeten 
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gedogen aan dezelfde huurder de huur hunnen termijn van huur gedurende en de na de 
expiratie der zelfde huur zal hij dezelfde percelen mogen tot zijn behoefte verder verhuren of 
zelf gebruiken naar zijn goeddunken en welbehagen, waarvoor den tweede comparant 
hetzelfde schoolhuis en verdere edefitien mits deze beloofde te zullen onderhouden van alle 
reparaties zo van glas, lood, vitten en plakken der wechten en wanden, vensters en strooien 
dak, behoudens dat aan hem door de eerste comparanten zal worden geleverd de nagels en 
latten tot het dak nodig zonder verdere constituerende de respectieve comparanten ten 
effect van het gene voorschreven onherroepelijk. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Verboven en Adriaen 
Boeckx als getuigen hiertoe aanzocht. Ondertekenden: Peeter Helsen, Adriaen Heijlen, 
Amand Van Hout, Adriaen Deckers, Peeter Smets, Peeter Franciscus Mertens, Peeter 
Cluijts, P. J. De Backer, Joannes Verboven en Adriaen Boeckx. 
 
Akte N° 31          17 juni 1780 
 

Op heden 17 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Cluijts gehuwd met 
Catharina Verbist ter ene zijde en Adriaen Peeters gehuwd met Dimphna Dils ter andere 
zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven 
koop accepterende van zeker huis kamer, stal en schobbe met al het gene nagelvast is 
zonder de grond, gestaan tot Doffen naast het huis van den eerste comparant, om en mits 
een som van 80 guldens courant geld.  
 
Verklarende den eerste comparant benevens Martinus Bellens als wettelijke voogd van 
Elisabeth Verbist ter ene zijde en den voorzegde Adriaen Peeters ter tweede zijde voor het 
leven van den tweede comparant en het gene van Dimphna Dils zijn huisvrouw gedurende 
te verhuren den grond daar het voorzegde huis is op staande met den hof daaraan annex en 
welke huur den tweede comparant zo voor zijn als zijn gemelde huisvrouw leven gedurende 
is accepterende om en mits daar voor jaarlijks te betalen een som van 4 guldens zeven en 
een halve stuiver. Na de dood der huurders zal den timmer van het zelfde huis cum annexis 
van den grond moeten worden geamoveerd. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verholen en Martinus 
Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32          1 juli 1780 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Helsen en Martinus Helsen broers op 
aggregatie van hun absente mede deelhebbers publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land genaamd “ de baene “ groot 300 roeden gelegen bij 
Straeteneijnde onder Oosterwijck Tongerlo. Palende oost Peeter Helsen Adriaenssone, zuid 
dezelfde, west en noord de straat. Peeter Maes aanvaarde den palmslag van deze koop 
voor de som van 530 guldens en stelde daar 20 verdieren op en is hij op 2 augustus met het 
geven van den derde stokslag koper gebleven. 
 
Tweede koop zeker perceel land gelegen tot Straeteneijnde genaamd “ het bosch block “ 
groot 100 roeden. Palende oost Peeter Verbist en Marten Naets, zuid Amant Helsen, west 
Marten Helsen en noord de straat. Marten Helsen Peeterssone aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 114 guldens en stelde daarop nog 10 verdieren en op 8 juli 
nog 1 verdier en is hij na het geven der derde stokslag koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel heide en dennenbos groot 250 roeden gelegen tot Noorderwijk op 
“ de hoogtonne “. Palende oost Peeter Heijlen, zuid Guilliam Verluijten, west dezelfde 
Peeter Heijlen en noord Adriaen Wouters. Joannes Baptista Van Houdt aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 99 guldens en stelde daar 5 verdieren op en is hij 
koper gebleven na het geven van de derde stokslag. 
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Verder verkoping op de voorschreven condities achtervolgens dewelke Marten Hermans, 
Maria Catharina Hermans bijgestaan met Peeter Bertels haar man. Item Elisabeth 
Hermans bijgestaan met Peeter Verswijvel haar man. Item Joannes Franciscus Hermans 
bejaarde jongeman presenteerden te verkopen zeker perceel land gelegen tot Gerhaegen 
onder Olen, groot een derdel genaamd “ den goorbosch “. Palende oost Jan Laenen, zuid 
Peeter Franciscus Mertens, west den heer Moortgat en noord Jan Van Doninck. Op 8 juli 
aanvaarde Jan Hoes den palmslag van deze koop voor de som van 116 guldens en stelde 
daarop 8 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 27 juli en dat zonder 
verdere verhoging. 
 
Akte N° 33          19 juli 1780 
 

Voorwaarden en condities waarop Melchior Neefs en Jan Franciscus Vertommen 
wettelijke voogden der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Cornelis Neefs daar 
moeder af leeft Anna Elisabeth Vertommen publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen het koren ten velde staande o.a. op “ het bekeblock “ en op  
“ het binneblock “. Totaal 34 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter 
presentie van Peeter De Smedt, Carolus Verbruggen en meer anderen als getuigen. Volgen 
nog 5 kopen. 
 
Akte N° 34          22 juli 1780 
 

Op heden 22 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Willems inwoner ten 
gehucht van Bijlen gehuwd met Maria Van Nuten welke comparant bekende ontvangen te 
hebben vanwege Hendrick Wouters weduwnaar van wijlen Anna Catharina Van Den 
Brande een som van 300 guldens courant. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel weide genaamd “ de 
waterbruelen “ gelegen tot Grijen onder Olen groot een half bunder. Palende oost den heer 
intendant Bosquet, zuid de erfgenamen Geert Bellens, west Adriaen Bellens en noord Anna 
Verherstraeten weduwe Jan Sprengers. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter 
presentie van Martinus Van Nuten en Marten Verswijvel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij mij ondergeschrevene Franciscus Wouters zo voor mij als voor mijn zuster 
en broer te samen kinderen en erfgenamen van wijlen Henricus Wouters uit handen van 
Martinus Willems de som van 300 guldens geld in remboursement van voorstaande 
kapitale rente. Actum tot Olen 26 augustus 1795. Franciscus Wouters. 
 
Akte N° 35          22 juli 1780 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Peeters en Dimphna Dils op heden 22 juli 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun koren ten velde staande 
o.a. op “ het mertekens “, op “ den bosch “, op “ het half bunder “, op “ de heijde “, op  
“ den clijnen bosch “, op “ den wolf “ en op “ den grooten langel “. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht, ter presentie van Adriaen Heijlen, Gaspar Wuijts en meer anderen. 
 
Verdere verkoop op de voorzegde condities presenteerde Gaspar Wuijts gelaste van Anna 
Maria Laureijs en Marten Beismans als wettelijke voogden der minderjarige wees 
achtergelaten bij Joanna Van Zeelandt daar vader af leeft Adriaen Goossens alsnog te 
verkopen het nabeschreven koren ten velde staande o.a. op “ het bruelken “, op ” de  
heijde “, op “ den daelaert “ en op “ de postelen “. Totaal 6 kopen. 
 
Akte N° 36         25 augustus 1780 
 

Op heden 25 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Joseph Spapen en 
Barbara Truijts gehuwden en inwoners van Bruggeneijnde onder Heijst, welke comparanten 
verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben van wege Joannes Vermeerbergen, 
Joannes Smedts en Joannes Faes respectieve bedezetters en schepenen des dorp van 
Hulshout een som van 270 guldens. 
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Comparanten stelde voor deze rente tot pand te stellen goede en sufficiënte hypotheek het 
voornoemde kapitaal dubbel in waarde excederende zo snel als de voornoemde Barbara 
Truijts met haar broer en zuster zullen treden tot scheiding en deling van hun erfgoederen. 
 
Mede comparerende Maria Boogaerts weduwe van wijlen Adriaen Truijts bijgestaan met 
Joseph Truijts haar bejaarde zoon welke comparante mits deze afstand te doen van de 
touchte aan alzulke goederen als wijlen haar man heeft gekocht en verkregen heeft te weten 
ter concurrentie van 9 guldens 9 stuivers jaarlijks gelijk den intrest van het voorschreven 
kapitaal is belopende. Alsnog mede comparerende Joseph Truijts weduwnaar wijlen Anna 
Maria Vluijmans zich voor deze rente als borg stelde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Franciscus Dillen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 37         25 september 1780 
 

Op heden 25 september compareerde voor mij openbaar notaris, Michiel Beirinckx en 
Elisabeth Doos gehuwden en inwoners van Olen ten gehucht van Gerhaegen, welke 
comparanten bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Anna Maria Willems 
weduwe van wijlen Guilliam Janssens een som van 550 guldens courant geld en vanwege 
den eerwaarde heer Michiel Willems priester en broer der gemelde Anna Maria Willems 
een som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde n voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het 
overveken “ groot 133 roeden gelegen tot Meeren. Palende oost de erfgenamen Peeter 
Peeters, zuid Sieur Sterckx, west Jan Laenen en noord de straat. Item zeker huis, hof en 
binnenveld genaamd “ den horselaer “ gelegen tot Gerhaegen, groot 450 roeden. Palende 
oost Marten Bellens, zuid Anna Maria Verboven, west de straat en noord Marten Verbist. 
Item een perceel land genaamd “ den goorbosch “ groot 133 roeden ook tot Gerhaegen 
gelegen. Palende oost de straat, zuid en heer secretaris van Geel, west Jan Laenen en 
noord de straat. 
 
Item alsnog een perceel land genaamd “ den goorbosch “ gelegen als voor groot 100 
roeden Palende oost Jan Van Doninck, zuid den heer secretaris van Geel, west Maria Wuijts 
en noord de straat. Item een perceel weide ook tot Gerhaegen gelegen groot 100 roeden. 
Palende oost Adriaen Beirinckx, zuid en heer Willems en den heer secretaris van Geel, west 
de erfgenamen Cornelis Heijns en noord den voorschreven heer Willems. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Van Hove en Marten Boonaerts 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij mij ondergeschrevene als daartoe geautoriseerd van Anna Maria Willems de 
som van 350 guldens in vermindering van alzulk kapitaal van 550 gulden voor ten profijt van 
mijn genoemde moeder. Actum te Olen 24 juni 1793, M. C. Janssens. 
 
Ontvangen bij mij ondergeschrevene daartoe geautoriseerd van Anna Maria Willems mijn 
schoonmoeder uit handen van Michiel Beirinckx de som van 200 gulden dienende met 350 
guldens door dito Beirinckx geschoten in mindering den 24 juni 1793. Adriaen Verlinden. 
 
Volgen verder nog enkele ontvangstbewijzen. 
 

Akte N° 38         2 oktober 1780 
 
In den naeme van eene Godt drievuldigh in persoonen ame, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen op heden 2 oktober dat voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden 
den eerzame Joannes Baptista Raeijmaeckers en de eerzame Maria Verborght 
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gehuwden en inwoners alhier, beiden gezond van lichaam welke comparanten verklaarden 
hierbij dit hun tegenwoordig testament te laten maken. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
uitvaart naar staat en conditie ter diserectie van de langst levende van hun beiden het 
doen celebreren der missen andere pieuse werken. 
 

- Dispositie van hun goederen maakten zij den eerst stervende aan de langst levende 
aan elkaar in volle eigendom om daarmede hun vrije wil te doen. Dat de 
langstlevende van hun beiden in consideratie zal moeten dragen en betalen de 
schulden waaraan het sterfhuis ten overlijden van den eerst stervende subject zal 
worden bevonden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van Jan 
Van Lommel en Christiaen Cools geburen der testateurs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 39         14 oktober 1780 
 

Op heden 14 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Castel en 
Cornelis Bellens als wettelijke voogden der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen 
Adriaen Bellens en Elisabeth Menten in hun leven gehuwden te samen ter andere ene 
zijde en Hendrick Steurs gehuwd met Anna Maria Van Den Brande ter tweede zijde, welke 
eerste comparanten verklaarden aan de tweede comparanten hier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen, weiden, driessen 
daaraan annex, gestaan en gelegen tot Boeckel, zo en gelijk hetzelfde aan de voornoemde 
wezen is competerende, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf 
een som van 28 guldens en voor landhuur in korenpacht bestaande in 10 veertelen koren. 
 
Volgen de huur overeenkomsten o.a. dat den huurder zal gehouden zijn zo voor zich zelf als 
voor zijn gemelde huisvrouw te bezorgen een goede borgbrief tot ontlasting dezer H. Geest 
Tafel van Olen, ingevolge het octrooi ten dien opzichte in de Soevereine Raad van Brabant 
geïmpedieerd en voor nieuwjaar te bezorgen anderszins zullen de verhuurders dezelfde 
stede aan anderen mogen verhuren. 
 
Mede comparerende Adriaen Van Den Brande Adriaenssone schoonvader van den huurder 
degene zich voor het onderhoud van het gene voormeld zich hiervoor als borg stelde. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J.M.G. Soeten en Marten Boonaerts 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 40         9 december 1780 
 

Op heden 9 december compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Franciscus 
Verhaert gehuwd met Maria Elisabeth Wouters, Henricus Franciscus Verhaert gehuwd 
met Theresia Verboven en Maria Elisabeth Verhaert bijgestaan met Christiaen Cools. 
Die van toenaam Verhaert wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Franciscus Verhaert 
dar moeder af was Anna Catharina Lachi, welke comparanten verklaarden niet langer in 
gemeenschap te willen blijven van alzulke goederen als hun uit den hoofde van hun gemelde 
ouders zijn competerende, maar daarvan te scheiden en delen en hebben al volgens 
dezelfde goederen in drie kavel gelegd. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd voor eerst zeker perceel hooiwas gelegen op “ den 
mosberg “ onder Geel groot 40 roeden. Palende oost … (leeg), zuid de erfgenamen Peeter 
Jansens, west … (leeg) en noord … (leeg). Item een perceel heide gelegen omtrent “ de 
mosselgooren “ groot een half bunder. En is deze kavel bevallen aan Adriaen Franciscus 
Verhaert gehuwd met Maria Elisabeth Wouters. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd een perceel hooiwas gelegen op “ het voorste 
geruijm “ onder Geel groot een zille … zuid de loop, west de erfgenamen Marten Daems en 
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noord de Nethe. En is deze tweede kavel bevallen aan Maria Elisabeth Verhaert gehuwd 
met Christiaen Cools. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker huis, hof, smidse en binnenveld gestaan en 
gelegen tot Grijen onder Olen, groot 140 roeden. Palende oost Jan Sprengers, zuid de 
erfgenamen Elisabeth Nuijens, west Marten Willems en noord de straat. En is deze kavel 
bevallen aan Hendrick Verhaert op last dat hij tot egalisering der andere kavels tot zijn 
private last moet nemen zeker een obligatoire kapitale rente van 500 guldens courant geld 
ten behoeve der infirmerie van het begijnhof van Herentals. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van J. M. G. Soeten en Jan 
Groenen. 
 
Akte N° 41         14 december 1780 
 
In den naeme van eene Godt drievuldigh in persoonen amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen op heden 14 december dat voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Peeter Bleirinckx en de eerzame Maria Elisabeth Helsen 
gehuwden en inwoners van Meeren, den eerste comparant gezond van lichaam en de 
tweede comparante ziek te bed liggende, beiden hun verstand wel machtig. 
 

- Komende hiermede tot dispositie, zo verklaarde de testatrice te pre-legateren aan 
Anna Elisabeth Janssen weduwe Peeter Heijlen eerst zeker een perceel land 
genaamd “ het crijns “ groot een derdel gelegen tot Gerhaegen. Palende oost de 
erfgenamen van Franciscus Goor, zuid de straat, west de erfgenamen Adriaen 
Menten en noord Catharina Bleirinckx. Item een perceel land aldaar omtrent gelegen 
groot 75 roeden. Palende oost Adriaen Mathijs, zuid de erfgenamen Hendrick 
Willems, west de straat en noord de erfgenamen Willem Huijsmans. Item en tot slot 
een perceel hooiwas gelegen in “ het gelebroeck “ groot een derdel genaamd “ den 
langen bempt “. Palende oost Peeter Coolvonders, west de erfgenamen Catharina 
Bellens en noord de rivier de Nethe. 
 

- Komende de testateurs tot dispositie van hun meubele als immeubele goederen 
roerende als onroerende maakten zij bij doordringede redenen aan elkaar en hierbij 
elkaar noemende hun enige universeler erfgenamen te zijn. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis van de testateurs ter presentie van 
Adriaen Deckers schepen alhier en Norbertus Oniaerts als geloofwaardige getuigen. 
 
Akte N° 42         16 december 1780 
 

Op heden 16 december compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Smets gehuwd 
met Dimphna Van Hove inwoners van Oevel, welke comparant bekende wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Anna Maria Laureijs laatste weduwe van wijlen Arnoldus 
Van Zeelandt een som van 100 guldens courant. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel land of weide genaamd 
“ de beggijne heide “ groot een half bunder gelegen tot Oevel. Palende oost Theresia Ba…, 
zuid Michiel Verachtert, west en noord Peeter Smets. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Smets schepene alhier en J. M. G. Soeten als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Guilliam Smets de som van 100 guldens courant in remboursement van 
voorstaande kapitaal met den intrest van dien. Actum 10 februari 1788. Gaspar Wuijdts als 
gelaste. 
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Akte N° 43         28 december 1780 
 
Voorwaarden en condities waarop Hendrick Menten en Elisabeth Menten broer en zuster 
op heden 28 december publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen een 
groot deel van hun meubilaire effecten. Volgt een lijst van haafelijke goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten. 
 
Aangaande het verkocht vee: Franciscus Van Hove van Oevel kocht een koe voor 18 
guldens en 15 stuivers borg Guilliam Maes, Cornelis Maes kocht een vaars voor 14 guldens 
borg Martien Menten, Jan Mathijs kocht een os voor 14 guldens en 10 stuivers borg Peeter 
Verswijfel, Peeter Verswijfel van het half huijs kocht het kalf voor 11 guldens en 15 stuivers 
borg Joannes Thijs. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Verswijfel en Guilliam 
Van Elst als getuigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1         8 januari 1781 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Bleirinckx weduwnaar van wijlen Elisabeth 
Helsen op heden 8 januari publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een 
deel van zijn meubilaire effecten. Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding van 
de kopers en hun onkosten. 
 
Josephus Verachtert kocht een koe voor 25 guldens en 15 stuivers borg Jan Hendrick van 
Oevel, Henricus Janssens kocht het rund voor 10 guldens. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen. De gehele conditie beloopt 184 guldens 3 stuivers 1 oord. 
 
Akte N° 2         12 januari 1781 
 
Op heden 12 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Govaerts 
weduwnaar wijlen Anna Maria Spapen en overlangs gekomen in tweede huwelijk met Maria 
Van De Poel ter ene zijde. Peeter Govaerts en Adriaen Govaerts broers en bejaarde 
jongemannen daar moeder af was de voornoemde Anna Maria Spapen ter andere zijde, 
welke comparanten onderling te kennen geven hoe dat na de dood van hun gemelde 
moeder de derde zoon bij haar achtergelaten met naam Martinus Govaerts en mits zijn 
dood een zesde deel der onverdeelde goederen bij de gemelde Martinus Govaerts 
achtergelaten is en verstorven op de eerste comparant, over welke nalatendheid verklaarden 
de respectieve comparanten onderling tot akkoord gekomen te zijn. Volgen de verdere 
verklaringen betreffende deze overeenkomsten. 
 
Verklaarde den eerste comparant bij deze aan zijn oudste zoon mits deze te geven een deel 
van zijn goederen te weten het paard, ploeg, egge, hoge en lage karren, drie melkbeesten 
de winde, de helft van de sporre en het kaf en alle paards getuig om en mits een som van 
200 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. M. G. Soeten en Gommer 
Somers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene Henricus Goijvers vanwege Peter Goijvers de som 
van 150 guldens dienende met de 50 guldens gekort voor zijn uitkoop in voldoening van 200 
guldens. Actum Olen 26 februari 1782. Henricus Goijvers. 
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Akte N° 3         27 januari 1781 
 

Voorwaarden en condities waarop Michiel Corthoudt en Maria Wuijts gehuwden en 
inwoners van Vorst publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen in de 
herberg “ het Schrans “ tot Doffen onder Olen het nabeschreven perceel land. 
 
Eerst koop zeker perceel land gelegen tot Buel genaamd “ den geir “. Palende oost en zuid 
Amandus Van Houdt, west de baan en noord de erfgenamen Egidius Doos. Andries 
Lenaerts aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 71 guldens en stelde 
daarop nog 8 verdieren en verhoogde deze koopsom op 30 januari met 2 verdieren en is hij 
koper gebleven na de kaarsbranding op 27 februari 1781. 
 
Den ondergeschreven Joannes Baptista Pornaels verklaarde de voorstaande conditie van 
verkoop in omnibus et in singulis te lauderen. 
 
Akte N° 4         8 februari 1781 
 

Op heden 8 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Tongel gehuwd 
met Anna Barbara Marien, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben 
van wege de administrateuren der renten inkomende en de revenuen binnen Hulshout een 
som van 180 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld groot 
omtrent een half bunder gestaan en gelegen tot Hulshout. Palende oost de Vluijckens straete 
zuid de erfgenamen Peeter Verlinden, west Theresia H… en noord S’ Heerenstraete, 
leenroerig onder het leenhof van zijne Excellentie den heer markies. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Docx en Adriaen Brabants 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         23 februari 1781 
 

Alzo den heer Peeter Van Den Bruel priester nu enige jaren binnen de parochiale kerk van 
Hulshout des zondags heeft gecelebreerd de vroegmis en des werkendags de gefundeerde 
wekelijkse missen waarvoor dezelfde bij onderlinge mondelinge conventie op één en 
dezelfde voet van zijn voorzaat heeft genoten al de intresten der kapitalen voor dezelfde 
wekelijkse missen gelaten, mitsgaders vanwege de gemeentenaren van Hulshout een som 
van 100 guldens courant geld met welke som dezelfde heer zich alsnu niet meer verstaat 
zich te vergenoegen, maar pretendeerde zonder recht en fundament een supplement van 20 
guldens jaarlijks contraire aan zijn eigen verleden kwitantie uit hoofde van hetzelfde 
supplement zijn gesproten verscheidene onenigheden, chijcane en injurien tot groot nadeel 
van den welstand der gemeente niet anders dienende als tot verderfenis en kwade exempels 
zo zal de notaris Joannes Baptista Soeten tot Olen residerende zich vanwege de 
ondergetekende schepenen en bedezetters van hetzelfde Hulshout transporteren bij den 
voorzegde heer Peeter Van Den Bruel en aan dezelfde in die kwaliteit van notaris rechtelijk 
op zeggende gemelde celebratiën van missen in dezelfde kerk en dat zij in zijn plaats een 
andere priester zullen aanstellen. Actum binnen Hulshout deze 23 februari 1781. Jan 
Smedts, Peeter Marien als bedezetters. 
 
Dezelfde dag heb ik mij ondergeschreven notaris mij getransporteerd bij den heer Peeter 
Van Den Bruel en de opzegging en interdictie der celebraties van missen als bij de 
voorschreven commissie in mijn naam gedaan en hem afgevraagd en aanzocht hebbende 
van dag en uur te preciseren tot het ontvangen der penningen als bij voorstaande commissie 
en heb tot dien opzichte van dezelfde heer geen antwoord kunnen ontvangen mits hij vol 
gramschap zijnde zoude ophouden persisteerde ‘ in kuijven en murmureren ‘ zonder op de 
zaak van betaling te willen antwoorden. Ter oorkonde actum binnen Hulshout. Joannes 
Baptista Soeten notaris publicus. 
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Akte N° 6         24 februari 1781 
 

Voorwaarden en condities waarop Anna Elisabeth Janssens weduwe wijlen Peeter Heijlen 
op heden 24 februari publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land genaamd “ het crijns “ gelegen tot Gerhaegen onder Olen, 
groot een derdel of meer. Palende oost de erfgenamen Franciscus Goor, zuid de straat, west 
Hendrick Menten en noord Catharina Bleirinckx. Peeter Martien Janssens aanvaarde op 24 
februari den palmslag van deze koop voor de som van 105 guldens en stelde daarop nog 3 
verdieren op, Hendrick Menten verhoogde deze koopsom met 6 verdieren en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 21 maart. 
 
Tweede koop zeker een klein perceeltje land ook tot Gerhaegen gelegen, groot 40 roeden. 
Palende oost Adriaen Mathijs, zuid de erfgenamen Hendrick Willems, west de straat en 
noord de erfgenamen Wilm Huijsmans. Henricus Janssens aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 41 guldens en stelde daarop nog 7 verdieren, Henricus Menten 
verhoogde deze koopsom op 2 maart met 4 verdieren, en Henricus Janssens stelde nog 3 
verdieren bij, Henricus Menten nog 4 verdieren en is hij koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel beemd, gelegen in “ het gelebroeck “ genaamd “ den langen 
bempt “. Palende oost Peeter Coolvonders, zuid Catharina Willems, west Jan Hoes en 
noord de Nethe. Jan Bellens aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 72 
guldens en stelde daarop nog 8 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 
21 maart. 
 
Akte N° 7         2 maart 1781 
 
Voorwaarden en condities waarop Hendrick Vervecken en Franciscus Vervecken. Item 
Hendrick Van De Plas en Adriaen Joseph Van Der Vloet hun respectievelijk sterk 
makende voor de verdere absente mede erfgenamen ab intestato van wijlen Juffrouw Anna 
Maria Bosch in haar leven begijn tot Herentals op heden 2 maart publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop een perceel land gelegen tot Doffen groot een oud bunder. Palende oost de 
erfgenamen Jan Bellens, zuid dezelfde en Jan Cluijts, west de erfgenamen Jan Verluijten en 
noord Joseph Van Lommel. Joannes Verboven aanvaarde op 2 maart den palmslag van 
deze koop voor de som van 325 guldens en stelde daar 5 verdieren op en is hij met het 
geven van de derde stokslag koper gebleven op 19 maart. 
 
Tweede koop, zeker perceel land gelegen tot Gerhaegen onder Olen groot een derdel en Vrij 
Govaerts goed. Palende oost de erfgenamen Matheus Verbist, zuid Jan Daems, noord de 
kapel Ter Gestele en Jacobus Willems en west Cornelis Verwimp. Adriaen Lemmens 
aanvaarde de palmslag van deze koop voor de som van 180 guldens en stelde daar 15 
verdieren op. Op 19 maart is Theresia Vinckx koopster geworden met het geven van den 
derde stokslag als command van Adriaen Lemmens. Ontvangen bij de ondergeschrevene 
vanwege Theresia Vinckx de som van 190 guldens op kortende betaling van den tweede 
koop. 
 
Derde koop een perceel land gelegen omtrent de Haeperstraete eertijds genaamd “ het 
deckersblock “ nu “ het beggijnelandt “ groot anderhalve zille. Palende oost een straatje 
van de Haeperstraet naar Buel, zuid Joseph Victor Verboven en Cornelis Verachtert, west 
dezelfde Cornelis en noord Arnoldus Van Spreet en Cornelis Verachtert. Peeter Franciscus 
Groenen aanvaarde den palmslag voor de som van 110 guldens en stelde daar 14 verdieren 
op. Met het geven van den derde stokslag is Joannes Groenen zijn zoon koper gebleven. 
 
 
 



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

Akte N° 8         3 maart 1781 
 

Op heden 3 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Smets oud bejaarde 
jongeman, Guilliam Smets gehuwd met Dimphna Van Hove en Peeter Smets gehuwd met 
Maria Anna Van Hove respectieve broers en wettelijke erfgenamen van wijlen Peeter 
Smets daar moeder af was Catharina Luijten, welke comparanten verklaarden niet langer 
in gemeenschap te willen blijven in alzulke goederen op hun uit den hoofde van hun ouders 
bekomen, maar daarvan te wille scheiden en delen. 
 
Aan de eerste kavel werd gesteld vooreerst huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en 
gelegen tot Schaetsbergen onder Oolen groot een half bunder. Palende oost erfgenamen 
Maria Vermeerbergen, zuid, west en noord de straat. Item al de verdere landen, driessen, 
hooiwassen en heiden onder de jurisdictie van Oolen gelegen en door hun ouders 
achtergelaten groot te samen 6 bunders. Item een perceel land genaamd “ de thiende 
schuere ” groot een half bunder en gelegen onder de jurisdictie van Oevel renende oost J. 
B. Aerts, zuid “ den standaert ”, west de straat en noord Francis Stoop. Als laatste een 
perceel land genaamd “ den calveren dries “ gelegen onder de jurisdictie van Tongerloo 
renende oost een straatje, zuid Abdij van Tongerlo, west erfgenamen van Michiel van Eijnde 
en noord Francis Vanhove. Dit kavel bij toestemming gelaten aan Guilliam Smets zo 
nochtans dat Joannes Smets zijn onverdeeld derde deel in hetzelfde eerste kavel is 
behoudende en reserverende.  
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en 
gelegen tot Oevel met al de landen, beemden, driessen en heiden daaraan annex en bij hun 
ouders achtergelaten, alles gelegen onder Oevel en een perceel hooiwas gelegen in “ het 
sammelsbroeck “ groot in het geheel zonder de twee percelen hierin te vervangen in de 
eerste kavel geëxprimeerd 6 bunders en word deze kavel met consent gelaten aan Peeter 
Smets in de verstande nochtans dat Joannes Smets zijn broer in deze tweede kavel zijn 
juiste onverdeelde derde deel behoud en zal Peeter Smets aan hem in plaats van huur 
moeten betalen eveneens aan zijn broer Guilliam Smets. 
 
De voorzegde Guilliam Smets verklaarde aan zijn broer Peeter Smets des accepterende bij 
vorm van mangeling van erf op erf over te geven zeker huis en binnenveld gestaan en 
gelegen tot Oevel zo hij hetzelfde heeft geacquireerd bij koop tegen Peeter Baelens cum 
suis. Item zeker perceel zowel land als weide genaamd “ de beggijneheijde “ ook tot Oevel 
gelegen en door hem gekocht. In tegendeel verklaarde de voorzegde Peeter Smets aan zijn 
broer Guilliam Smets accepterende en te transporteren zeker perceel dries genaamd “ het 
delleken “ gelegen tussen Doffen en Schaetsbergen, groot 3 zillen zo en hetzelfde bij koop 
geacquireerd tegen de erfgenamen wijlen Maria Lemmens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. M. G. Soeten en Marten 
Boonaerts als getuigen. 
 
Akte N° 9         7 maart 1781 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Wils laatste weduwnaar van wijlen Anna 
Baelens op heden 7 maart publiekelijk aan de meest biedende presenteerden te verkopen 
alle meubilaire effecten ten sterfhuis van wijlen zijn huisvrouw bevonden. Volgt een lijst van 
haafelijke goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten. Volgen 
ontvangstbewijzen. 
 
Item gegeven aan Adriaen Wils komende van Antwerpen de som van 14 stuivers. Item 
gegeven voor Drie Koningen aan dezelfde nog gegeven 12 stuivers. Item ontvangen van Jan 
Baptist Heijlen 6 guldens 1 stuiver voor den perenboom. De gehele ontvangst beloopt bij 
den rendant 102 guldens 15 stuivers 1 oord en de uitgaven als bij kwitantie zowel in deze 
conditie als in degene van Anna Baelens belopen 85 guldens 13 stuivers, dus komt bij 
afrekening aan Adriaen Wils nog 15 guldens en 3 oorden. 
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Akte N° 10         15 maart 1781 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptist Soeten als gelaste van den heer 
intendant Bosquet publiekelijk presenteerde te verkopen aan de meestbiedende het 
nabeschreven schaarhout. 
 
Kopers waren o.a. Joseph Meir pachter, Adriaen Van Hove van Buel borg Joseph Meir, 
Geeraert Kenis borg Jan Verboven van Grijen, Adriaen Doos van t’ Ven borg Jan Verbist van 
Kerckhof en Jan Baptist Van Roosbroeck borg Jan Neijers. Totaal 7 kopen. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht ter presentie van Joseph Meir en Guilliam Van Elst. 
 
Akte N° 11         17 maart 1781 
 

Op heden 17 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Amandus Haeverens zich 
sterk makende voor Anna Catharina Wouters zijn huisvrouw welke comparant verklaarde 
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Adriaen Bulckens gehuwd met Anna Maria 
Van Bijlen hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker 
perceel land groot een half bunder gelegen tot Doffen. Palende oost de erfgenamen wijlen 
Peeter Jacob Meijnckens, zuid de erfgenamen Jan Verluijten, west Jan Daems en Sieur Van 
Luijck en noord Jacobus Willems. Dit om en mits een som van 300 guldens courant geld te 
betalen binnen de drie weken. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Jan Van Dingenen en Jan Verboven als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12          8 mei 1781 
 

Op heden 8 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Douwen Adriaenssone 
bejaarde jongeman ter ene zijde en Adriaen De Bruijn gehuwd met Dimphna Van Hove ter 
tweede zijde welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present, welke 
comparanten verklaarden onderling bij vorm van mangeling van erf op erf vermangeld te 
hebben den eerste comparant aan en ten behoeve van de tweede zeker huis kamer, stal en 
hof, ap- en dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Grijen groot 35 roeden. Palende 
oost Michiel Kenis, zuid dezelfde, west de straat en noord Jan Bogaerts erfgenamen en tot 
dien verklaarde den eerste comparant aan de tweede nog uit te keren een som van 150 
guldens. 
 
Verklaarde de tweede comparant aan den eerste te transporteren zeker huis kamer, stal 
schuur en hof ook gestaan en gelegen tot Grijen groot 25 roeden wezende Vrij Govaerts 
goed. Palende oost de straat, zuid de erfgenamen Peeter Heijlen, west Jan Laenen en noord 
de erfgenamen Marten Caers. De fruitbomen in de hoven van wederzijds moeten blijven 
staan. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Jan Baptist 
Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          12 juni 1781 
 

Op heden 12 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Maes gehuwd met Anna 
Catharina Van Hove inwoners van Olen, welke comparant te kennen is gevende hoe dat hij 
uit de gemeenschappelijke boedel ten sterfhuis van Adriaen Maes zijn vader was bevonden 
heeft genoten een som van 150 guldens courant geld en welke som hij ter hand niet is 
hebbende tot restitutie zo verklaarde den comparant tot vergelding en tot ontlasting van 
dezelfde boedel tot zijn last mits deze te nemen en zijn zusters en broers te ontlasten van 
alzulke obligatoire kapitale rente van 100 guldens courant als wijlen Adriaen Maes zijn 
gemelde vader ter rente heeft gelicht van Joannes Heijns Adriaenssone wonende tot 
Tongerlo. Mitsgaders een rente van 50 guldens courant geld als wijlen den voornoemde 
Adriaen Maes heeft gelicht van de regenten van het Gasthuis van Geel. 
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Mede comparerende Franciscus Van Hove vader der gemelde Anna Catharina Van Hove 
die zich hier als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Peeter Franciscus Mertens en Adriaen Deckers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          22 juni 1781 
 
Op heden 22 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Vermeerbergen 
schepen, Joannes Smedts en Peeter Marien bedezetters des dorp van Hulshout in de 
parochiale kerk Sancti Mathei door pieuse personen gefundeerd vier wekelijkse missen 
degene wekelijks ten eeuwigen dage moeten gecelebreerd worden zonder daar omtrent 
nooit tegen kan obsteren enige episcopale hogere of lagere dispenstaties voor de eerder 
fundatie die er is door wijlen den heer Bartholomeus Mangelschots bij zijn besloten 
testament van datum 8 februari 1694, geëndosseerd voor de notaris Van De Venne en 
zekere getuigen op 3 februari 1695 en geopend door dezelfde op 21 juni 1695 gelaten en 
gemaakt een som van 550 guldens met intrest is de evaluatie in die jaren formerende in 
courant geld de som van 592 guldens en 6 stuivers en tot dien alhier een veldeke genaamd  
“ het heuvelt “. 
 
Voor de tweede fundatie gefundeerd van wijlen den eerzame Henricus Dirickx alsmede 
voor de derde gefundeerd door wijlen den eerzame Peeter Dirickx de voorzegde Henricus 
Dirickx broer bij hun testament van 24 april 1703 gepasseerd voor de notaris Maesmans 
tot Zoerle Parwijs, gelegateerd een som van 1300 guldens courant geld dus door ieder van 
hun een som van 650 guldens. De gemelde wekelijkse missen moeten gecelebreerd worden 
te weten van den eerste fundateur jongeman overleden op een dinsdag, van den tweeden op 
een vrijdag en den derden op een woensdag tot lafenis hunner ziel en hun naaste familie 
alreeds overleden, de twee laatste fundateurs beide jongemannen gestorven en van welke 
drie fundateurs de oud notaris van de naaste familie is gelijk aan al de comparanten genoeg 
is bekend op de gemelde voet moet zaterdags alsnog gecelebreerd worden een wekelijkse 
mis gefundeerd door wijlen Bartholomeus Verrijcken en welke penningen tot dezelfde 
conditie gelaten eertijds zijn verbouwd tot een huis van domicilie zijnde de residentie der 
geëmployeerde en door de werkelijke regeerders van Hulshout geadmitteerde priester tot het 
celebreren der wekelijkse missen … en daarvoor de priester te belonen met een som van 
100 guldens courant geld jaarlijks en dan gemerkt dat dezelfde missen en diensten zouden 
staan te vaceren bij onenigheid tussen de priester en de voornoemde comparanten.  
 
En is ten deze mede comparerende den eerwaarde pater De Ceuster religieuze in de orde 
der eerwaarde paters Augustijnen tot Herentals degene zich tot het celebreren der gemelde 
missen en andere gewone diensten zo van catechismus, biecht horen als andere tot gerief 
der gemeentenaren heeft gepresenteerd en welke presentatie uit den hoofde van zijn 
kennelijk gedrag compartiment capaciteit en menslievendheid door de voorstaande 
comparanten werd geaccepteerd. De eerste comparanten zijn ten deze reserverende het 
huis eertijds voor de priester gebouwd met den hof daaraan annex om dezelfde behoeve van 
hun gemeente te verhuren zo nochtans dat aan de mede comparant tot zijn gerief en gebruik 
ingeval van nood zal verblijven het kamerken noordwaarts met 4 à 5 roeden hof langs het 
zuiden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van den eerwaarde heer 
Franciscus Andreas Daems pastoor en Petrus Josephus Nauwelaerts koster als getuigen. 
 
Akte N° 15          5 juli 1781 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Wuijts weduwnaar wijlen Catharina 
De Busser benevens Henricus De Busser en Peeter Habbenaij als wettelijke voogden der 
minderjarige wezen achter gelaten bij wijlen de gemelde Catharina De Busser op heden 5 
juli publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen het koren ten velde 
staande o.a. op “ het philip muijens “, op “ het kempenblock “, in “ den honinck “, op “ het 
belekensblock “ en in “ den langel “. Totaal 11 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk 
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verkocht binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen, Peeter De Peuter en meer anderen 
als getuigen. 
 
Akte N° 16          30 juli 1781 
 

Op heden 30 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Broeckx ter ene zijde en 
Adriaen Hoefkens en Elisabeth Mathijs gehuwden ter tweede zijde welke eerste 
comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende 
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 16 zillen zonder de 
annex heiden zo en gelijk Jan Baptist Heijlen hetzelfde actueel in gebruik heeft, om en mits 
daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren een som van 30 guldens courant en voor 
korenpacht een kwantiteit van 17 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Gommer De Kepper en Jan Baptist Mathijs als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 17         1 augustus 1781 
 

Op heden 1 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Smedts gehuwd 
met Dimphna Van Hove inwoners van Oevel en toekomende inwoners van Olen, welke 
comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Hermans 
weduwnaar wijlen Joanna Maria Van Dijck inwoner van Schaatsbergen een som van 125 
guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land genaamd “ den voorsten 
dries “ gelegen tot Schaetsbergen groot een half bunder. Palende oost Franciscus 
Vermeerbergen, zuid Peeter Hermans en Sieur Schmitz chirurgijn, west zeker straatje en 
noord Peeter De Ceuster. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Peeter Hermans en Joannes Baptista Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Guilliam De Smedt de som van 125 guldens in redemptie van voorstaand 
kapitaal met de verschenen intresten. Actum tot Olen 25 februari 1788. Joannes Hermans. 
 
Akte N° 18         25 augustus 1781 
 

Op heden 25 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Guilliam Smedts gehuwd 
met Dimphna Van Hove ter ene zijde en Peeter Smedts gehuwd met Maria Anna Van 
Hove ter tweede zijde, welke comparanten verklaarden onderling bij vorm van mangeling 
van erf op erf geaccordeerd te zijn. 
 
Den eerste comparant mits deze transporterende aan en ten behoeve den tweede 
comparant zeker perceel land genaamd “ den calveren dries “ groot 2 en een halve zille 
gelegen tot Tongerlo tegen de palen van Oevel. Palende oost de straat, zuid de abdij van 
Tongerlo, west de erfgenamen Michiel Van Eijnde en noord Franciscus Van Hove. 
Integendeel verklaarde de tweede comparant te transporteren aan den eerste, zeker perceel 
land eertijds heide genaamd “ de rijdt “ groot 3 zillen en gelegen tot Schaetsbergen Palende 
oost, zuid en west de straten en noord Jan Hermans. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Bie en Gaspar Wuijts 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 

Akte N° 19         25 augustus 1781 
 

Op heden 25 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Guilliam Smedts gehuwd 
met Dimphna Van Hove ter ene zijde. Gaspar Wuijts en Peeter De Bie te samen ter 
tweede zijde, welke comparanten verklaarden onderling bij vorm van mangeling van erf op 
erf immers van heide op heide tot akkoord gekomen zijn en ten dien effect is den eerste 
comparant overgevende zeker perceel heide groot een zille of meer gelegen in “ de mors 
dongen “ onder Westerlo. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid de erfgenamen van 
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Marten Van Dijck westwaarts uitlopende met “ een scherppoint “ en noord de erfgenamen 
Andries Helsen. 
 
Integendeel verklaarden de tweede comparanten mits deze over te geven aan den eerste 
comparant zeker perceel heide groot een zille of meer gelegen in “ den honinck “ genaamd 
 “ de leemheijde “. Palende oost de erfgenamen van den heer Aerts in zijn leven secretaris 
van Brecht, zuid de abdij van Tongerlo west den eerste comparant en noord zeker straatje.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Smedts en Jan 
Franciscus Govaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergetekende Anna Catharina Wuijts huisvrouw van Peeter De Bie verklaarde de 
voorstaande mangeling van heide op heide te lauderen. Actum Olen 28 april 1782 
 
Akte N° 20         31 augustus 1781 
 

Conditie en voorwaarden waarop Sieur Joannes Martinus Heijlen rentmeester van het 
Kapittel tot Diest op heden laatste augustus voor mij openbaar notaris publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen twee percelen van erven het ene gelegen onder 
de jurisdictie van Olen aan het kerkhof en het andere onder Geel. 
 
Eerste koop zeker een perceel hof, groot 30 roeden gelegen tegen het kerkhof van Olen. 
Palende oost Marten Heijlen en Adriaen Bellens, zuid het kerkhof, west de straat en noord 
Geeraert Wouters. Peeter Horemans aanvaarde op 31 augustus den palmslag van deze 
koop voor de som van 120 guldens en stelde daarop nog 10 verdieren en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 16 oktober 1781. 
 
Tweede koop zeker perceel beemd gelegen in “ de pashuisen “ onder Geel groot 60 roeden 
Palende oost de erfgenamen Adriaen Van Genechten, zuid Peeter Verbist, west Franciscus 
Van Looij en noord de erfgenamen Jan Boogaerts. Peeter Franciscus Mertens aanvaarde 
den palmslag van deze koop voor de som van 19 guldens en stelde daarop nog 4 verdieren 
en is hij koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
Akte N° 20         5 september 1781 
 
Op heden 5 september compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Mensel en 
Anna Catharina Broeckx gehuwden en inwoners van Oosterwijck onder Tongerlo, welke 
comparanten bekenden mits deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van Franciscus 
Van Den Bruel gehuwd met Joanna Boeckx inwoners van Hulshout hiermede 
comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel land genaamd  
“ de sogge “ groot 192 roeden gelegen onder Hulshout aan de Broeckstraete. Palende oost 
dezelfde straat, zuid de mede comparant met de eertijds gekochte wederhelft, west Adriaen 
Van Den Bruel en noord de voornoemde comparanten, om en mits de som van 560 guldens 
courant geld te betalen binnen de tijd van 14 eerstkomende dagen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van De Wouwer en Martinus Meeus als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21         7 september 1781 
 

Op heden 7 september compareerde voor mij openbaar notaris, Baltazar Naets gehuwd met 
Anna Barbara Toelen, welke comparant verklaard mits deze in volle erfdom 
getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Norbertus Pauwels gehuwd met 
Joanna Maria Boogaerts, te weten zeker perceel land groot 160 roeden gelegen in de 
Renderstraet onder Soerle Westerlo genaamd “ het schuerblock “. Palende oost Catharina 
Van Kerckhoven, zuid en west de kinderen Peeter Verstappen en noord de Renderstraet, om 
en mits een som van 400 guldens courant geld te betalen binnen de 3 eerstkomende weken. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Smedt en Jan Mols 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 22         12 september 1781 
 
In den naeme van eene Godt drievuldigh in persoonen amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen op heden 12 september dat voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Adriaen Peeters en de eerzame Dimphna Dils eertijds 
weduwe van wijlen Joannes Wuijts en over lang in tweede huwelijk met Adriaen Peeters 
inwoners van alhier, beiden gezond van lichaam en hun verstand wel machtig, welke 
comparanten verklaarden niet van deze wereld te willen scheiden alvorens van hun 
goederen gedisponeerd te zijn. 
 

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

- Eerst en vooral legateerde den testateur aan Maria Catharina Wuijts Jansdochter 
om moverende redenen een som van 25 guldens als mede aan Maria Dimphna 
Wuijts een egale som van 25 guldens mitsgaders aan Anna Maria Wuijts 
respectievelijke gezusters een som van 20 guldens. Item prelagateerde de maternele 
goederen aan zijn naaste moederlijke vrienden op last van onmiddellijk na de 
aflijvigheid van den testateur te laten celebreren 5 missen. 
 

- Dispositie van al hun roerende en onroerende goederen maakten zij testateurs aan 
elkaar op last van aan ieder der 6 kinderen achter gelaten bij wijlen de gemelde Jan 
Wuijts daar moeder af leeft de testatrice voor hun legitieme portie of maternele 
bewijs uit te keren een pattacon. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en 
Arnoldus Van Bussel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23         26 oktober 1781 
 

Op heden 26 september compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Bruijndonckx en 
Cornelis Wuijts als wettelijke voogden der minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen 
Peeter Wuijts daar moeder af was Francisca Dirickx ter zijne nabeschreven emploijerende 
alzulke akte van autorisatie bekomen bij de wethouders van Westerlo op datum van 5 
september 1781, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege de regenten 
der parochiale kerk van Hulshout een som van 67 guldens courant geld uitmakende met 
een som van 33 guldens die de ouders der zelfde wezen aan de voornoemde kerk schuldig 
waren en waarvan zij reeds intrest op betaalden een som van 100 guldens courant voor welk 
mits dit geünieerde kapitaal de comparanten jaarlijks beloofden intrest te betalen ten gunste 
van de voornoemde kerk een som van 3 guldens 10 stuivers. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand zeker huis, hof en binnenveld groot 50 roeden 
gestaan en gelegen tot Hulshout omtrent de kerk. Palende oost “ de vroente “, zuid Adriaen 
Laenen, west den heer Mangelschots en noord dezelfde. Item een perceel land gelegen tot 
Bruggeneijnde resort van Heijst, groot een derdel genaamd “ het goir “. Palende oost de 
erfgenamen Franciscus Celen, zuid Adriaen Wuijten west Jan Baptist Van Kerckhoven en 
noord “ s’ heerengoir “. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van 
Adriaen en Jan Franciscus Van Den Bruel. 
 
Akte N° 24         26 oktober 1781 
 
Op heden 26 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Haepers en 
Elisabeth Kerselaers gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparant bekende wel 
en degelijk ontvangen te hebben vanwege de regenten der parochiale kerk van Hulshout 
een som van 150 guldens courant geld. 
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Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand, zeker drie dagmalen hooiwas gelegen 
in “ het doodtbroeck “ onder hetzelfde Hulshout. Palende oost Jan Baptist Wouters, zuid 
Peeter Broeckx, west Peeter Verbist en Peeter Bruijndonckx en noord Franciscus Van Den 
Bruel, leenroerig onder het leenhof van wijlen Jonker Blairau. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Hulshout, ter presentie van Peeter Bruijndonckx en Cornelis Wuijts als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 25         27 oktober 1781 
 

Op heden 27 oktober 1781 compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Douwen 57 
gehuwd met Anna Cluijts inwoners van Olen, welke comparant verklaarde wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Martinus Verbist bejaarde jongeman en ook inwoner van 
Olen een som van 150 guldens courant geld. 
 
Verbindende den comparant tot onderhoud van deze voorschreven rente zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende onder belofte van altijd des aanzochts zijnde door den 
rentheffer voor het voornoemde kapitaal en de intresten daarvan goede en sufficiënte 
hypotheken te stellen, in waarde het dubbele excederende. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en Joannes Mols als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 26         29 oktober 1781 
 
In den naeme van eene Godt drievuldigh in persoonen amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen op heden 29 oktober dat voor mij openbaar notaris in propere persoon compareerde 
den eerzame Martinus Bouwen jongeman bereikende den ouderdom van omtrent 18 jaar 
geïncommodeerd op zijn borst en waarom hij geraadzaam gevonden heeft de studie te 
verlaten, actueel wonende bij Petronella Verlinden zijn moeder, zijn memorie en verstand 
wel machtig. 
 

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

- Dispositie van zijn goederen zowel roerende als onroerende maakte hij aan zijn 
gemelde moeder om doordringende redenen en voor de rest excluderende en al het 
overige na deductie aan Joannes Baptista Douwen en Peeter Bouwen zijn twee 
broers aan ieder van hen de juiste helft. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Martinus Boonaerts en Guilliam Van Elst beiden geburen van mijn notariaat. 
 
Akte N° 27         10 november 1781 
 
Voorwaarden en condities waarop Michiel Claessens 58 inwoner van ‘s-Gravenwezel op 
heden 10 november publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het 
nabeschreven schaarhout o.a. op “ de rachters “, op “ den geer “, op “ het berckven “, op  
“ het pessemes “, op “ de spensdijck “, op “ de hage “, 11de koop op het land omtrent “ de 
Sandthoeve “ tot Meeren komende met het land aan de straat genaamd “ het ...? “ van 
Adriaen Goor … Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van 
Adriaen Deckers, Guilliam Van Elst en meer anderen als getuigen. 
 
 
 

 
57 Olense gezinnen van 15p4 tot 1800 : Adrianus Dauwen x Anna Cluydts, nr. 629, pag. 127. 
58 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Michiel Claessens x Elisabeth Rochus, nr. 422, pag. 86. 
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Akte N° 28         10 november 1781 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Verhoeven gehuwd met Joanna De Wolf 
beiden minderjarigen zo op aggregatie van de voogden als naaste bloedverwanten der 
voorschreven Joanna De Wolf mitsgaders op aggregatie van de wethouders van Olen op 
heden 10 november, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop een perceel dries genaamd “ de langen dries “ groot 250 roeden gelegen tot 
Meeren onder Geel. Palende oost de erfgenamen wijlen den heer Haverens, zuid Joseph 
Victor Verboven, west de erfgenamen Jan Verboven en noord de straat. Joannes Van Hove 
aanvaarde op 10 november den palmslag van deze koop voor de som van 154 guldens en 
stelde daarop nog 18 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 27 
november. 
 
Tweede koop een perceel land genaamd “ de rachters “ gelegen tussen Buel en Meeren 
groot omtrent een bunder. Joannes Van Hove aanvaarde op 10 november den palmslag 
van deze koop voor de som van 250 guldens en stelde daarop nog 16 verdieren en is hij na 
de kaarsbranding koper gebleven. 
 
De ondergeschrevene Joannes Verhoeven bijgestaan en geautoriseerd van Adriaen Goor 
en Adriaen Deckers om redenen uitgedrukt in zekere akte van conventie op heden datum 
verklaarde de voorschreven verkoop in alle clausules en condities te lauderen. Ter oorkonde 
actum Olen 27 november 1781. Den ondergeschrevene als stiefvader van Joanna De Wolf 
verklaarde den voorzegde Joannes Verhoeven insgelijks tot de gemelde verkoop te 
assisteren om al het nadeel van dezelfde te preveniëren. Michiel Claessens. 
 
Op de voorstaande condities presenteerde Peeter Meir 59 en Theresia Van Castel 
gehuwden op heden 15 december te verkopen zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld, 
gestaan en gelegen tot Meeren, groot 250 roeden, leenroerig onder het leenhof van den heer 
advocaat Pauli. Palende oost en noord Jan Van Hove, zuid de erfgenamen Adriaen Van 
Nuten en west S’ Heerenstraet. De verkoper reserveerde tot zijn behoef de schelfhouten van 
de stal met den mutsaard, het grote rek in de keuken en een beddekoetse in de kamer. 
Franciscus De Ceuster aanvaarde den palmslag van deze koop voor hem of zijn command 
voor de som van 650 guldens en stelde daarop 65 verdieren en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 4 januari 1782. 
 
In de marge: ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Franciscus De Ceuster de 

som van 715 guldens in voldoening der nevenstaande koopsom en 
verdieren. Actum Olen 6 januari 1782. Peeter Meir. 

 
Tweede koop zeker perceel kwebbe gelegen onder Geel in “ de ketelbunders “ groot 
omtrent een zille. Palende oost Marten Verbist, zuid den H. Geest van Olen, west Peeter 
Smedts en noord “ het geruijm “. Joannes Douwen aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 64 guldens en stelde daarop nog 4 verdieren en is hij koper gebleven 
na de kaarsbranding op 12 januari 1782. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Joannes Baptist Soeten betalende voor 
Peeter Meir de som van 100 guldens kapitaal als restant van een kapitale rente van 300 
guldens courant degen die dito Peeter Meir aan den ondergeschreven schuldig is geweest. 
Actum Olen 25 januari 1782. Henricus Valentijns. 
 
Akte N° 29         12 november 1781 
 
Op heden 13 november compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Van Bijlen voor 
den eerste staak, Martinus Van Bijlen voor de tweede staak, Joannes Van Castel gehuwd 

 
59 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Franciscus Meir x Theresia Van Castel, nr. 1599, pag. 323. 
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hebbende Joanna Maria Van Bijlen voor de derde staak en Peeter Van Bijlen voor de 
vierde en laatste staak. Die van toenaam Van Bijlen broers en zusters, wettige erfgenamen 
van wijlen Martinus Van Bijlen 60 en Maria Verbist als ze leefden, welke comparanten 
verklaarden onderling niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke goederen als 
op hun bij de dood van hun gemelde ouders zijn gesuccedeerd, maar daarvan te willen 
scheiden en delen in vier kavels zo egaal als mogelijk. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan tot 
Gerhaegen onder Olen, groot anderhalve zille. Palende oost Peeter Verbist, zuid Marten 
Verbist, west en noord de straat. Item een perceel land genaamd “ de hoijheijde “ groot een 
half bunder of meer. Palende oost Peeter Peeters erfgenamen, zuid Jan Verbist, west de 
straat en noord Marten Laenen. Item zeker perceel weide genaamd “ de claverheijde “ groot 
een bunder gelegen onder Geel. Palend oost zeker straatje, zuid Jan Verboven, west 
Jacobus Peetermans en noord Jan Van Genechten. Item zeker perceel weide ook onder 
Geel gelegen genaamd “ de hoeve “. Palende oost Jan Van Genechten, zuid Peeter 
Verstappen, west de straat en noord Jan Van Castel. 
 
Item zeker perceel beemd genaamd “ de cnoppe “ ook tot Geel gelegen, groot 130 roeden. 
Oost en west de loop, zuid en noord Peeter Huijsmans. Item zeker perceel hooiwas op “ den 
mosbergh “ onder Geel, groot 20 roeden. Palende noord het zogenaamde “ duijvels wiel “. 
Item zeker perceel hooiwas genaamd “ het cromwiel “ onder Geel groot een zille. Oost 
Hendrick Pauwels en noord de Nethe. Item een perceel zowel land als heide gelegen in “ de 
buelsche boschen “ onder Olen, groot een zille. Palende oost Cornelis Maes, zuid den heer 
Bosquet, west Theresia Verluijten en noord de straat. Item en tot slot zeker perceel heide 
genaamd “ het larumsgoor “ gelegen onder Geel groot 3 zillen. Palende zuid de gemeente 
van Geel. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld groot te 
samen 450 roeden gestaan en gelegen tot Boekel onder Olen Palende oost Cornelis 
Bellens, zuid den derde kavel, west dezelfde kavel en noord de volgende pand. Item een 
perceel heide nu tot cultuur gebracht groot 75 roeden ook aldaar gelegen rondom in zijn 
straten. Item zeker perceel heide nu ten dele in cultuur groot 3 zillen ook tot Boekel gelegen. 
Palende oost de gemeente, zuid west en noord de straat. Item zeker perceel land genaamd  
“ de heutkens “ groot een half bunder gelegen tot Boekel. Palende oost de straat, zuid de 
erfgenamen Peeter Hermans, west de erfgenamen Cornelis Verwimp en noord Peeter Van 
Castel. 
 
Item een perceel beemd genaamd “ den poesdijck “ groot anderhalve zille gelegen onder 
Olen. Oost Jan Cluijts, zuid Marten Daems, west “ den dijck “ en noord de loop. Item een 
perceel kwebbe genaamd “ de ketelbunders “ groot 30 roeden gelegen onder Geel. 
Palende oost de erfgenamen Petrus Jacobus Meijnckens, zuid Cornelis Verachtert, west 
Peeter Spapen erfgenamen en noord de loop. Item en tot slot zeker perceel heide genaamd 
“ de pisbergh heijde “ gelegen onder Geel met alsnog twee heiden onder Geel gekomen 
van Adriaen Van Isschot. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker een perceel zowel land als weide genaamd “ den 
weijden dries “ groot 6 zillen gelegen tot Boekel onder Olen. Palende oost Franciscus 
Wouters, zuid Marten Laenen, west dezelfde en noord de tweede kavel. Item een perceel 
land ook aldaar gelegen, groot anderhalve zille. Palende oost den tweede kavel, zuid deze 
kavel, west Jan Verbist en noord de straat met het gebruik. Item een perceel land genaamd  
“ de boven gestelen “ groot 140 roeden gelegen in “ de Gestelen “. Palende oost Josephus 
Verachtert, zuid Jan Bens, west de erfgenamen Jan Verluijten en noord Catharina Bogaerts. 
Item zeker perceel hooiwas gelegen onder Geel op “ het geruijm “. Palende oost Jan Cluijts 
zuid de loop, west Marten Verbist en noord de Nethe. 
 

 
60 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Martinus Van Beylen x Maria Verbiest, nr. 2294, pag. 460. 
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Aan de vierde kavel werd toegelegd zeker perceel land gelegen tot Bijlen onder Olen, groot 
een half bunder. Palende oost zekere straat, zuid Peeter Leirs, west de erfgenamen 
Hendrick Verbist en noord de straat. Item een perceel land groot en bunder gelegen tot 
Doffen onder Olen. Palende oost Peeter De Peuter, zuid mij notaris, west de erfgenamen 
Jan Menten en noord zeker straatje. Item zeker perceel bos ook tot Doffen gelegen groot 
een derdel. Palend oost Jan Bens, zuid Gommer De Kepper, west Adriaen Bulckens en 
noord het straatje. 
 
Item zeker perceel zowel weide als heide onder Geel groot 130 roeden genaamd “ de  
hoeve “. Palende oost Jan Van Genechten, zuid Anna Elisabeth Janssens, west en noord de 
straat. Item een perceel hooiwas gelegen op “ den mommaert “ onder Olen groot een 
derdel. Palende oost de kinderen Jan Laenen, zuid de erfgenamen Joseph Du Ribreu, west 
Peeter Hermans en noord de Nethe. Item en tot slot een perceel hooiwas op “ het geruijm “ 
groot 65 roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter Hermans, zuid Cornelis Maes, west de 
loop en noord de Nethe. 
 
Volgen verdere afspraken gedaan voor de blinde loting ... De eerste kavel is bevallen aan 
Peeter Van Bijlen, de tweede kavel bevallen aan Martinus Van Bijlen, den derde kavel 
bevallen aan Cornelis Van Bijlen en de vierde kavel bevallen aan Joanna Maria Van Bijlen 
gehuwd met Joannes Van Castel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie 
van Adriaen Deckers en Peeter Franciscus Mertens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 30         12 november 1781 
 

Op heden 24 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Mols gehuwd met 
Maria Catharina Douwen zo in eigen naam als zich sterk makende voor Josephus 
Douwen zijn zwager, welke comparant verklaarde mits deze verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Paulus Gielis en Margareta Van Der Heijden gehuwden en hier mede 
comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker huis kamer, stal, schuur 
en hof, ap- en dependentiën van dien groot 18 roeden, gestaan bij de Plaetse van Olen. 
Palende oost de erfgenamen Michiel Willems, zuid de straat, west Geeraert Mertens en 
noord Catharina Heijns, om en mits een som van 480 guldens courant geld te betalen binnen 
de drie weken na deze datum en de resterende 280 guldens te Sint Jan Baptistmis 
eerstkomende. Aldus gedaan en getransporteerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Douwen en Jan Baptist Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergetekende Josephus Douwen bejaarde jongeman verklaarde de voorstaande akte 
van transport in al zijn punten te lauderen. Actum binnen Olen 27 november 178. Volgen nog 
enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 31         27 november 1781 
 

Op heden 27 november compareerde voor mij openbaar notaris, Josephus Douwen 
bejaarde jongeman welke te kennen is gevende hoe dat hij voornemens is mits Gods gratie 
te aanvaarden den geestelijke staat en ten dien einde al reeds als broeder ontvangen te zijn 
bij de eerwaarde paters Carmelieten binnen de stad Antwerpen, verklarende den comparant 
ten dien oorzaak bij donatie inter vivos en met warme hand mits deze onherroepelijk te 
geven en te maken aan Maria Catharina Douwen zijn zuster gehuwd met Joannes Mols 61 
haar hoiren en nakomelingen te weten zeker een perceel schaarbos gelegen tot Hulshout 
groot 150 roeden. Palende oost en noord zijne Excellentie den heer markies van Westerlo, 
zuid Elisabeth Broeckx en west de gemelde Maria Catharina Douwen. 
 
Indien den voormelde comparant niet in zijn geestelijke staat zou komen te geraken zo zal 
deze gift casseren, dood en teniet alsof het nooit was geschied. De gemelde Catharina 
Douwen en haar nakomelingen zullen gehouden zijn aan den donateur uit te keren en te 
betalen een speelrente zijn leven gedurende een som van 11 guldens. Aldus gedaan en 

 
61 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Mos x Maria Catharina Dauwen, nr. 1686, pag. 342. 
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gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Amandus Van Houdt als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32         10 december 1781 
 

Op heden 10 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista 
Breugelmans gehuwd met Maria Bruijnseels en Josephus Breugelmans bejaarde 
jongeman hun sterk makende voor Anna Van Den Bruel weduwe wijlen Guilliam 
Breugelmans hun moeder en de enige eigen zuster van wijlen Adriaen Van Den Bruel 
alhier binnen Olen over enige jaren overleden, achtergelaten hebbende voor weduwe 
Elisabeth Cremers zonder kinderen en degene bij testamentaire dispositie is geïnstitueerd 
voor zijn erfgenaam meubilair met de gerechtigde touchte in al zijn achtergelaten onroerende 
goederen gedurende haar leven lang, welke comparanten verklaarden mits deze verkocht te 
hebben ten behoeve van de voorzegde Elisabeth Cremers voor wie Martinus Cremers 
haar broer hier is mede comparerende en de nabeschreven koop accepterende tot haar 
behoef te weten de helft van zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen 
tot Doffen aan “ den hoogen heijcant “ onder Olen groot een derdel wezende vrij Govaerts 
goed, vrij en exempt van tienden en pontpenningen. Palende oost de straat, zuid de H. 
Geest tafel alhier, west Jan Verluijten erfgenamen en noord de gemeente alhier. 
 
Item de helft van een perceel dries genaamd “ de bruelen “ gelegen tot Doffen groot omtrent 
een derdel. Palende oost de erfgenamen Hendrick Verbist, zuid Adriaen Bulckens, west 
Marten Cremers en noord Marten Caers, om en mits een som van 300 guldens courant geld 
boven een rente van 250 guldens courant geld ten behoeve van Peeter Smedts welke 
kapitale rente de koopster moet nemen tot haar last. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 33         12 december 1781 
 
Voorwaarden en condities waarop Maria Wuijts laatste weduwe van wijlen Jan Van 
Genechten benevens Franciscus Claes en Peeter Wuijts als wettelijke voogden der 
minderjarige wezen achter gelaten bij Guilliam Bouwen daar moeder af leeft de 
voornoemde Maria Wuijts, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen 
een deel van de haafelijke goederen aan de voornoemde weduwe competerende. Volgt een 
lijst van de haafelijke effecten met de vermelding van de kopers en hun onkosten. Aldus 
gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Guilliam 
Van Elst als getuigen. 
 
Akte N° 34         17 december 1781 
 

Op heden 17 december compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten 
inwoner van Olen ter ene zijde en Joannes Smedts inwoner van Hulshout 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 hetzelfde voor deze heeft in huur gehad, 
om en mits daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 50 guldens courant geld en 
te leveren voor korenpacht een kwantiteit van 17 veertelen koren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Smedt en Jan Mols als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 35         22 december 1781 
 

Op heden 22 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Castel 
weduwnaar wijlen Anna Elisabeth Helsen en actueel in tweede huwelijk met Joanna Maria 
Van Bijlen inwoner van Retie, welke comparant te kennen is gevende hoe dat hij bij 
scheiding en deling tegen zijn zuster Theresia Van Castel gehuwd met Peeter Meir tot zijn 
eigen private last heeft genomen alzulke obligatoire kapitale rente van 200 guldens courant 
geld als de voorzegde Peeter Meir comparerende op den … (leeg) of omtrent den jaar 1763 
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voor de notaris Oniaerts in zijn leven alhier residerende bekende ontvangen te hebben 
vanwege Adriaen Bellens en Anna Catharina Peeters gehuwden alhier in dezelfde deling 
daarvan enige de minste mentie is gemaakt als niet gepasseerd zijnde voor een 
gekwalificeerde persoon en verklaarde den comparant dezelfde rente alsdan tot zijn eigen 
private last genomen te hebben gelijk hij mits deze is herkennende zo ter oorzaak den 
voorschreven Peeter Meir bij de gemelde akte van renteconstitutie voor hypotheek 
gedesigneerd zeker een perceel land gelegen tot Meeren onder Olen, genaamd “ den  
hoeck “ als ter oorzaak dat het zelfde perceel bij de voornoemde deling bevallen was aan 
hem comparant, verklarende de comparant overzulks dat de voornoemde Peeter Meir mits 
deze kosteloos en schadeloos te ontlasten zo wegens het gemelde kapitaal als de intresten. 
 
Mede comparerende Peeter Meir gehuwd met Theresia Van Castel verklarende mits deze 
van alzulke obligatoire rente van 400 guldens courant als wijlen Adriaen Van Castel 
schuldig was aan de eerwaarde paters Augustijnen, ook 200 guldens daarvan te nemen tot 
zijn eigen private last. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan 
Baptist Van Hove en Sebastiaen Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1         14 januari 1782 
 
Op heden 14 januari 1782 compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus De 
Ceuster gehuwd met Anna Catharina Van Linden inwoners van Oosterwijck onder 
Tongerlo, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege den 
eerwaarde heer pastoors der parochiale kerk van Sint Bavo binnen Noorderwijk en van 
Sint Waltrudis binnen Herentals respectievelijk als provisors en collecteurs der fundatie 
van wijlen den eerwaarde heer Joannes Heijns in zijn leven pastoor van de parochie 
Noorderwijk een som van 300 guldens. 
 
Ten faveur en ten behoeve de voorschreven fundatie verbindende de rentgelder tot 
onderhoud van deze rente zijn persoon en goederen present en toekomende. Mede 
comparerende Peeter De Ceuster vader van de rentgelder die zich voor het geleende 
kapitaal als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur 
Jacobus Willems en Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Op 13 januari 1788 ontvangen van Franciscus De Ceuster een kapitale som van 300 
guldens met den intrest van dien die dezelfde was geldende aan “ de Kleine Borzekens “ van 
Noorderwijk gefundeerd door den eerwaarde heer Joannes Heijns. 
 

Akte N° 2         26 januari 1782 
 

Op heden 26 januari 1782 compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Hermans als 
wettelijke voogd der 3 minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Peeter Hermans 62 daar 
moeder af was Catharina Van Eijnde ter ene zijde. Adriaen Verbiest 63 gehuwd met 
Joanna Maria Bellens inwoner alhier ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde 
aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met 
de landen, weiden, beemden gestaan en gelegen tot Boeckel en gelijk hetzelfde aan de 
wezen competeerde, groot met de annexe heiden meer als vier bunders, om en mits 
daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 34 guldens en voor korenpacht de 
kwantiteit van 16 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Marten Boonaerts en Anthoon Moelants als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3         26 januari 1782 
 

Op heden 26 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Meir en Jan 
Franciscus De Ceuster te samen ter ene zijde en Peeter Van Lommel gehuwd met Maria 
Verstappen ter tweede zijde welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede gelegen tot Meeren met al 
de gronden van erven aan beide de eerste comparanten in eigendom competerende, om en 
mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren aan Peeter Meir 16 guldens courant voor 
voorlijf en 7 en een half veertel koren voor korenpacht en aan Jan Franciscus De Ceuster 
de som van 22 guldens voor voorlijf en 4 veertelen koeren voor korenpacht. 
 
Mede comparerende Adriaen Van Lommel broer van den huurder degene zich voor de 
gemelde huur zowel in voorlijf als in koren zich als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Cornelis Maes en Jan Baptist Oudenrogh. 
 
 
 

 
62 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Hermans x Catharina Van Eynde, nr. 1120, pag. 226. 
63 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Verbiest x Joanna Maria Bellens, nr. 2963, pag. 588. 

Not. 6058 : 1782 
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Akte N° 4         9 februari 1782 
 
Op heden 9 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Helsen president 
schepen alhier ter ene zijde en Joannes Baeten inwoner alhier ter andere zijde, welke 
eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede gestaan en gelegen tot Heusewijck onder Noorderwijck met 
de landen, weiden en driessen daaraan annex zowel onder Olen als Noorderwijck, groot 2 
en een half bunder, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen een som van 22 guldens courant 
geld voor voorlijf en te leveren de kwantiteit van 12 veertelen koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter Martien Soeten en 
Anthoon Moelandts als getuigen hiertoe geroepen. Al de goederen gelegen onder Olen zijn 
vervangen in het voorlijf als wezende weide of dries huur. 
 
Akte N° 5         10 februari 1782 
 

Voorwaarden en condities waarop Franciscus De Backer 64 op heden 10 februari met 
permissie van den eerwaarde heer pastoor alhier publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen de klederen en het lijnwaad van wijlen Theresia Ooms gewezen 
zuster van zijn huisvrouw. Volgt een lijst van goederen met de vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. 
 
Kousen, neusdoeken, fallie, rokken, voorschoot e.d. onverkocht de oorringen. Adriaen 
Bellens kocht een schaar, Maria Van Lommel een gouden kruis. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van J. B. Soeten en Guilliam Van Elst als 
getuigen. 
 
Akte N° 6         11 februari 1782 
 
Op heden 11 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Govaerts gehuwd met 
Cornelia Denckens voor den eerste staak, Adriaen Govaerts bejaarde jongeman voor de 
tweede staak, welke comparanten verklaarden onderling niet langer in gemeenschap te 
willen blijven van alzulke goederen als op hun uit den hoofde van Anna Maria Spapen hun 
moeder zijn gesuccedeerd maar daarvan te willen scheiden en delen en hebben tot dat 
effect dezelfde goederen in twee kavels gesteld zo egaal als mogelijk. 
 
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker huis kamer, stal, schuur, hof en binnenveld, gestaan 
en gelegen tot Oosterwijck onder Tongerlo, groot te samen 150 roeden. Palende oost Jan 
Van Doninck, zuid en west Jan Van Opstal en noord de straat. Item een perceel land 
genaamd “ de vennen “ groot meer als een zille ook daar omtrent gelegen. Palende oost de 
erfgenamen wijlen Peeter Helsen, zuid Jan Van Opstal, west Marten Bellens en noord Jan 
Van Doninck. Item een perceel dries groot een half bunder genaamd “ het heijcken “ ook 
aldaar omtrent gelegen. Palende oost Jan Sprengers, zuid Marten Hemels, west Adriaen 
Wouters en noord Marten Verelst. 
 
Item een perceel land eertijds heide genaamd “ de berckheijde “ groot een half bunder. 
Palende oost de erfgenamen Peeter Helsen, zuid Jan Van Opstal, west Marten Verboven en 
noord Peeter Bellens. Item en tot slot een perceel heide genaamd “ de strepe “ groot een 
zille. Palende oost Adriaen Mathijs, zuid Jan Van Doninck, west de heer Heijlen secretaris 
van Noorderwijk en noord de baan en is deze kavel bevallen aan Peeter Govaerts gehuwd 
met Cornelia Denckens op last dat hij tot zijn private last moet nemen een obligatoire 
kapitale rente van 400 guldens wisselgeld ten behoeve van den eerwaarde heer Iven 
presbiter. Item een obligatoire kapitale rente van 100 guldens wisselgeld ten behoeve van 
begijn Van Kerckhoven tot Herentals. 
 

 
64 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Franciscus De Backer x Maria Chr. Ooms, nr. 637, pag. 129. 
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Aan de tweede kavel werd toegelegd voor eerst een perceel land genaamd “ het  
claessens “ groot een half bunder, gelegen tot Oosterwijck onder Tongerlo. Palende oost 
Cornelis Truijens, zuid de straat, west Jan Van Doninck en noord Michiel Gebruers. Item een 
perceel dries groot anderhalve zille genaamd “ den houten “ gelegen tot Gelindel. Palende 
oost de erfgenamen Adriaen Witvrouwen, zuid Peeter Helsen, west Marten Soeten 
erfgenamen en noord Jan Verlinden. Item en tot slot een perceel beemd gelegen tot 
Oosterwijck onder Tongerlo groot 75 roeden. Palende oost Peeter Nuijens, zuid Peeter 
Segers, west Jan Poel en noord Jan De Ceuster erfgenamen en is deze tweede kavel 
bevallen aan Adriaen Govaerts. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Martien Soeten en 
Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         18 februari 1782 
 

Op heden 18 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Govaerts gehuwd met 
Cornelia Denckens inwoners van Oosterwijck, welke comparant bekende wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Anna Maria Verschueren laatste weduwe van Adriaen 
Govaerts inwoonster van alhier een som van 200 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker een perceel land genaamd “ de vennen “ 
gelegen tot Oosterwijck onder Tongerlo. Palende oost de erfgenamen Peeter Helsen, zuid 
zeker veldstraatje, west Marten Bellens en noord Jan Van Doninck. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Franciscus Van Opstal en Martinus 
Boonaerts als getuigen. 
 
Akte N° 8         20 februari 1782 
 
In den naeme van eene Godt drievuldigh in persoonen amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen op heden 22 februari dat voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden 
den eerzame Peeter Hermans en de eerzame Anna Meir gehuwden en inwoners van Olen, 
de eerste comparant gezond met ons gaande en staande en de tweede comparante 
enigszins ziek zijnde, beiden hun verstand wel machtig welke comparanten hierbij willen 
disponeren hunne goederen bij vorm van testament. 
 

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

- Dispositie van hun haafelijke goederen maakten zij in volle eigendom aan elkaar en 
beiden van hun aan de langstlevende daarvan hebbende de volle touchte en de 
testatrice disponerende over de eigendom van al haar achter te laten erfelijke 
goederen maakte zij na de dood van haar man aan de vier wettelijke kinderen 
achtergelaten bij Catharina Feijen daar vader van leeft Joannes De Bruijn om 
tussen hun gelijk te delen. Ten gunste van de H. Geesttafel van wereldlijk en 
geestelijk Olen uit te keren een som van 100 guldens courant geld. Dezelfde kinderen 
zullen binnen de gelimiteerde tijd moeten betalen een som van 25 guldens ten gunste 
en ten behoeve van de Onze Lieve Vrouwe kapel ter Gestele om daaruit missen te 
laten celebreren tot lafenis van hun zielen. Uit te keren en te betalen een som van 
100 guldens ten behoeve van den Heilige Roosencrans binnen Olen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten gehucht van Schaetsbergen en ten woonhuis 
der testateurs, ter presentie van Peeter Helsen president schepene alhier en Joannes 
Baptista Raeijmaeckers als getuigen hiertoe geroepen. 
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Akte N° 9         25 februari 1782 
 

Op heden 25 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Vermeerbergen 65 
gehuwd met Maria Verboven inwoners van Olen, welke comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Jan Mols en Maria Catharina Douwen gehuwden 
en inwoners van Olen een som van 94 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand, zeker huis, hof en land groot een zille of meer 
gestaan en gelegen tot Doffen. Palende oost Jacobus Willems, zuid dezelfde, west Marten 
Bellens en noord Adriaen Heijlen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Anthoon Moelandts en Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergetekende gelast van den eerwaarde heer P. M. Mols kapelaan van 
Wiekevorst uit handen van de weduwe en kinderen van Adriaen Vermeerbergen, de som 
van 94 guldens in remboursement van het voorstaande kapitaal met 17 ½ stuiver voor drie 
maanden verschenen intrest. Actum Olen 16 januari 1794. M. Soeten. 
 
Akte N° 10         26 februari 1782 
 
Op heden 26 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Heijlen en 
Catharina Van Hove inwoners van Doffen, welke comparanten verklaarden wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Peeter Helsen als administrateur der penningen gefundeerd 
door wijlen den eerwaarde heer Henricus Swinnen gewezen kapelaan alhier waarvan den 
jaarlijkse intrest is ten behoeve van de erfgenamen Sieur Michiel Swinnen en zijn 
descendenten een som van 100 guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land gelegen tot Doffen groot een half bunder. 
Palende oost Sieur Van Rompaeij, zuid Jan Daems en Catharina Bellens, west de 
erfgenamen Marten Caers en noord de erfgenamen Joseph Meir. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandus Van Houdt en Adriaen Deckers als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven wegens Adriaen Heijlen de som van 100 guldens 
wisselgeld in remboursement met den intrest van dien. Actum Olen 9 oktober 1788. Jan 
Hermans. 
 
Akte N° 11         2 maart 1782 
 

Op heden 2 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster gehuwd met 
Maria Elisabeth Peeters ter ene zijde en Peeter De Ceuster des eerst gemelde 
Peeterssone gehuwd met Elisabeth Willems ter tweede zijde, welke eerste comparant 
verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zekere stede met de annex landen, beemden, weiden, driessen en heiden te samen groot 
omtrent 8 ½ bunder, gestaan en gelegen tot Oosterwijck onder Tongerlo, om en mits 
daarvoor te betalen een som van 63 guldens in voorlijf en 26 veertelen koren en 4 veertelen 
boekweit. 
 
Volgen de huurvoorwaarden o.a. dat den huurder “ de swerte braek “ zal moeten mesten en 
bezaaien. Dat den verhuurder tot zijn behoef reserveerde het eiken plantsoen staande op  
“ de berckheijde “ met de nog ongecultiveerde heide. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Cluijts en Joannes De 
Bruijn als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
 
 
 

 
65 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Vermeerbergen x Maria Verboven, nr. 3319, pag. 654. 
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Akte N° 12          6 april 1782 
 

Op heden 6 april compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Maes 66 gehuwd met 
Anna Catharina Van Hove inwoners van Meeren, welke comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Martinus Beismans en Adriaen Goossens als 
wettelijke voogden der minderjarige dochter bij naam Maria Catharina Goossens 
achtergelaten bij wijlen Joanna Catharina Van Zeelandt daar vader af leeft Adriaen 
Goossens kozijn van den voormelde Adriaen Goossens een som van 225 guldens courant 
geld. 
 
Comparant stelde tot onderhoud van het gene voorschreven zijn persoon en goederen, 
roerende en onroerende en daarvoor te stellen goede en sufficiënte borgen in waarde het 
dubbele excederende. Mede comparerende Franciscus Van Hove vader der gemelde Anna 
Catharina Van Hove zie zich voor dit kapitaal als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Franciscus De Backer en Guilliam Van Elst als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij mij ondergeschrevene Petrus Verherstraeten gehuwd met Maria Catharina 
Goossens uit handen van Guilielmus Maes in verscheidene reizen de som van 225 
guldens Brabants courant in remboursement van de gelijke som. Actum Olen 22 maart 1795. 
 
Akte N° 13         15 april 1782 
 

Op heden 15 april compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Helsen gehuwd met 
Theresia Gebruers inwoners van Straeteneijnde jurisdictie van Tongerlo, welke 
comparanten bekende wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Bouwen 
oude jongeman inwoner van Morckhoven een som van 250 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker huis kamer, stal, schuur, hof en 
binnenveld, ap- en dependentiën van dien groot over de drie zillen, gestaan en gelegen tot 
Straeteneijnde onder Tongerlo. Palende oost de erfgenamen Franciscus Collens, zuid 
dezelfde, west Peeter Helsen en noord de Veldstraet. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en Peeter Dirickx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14         27 april 1782 
 

Op heden 27 april compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Josephus Verwimp en 
Anna Theresia Heijlen gehuwden en inwoners van Doffen resort van Olen, welke 
comparanten bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Gebruers 
gehuwd met Anna Van De Weijer inwoner van Liessel resort van Geel een som van 300 
guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker een perceel land 
genaamd “ den steenacker “ gelegen op “ het bijlenveldt “ onder Olen, groot 250 roeden. 
Palende oost den heer secretaris De Vries, zuid de erfgenamen Adriaen Van Lommel, west 
de erfgenamen Geert Bellens en noord Peeter Van Castel. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Peeter Martien Soeten en Peeter Verswijvel als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Cornelis Josephus Verwimp een som van 
300 guldens courant in redemptie van een gelijk kapitaal met den intrest van dien. 
Actum Olen 20 november 1785. Peeter Gebruers. 
 
Akte N° 15          11 mei 1782 
 

Op heden 11 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Goovaerts gehuwd met 
Anna Maria Van De Poel inwoners van Deckxeijnde onder Tongerlo, welke comparant 

 
66 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Guilielmus Maes x Anna Catharina Van Hove, nr. 1485, pag. 299. 
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verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Michiel Vertommen en Maria 
Elisabeth Veris gehuwden en inwoners van Noorderwijck. 
 
De comparant stelde voor deze rente tot speciale hypotheek zeker huis, stal, schuur of en 
binnenveld, ap- en dependentiën van dien groot 175 roeden, gestaan en gelegen tot 
Deckxeijnde onder het Laathof der eerwaarde prelaat van Averbode. Palende oost Anna 
Elisabeth De Ceuster, zuid de straat, west Dimphna Bertels en noord Maria Bacx. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Milants en Sebastiaen Heijlen 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16          24 mei 1782 
 
Op heden 24 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster en Maria 
Elisabeth Peeters, gehuwden en inwoners van Olen welke comparanten bekenden wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege de eerwaarde heren pastoors der parochiale kerk 
van Sint Bavo binnen Noorderwijck en Sint Peeter binnen Herenthout en van Sint 
Waltrudis binnen Herentals respectievelijk als provisors en collecteurs der fundatie van 
wijlen den eerwaarde heer Joannes Heijns in zijn leven pastoor der gemelde parochie van 
Noorderwijck een som van 500 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld 
gestaan en gelegen tot Schaetsbergen onder deze jurisdictie, groot een bunder. Palende 
oost de erfgenamen Joris Cluijts, zuid Hendrick Baeten, west Joannes Van Lommel en noord 
de straat van de Plaetse van Olen naar Doffen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Sieur Jacobus Willems en Petrus Martinus Soeten als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Gezien bij mij ondergeschrevene de kwitantie verleden door Jacobus Willems als 
rentmeester der voorschreven “ Borzen “, waarvan den teneur van woord tot woord was als 
volgt: ik ondergeschrevene beken mits deze ontvangen te hebben uit handen van Peeter De 
Ceuster een som van 500 guldens in voldoening van een kapitale rente aan “ de Borzen “ 
van Noorderwijck. 
 
Akte N° 17          11 juni 1782 
 

Op heden 11 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Verstappen bijgestaan 
met Joannes Daems haar man, Josephus Verstappen gehuwd met Maria Schoubroeckx, 
Lucia Catharina Verstappen weduwe van wijlen Petrus Wouters, Petrus Josephus 
Verstappen weduwnaar wijlen Catharina Luijten, Elisabeth Van Santvoort bijgestaan met 
Sieur Henricus Van Hove haar man, item en tot slot Michael De Keijser voor en in de 
naam van Jacobus Adrianus De Keijser zijn zoon minderjarige jongeman en ter zake zijne 
minderjarigheid op aggregatie van de heren weesmeesters der stad en provincie van 
Mechelen respectieve als erfgenamen wijlen Adrianus Wouters en Anna Maria 
Verstappen in hun leven gehuwden en ingezetenen der stad Mechelen, welke comparanten 
verklaarden op de krachtigste wijze doenlijk machtig te maken en in hunne stede te stellen 
den eerwaarde heer Martinus Adrianus Wouters hun mede erfgenaam speciaal om in hun 
comparanten naam benevens de gemelde Joannes Josephus Verstappen en Petrus 
Josephus Verstappen publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen alle 
immeubilaire onroerende goederen achtergelaten bij wijlen de voorschreven Adrianus 
Wouters en Anna Maria Verstappen en de kopers daarin te goeden en vestigen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen De Ceuster en Michiel Van 
Looij als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          13 juni 1782 
 

Op heden 13 juni compareerde voor mij openbaar notaris Maria Van Hove weduwe van 
wijlen Hendrick Lemmens bijgestaan met Peeter Lemmens wettelijke voogd der 
minderjarige kinderen als van Amandus Van Houdt schepen alhier, Anna Elisabeth Van 
Hove bijgestaan met Peeter Verherstraeten haar man. Item Joannes Van Hove gehuwd 



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

met Theresia Van Nuten, item Catharina Van Hove bijgestaan met Adriaen Heijlen haar 
man en tot slot Maria Dimphna Van Hove bijgestaan met Adriaen De Bruijn haar man. Die 
van toenaam Van Hove wettelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrick Van Hove 67 
en Dimphna Bellens gehuwden in hun leven welke comparanten verklaarden niet langer in 
gemeenschap te willen blijven van alzulke erfgoederen als hun uit den hoofde van hun 
gemelde ouders zijn gedevolveert maar daarvan te willen scheiden en delen in vijf kavels 
gelegd zo egaal als mogelijk. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd voor eerst zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld 
groot ander halve zille wezende Vrij Govaerts leen gestaan en gelegen tot Buel. Palende 
oost Amandus Van Houdt, zuid de erfgenamen Jan Blampaerts, west en noord de straat. 
Item en tot slot zal deze kavel trekken tot haar supplement de som van 11 guldens uit de 
penningen tot proveniëren van verkocht moer. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker een perceel land genaamd “ de schomme “ 
gelegen tot Neerbeul groot omtrent een half bunder gelegen tot Neerbuel. Oost Adriaen 
Janssens, zuid Amandus Van Houdt, west de Veldstraat en noord Peeter Heijlen tweede 
kinderen. Item een vierde part van “ den mosbergh “ westwaarts gelegen, groot 36 roeden 
salvo juist voor de vierde. Item en tot slot zal deze kavel genieten tot haar supplement de 
som van 41 guldens uit de penningen der verkochte moeren te collecteren. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker perceel land genaamd “ den vrouwenhof “ groot 
anderhalve zille gelegen tot Neerbuel. Palende oost en noord de straat, zuid Anna Maria 
Peeters en west de Heilig Geest tafel alhier. Item twee klein perceeltjes gelegen op “ de 
leente “ wezende land. Item en tot slot zal deze kavel genieten twee pistolen uit de 
penningen als voor insgelijks tot haar supplement. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd ten eerste zeker perceel land genaamd “ anthonis 
heijde “ groot anderhalve zille gelegen tot Buel. Palende oost de erfgenamen Hendrick 
Smedts, zuid Marten Daems, west Peeter Martien Soeten en noord de Buelestraat. Item drie 
vierde part in “ den mosbergh “ gelegen tot Geel. Item zal deze kavel trekken uit de 
penningen als voor tot egalisering de som van 27 guldens. 
 
Aan de vijfde kavel werd toegelegd zeker perceel land in “ de buelsche boschen “, groot 
een half bunder. Palende oost Peeter Cluijts, zuid de straat, west de straat en noord 
Dimphna Thijs. Item zeker perceel land genaamd “ de geerheijde “ groot 55 roeden 
insgelijks tot Buel gelegen. Item een perceel beemd genaamd “ den asbempt “ met een 
perceeltje kwebbe gelegen in “ de rieckbempden “ beiden onder Geel gelegen. Item een 
perceel heide genaamd “ de delleheijde “ gelegen alhier, groot een zille. Item en tot slot zal 
deze kavel trekken tot egalisering de som van 6 guldens uit de penningen als voor. 
 
Volgen de verdere condities van deze scheiding en deling. Zo is den eerste kavel bevallen 
aan Elisabeth Van Hove gehuwd met Peeter Verherstraeten. De tweede kavel is bevallen 
aan Dimphna Van Hove gehuwd met Adriaen De Bruijn. De derde kavel is bevallen aan 
Jan Baptist Van Hove. De vierde kavel is bevallen aan Maria Van Hove en de vijfde is 
bevallen aan Catharina Van Hove gehuwd met Adriaen Heijlen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Cornelis Snoeckx en Jan Baptist Heijlen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          15 juni 1782 
 

Op heden 15 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Verbist 
schepen van Herentals als gelaste van Maria Goovaerts zijn moeder en Elisabeth Cluijts 
laatste weduwe van wijlen Joannes Boeckx te samen ter ene zijde en Joannes Baptista 
Van Houdt 68 en Maria Elisabeth Bellens toekomende bruid en bruidegom ter tweede zijde. 

 
67 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Henricus Van Hove x Dimphna Bellens, nr. 2685, pag. 534. 
68 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Bapt. Van Houdt x Maria Elisabeth Bellens, nr. 2649, pag. 527. 
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Welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede alhier present en de nabeschreven 
huur accepterende van zekere stede met de annex landen, beemden, weiden en driessen 
gestaan en gelegen tot Heusewijck onder de jurisdictie van Olen als Noorderwijk zo en gelijk 
Martinus Bellens hetzelfde actueel in huur heeft om en mits daarvoor jaarlijks te betalen in 
voorlijf 63 guldens en voor korenpacht 13 veertelen in koren en één veerteel boekweit en 
aan de tweede comparante in voorlijf een som van 22 guldens en voor korenpact 11 
veertelen koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gaspar Verelst en Joseph Goris 
als getuigen. 
 
Akte N° 19          5 juli 1782 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Raeijmaekers en Maria Verborght 
gehuwden en inwoners van Olen publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten. Volgt een lijst met haafelijke goederen 
en de vermelding van de kopers met hun onkosten. 
 
De voorstaande conditie beloopt ter som van 118 guldens en 14 stuivers en degene van het 
verkocht koren hier achter staande 37 guldens te samen 155 guldens en 14 stuivers hieraan 
gekort 23 guldens 12 stuivers één oord van de penningen ten dage der verkoop. Item 7 
guldens 17 stuivers van de gehuurde polder tot Schaetsbergen. Ontvangen te Olen 16 
februari 1783. 
 
Akte N° 20          20 juli 1782 
 

Op heden 20 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Catharina Beijs weduwe wijlen 
Guilliam Verbraecken bijgestaan met Peeter Helsen president schepen alsmede van 
Marten Vleugels als wettelijke voogd der minderjarige wezen achter gelaten bij wijlen den 
voornoemde Guilliam Verbraecken ter ene zijde, Franciscus Verbraecken en Jan Baptist 
Goris gehuwd hebbende Barbara Verbraecken te samen ter andere zijde, welke 
comparanten verklaarden onderling tot akkoord gekomen te zijn over alzulke gerechtigheid 
als zij tweede comparanten voor de touchte en haar kinderen voor den eigendom 
competeren in zeker een perceel land genaamd “ de torfputten “ gelegen tot Buel uit den 
hoofde van Joannes Verbraecken wijlen de gemelde Guilliam Verbraecken voorkind als 
gestorven zijnde na de dood van zijn moeder en in het leven van zijn gemelde vader en dat 
op de volgende manieren. 
 
Te weten dat de eerste comparant aan en ten behoeve de tweede comparanten is 
overgevende en transporterende mits deze alzulke gerechtigheid als zij eerste comparante 
en haar kinderen zouden kunnen competeren in het gemelde perceel land voortgekomen 
van Maria Stijnen moeder en schoonmoeder der tweede comparante alsmede alzulke 
gerechtigheid als zij eerste comparante aan haar kinderen zouden kunnen competeren in 
zeker perceel heide nu land groot een zille bij wijlen de voornoemde Guilliam Verbraecken 
in zijn eerste huwelijk zijnde met wijlen de voornoemde Maria Stijnen gekocht zonder aan 
dezelfde twee percelen meer te hebben en te behouden enige recht actie maar deze te 
cederen aan de tweede comparanten en in recompens van deze verklaarde de tweede 
comparanten mits deze te vergunnen aan de eerste comparanten gedurende haar leven 
verder de grond waarop het huis bij de eerste comparante bewoond wordende is staande 
met 16 roeden hof insgelijks gedurende haar leven op conditie dat de kinderen of 
erfgenamen der eerste comparanten na de dood van hun moeder hetzelfde huis en verder 
edefitien binnen de drie maanden na haar overlijden van de grond moeten amoveren als 
wanneer dezelfde grond met de 16 roeden hof wederom in eigendom zullen volgen aan de 
tweede comparanten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geeraert Verbist en Guilliam 
Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 21          22 juli 1782 
 
Op heden 22 juli compareerde voor mij openbaar notaris Maria Anna Stijnen bijgestaan met 
Adriaen Van Der Vloet haar man ter ene zijde en Amandus Van Houdt gehuwd met 
Joanna Catharina Laenen ter andere zijde, welke comparanten verklaarden onderling bij 
vorm van mangeling van erf op erf geaccordeerd te zijn op de volgende manieren. 
 
Te weten dat de eerste comparant mits deze is transporterende aan den tweede comparant 
in volle eigendom zeker een perceel kwebbe eertijds beemd al over lang uitgebaggerd, groot 
een half bunder of meer gelegen onder Geel, genaamd “ de ketelbunders “. Palende oost 
Marten Laenen, zuid de erfgenamen wijlen Joannes Laenen, west Peeter Van Beijlen 
erfgenamen en noord Peeter De Smedt. Item en tot slot een perceel kwebbe ook eertijds een 
beemd gelegen als voor en ook genaamd “ de ketelbunders “ groot 100 roeden. Palende 
oost het voorstaande perceel kwebbe, zuid Peeter Van Beijlen erfgenamen, west Hendrick 
Vervecken met zijn wederdeel en noord de loop.  
 
In recompens verklaarde de tweede comparant te transporteren zeker perceel zowel kwebbe 
als hooiwas groot een half zille gelegen onder Geel aan “ de weirdonck “. Palende oost het 
nonnenklooster van Herentals, zuid Peeter Martien Verbist, west de zogenaamde  
“ weirdoncken “ en noord Marten Laenen. Verklaarde de tweede comparant bovendien aan 
de eerst comparant in contante penningen te zullen gelden tot egalisering in waarde een 
som van 195 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendricus Van De Plas en 
Hendericus Verhaert als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22          22 juli 1782 
 

Voorwaarde en condities waarop Joannes Baptista Raeijmaeckers en Maria Verborght 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun koren ten velde staande. 
 

- Eerste koop op “ de schomme “ op last van te leveren aan Jan Cluijts 5 loopen koren 
gekocht door Peeter Helsen. 

- Tweede koop aldaar, gekocht door dezelfde. 
- Derde koop aldaar verkocht aan Adriaen Baeten en de vierde koop aldaar verkocht 

aan Peeter Helsen. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen, Adriaen 
Baeten en meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 23         5 augustus 1782 
 

Op heden 5 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Tuijmans als gelaste 
van Elisabeth Van Outsel zijn moeder ter ene zijde en Joannes Vranckx gehuwd met 
Elisabeth Van Castel ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede 
alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de annex 
landen en gronden van erven groot te samen 9 bunders gestaan en gelegen tot 
Daemseijnde onder Westerlo om en mits daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 
58 guldens en in korenpacht bestaande de kwantiteit van 20 veertelen koren. Aldus gedaan 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Cuijpers en Peeter Marien Soeten. 
 
Akte N° 24         7 augustus 1782 
 

Op heden 7 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Nuten 
bejaarde jongeman toekomende bruidegom van Maria Dimphna Diels, welke comparant 
bekende wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Sieur Jacobus Willems en 
Catharina Theresia Du Ribreu gehuwden en inwoners van Noorderwijk een som van 1000 
guldens courant geld. 
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Comparant stelde voor deze rente tot pand voor speciale hypotheek voor eerst een perceel 
land genaamd “ den lammerdriesch “ groot een half bunder gelegen tot Oosterwijck. 
Palende oost Jan Daems en noord Franciscus Mombaers. Item een perceel land genaamd  
“ het silleken “ groot anderhalve zille gelegen als voor. Palende oost Jan Dirickx, zuid Jan 
Daems, west Jan Martien Daems en noord de begijn Cools. Item een perceel land genaamd 
“ het huijsblock “ groot 7 zillen insgelijks als voor. Palende oost de baan, zuid Marten 
Bellens, west Jan Van Doninck en noord Jan Martien Daems. Item en tot slot een perceel 
land aldaar gelegen, groot 50 roeden. Palende oost en noord Martien Verstappen, zuid Jan 
Sterckx en west de straat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en Guilliam 
Van Elst als getuige hiertoe verzocht. 
 
Akte N° 25         20 augustus 1782 
 

Op heden compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Verbist jong bejaarde dochter 
en inwoonster van Mechelen ter ene zijde en Joannes Cluijts haar zwager inwoner van 
Olen ter tweede zijde welke eerste comparante verklaarde aan de tweede alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende van zeker helft van een stede gestaan en gelegen tot 
Doffen onder Olen aan den huurder genoegzaam bekend mits de resterende helft aan hem 
huurder nomine uxoris is competerende, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen de som van 
27 guldens in voorlijf en voor korenpacht de kwantiteit van 18 veertelen koren. 
 
Volgen de huurvoorwaarden o.a. dat hetzelfde huis, stal en twee schuren zal moeten 
onderhouden zo van dak als van wechten en wanden zonder korten. Dat hij zal mogen slaan 
in de gebroekten zijn provisie in de heide eussels. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Martien Soeten en 
Peeter Josephus Torfs als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 26         31 augustus 1782 
 
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh persoon 
 
Zij konde en kennelijk één iegelijk dat dit openbaar instrument van testament zullen zien of 
horen lezen dat op heden 31 augustus voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Paulus Gielis en de eerzame Margarita Van Der Heijden 
gehuwden en inwoners van Olen, beiden gezond van lichaam, welke comparanten 
verklaarden gemaakt te hebben dit hun tegenwoordig testament te niet doende en 
casserende alle voorgaande testament. 
 

- Verkiezende hunne begraafplaats op het kerkhof der parochiale kerk waaronder zij 
zullen komen te overlijden met een redelijke uitvaart en dat de langs levende van hun 
beiden zal moeten laten celebreren 100 missen van requiem. 
 

- Dispositie van hun meubilaire effecten verklaarden zij om hoog dringende redenen 
aan elkaar te maken. De testateurs verder disponerende van hun onroerende 
goederen van geringe importantie verklaarden zij aan elkaar van te geven en te 
maken zijn of haar leven gedurende de volle touchte en gebruik. Ingeval de genadige 
God door zijn milddadige zegen den langstlevende van hun beiden zoude behoeden 
van dergelijke armoede zo verklaarden zij testateurs na de dood van elkaar dezelfde 
hun onroerende goederen mits deze te maken aan de naaste bloedverwanten de ene 
helft aan degene van den testateur en de andere helft aan degene van de testatrice. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van 
Petrus Martinus Soeten en Adriaen Thoremans. 
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Akte N° 27         6 september 1782 
 

Voorwaarden en condities waarop Joseph Meir weduwnaar wijlen Anna Leirs 69 voor de 
ene helft en Hendrick Meir voor een derde in de resterende helft, Peeter Meir ook voor een 
derde in dezelfde helft en Juffrouw Anna Catharina Meir begijn haar sterk makende voor 
haar mede deelhebbers in de resterende derde deel van de helft, publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerst koop zeker perceel land groot 275 roeden genaamd “ de buijte straete “ leenroerig 
onder het Leenhof van zijne Excellentie den heer graaf alhier. Palende oost Jan Baptist Van 
Roosbroeck, zuid de Kernestraat, west Jacobus Willems en noord den heer secretaris 
Heijlen. De koper zal de huur moeten gedogen aan Peeter Van Hoeve. Jan Baptist Van 
Roosbroeck aanvaarde den palmslag voor de som van 181 guldens en stelde daarop nog 8 
verdieren. Anthoon Helsen verhoogde de koopsom met 1 verdier, J. B. Van Roosbroek 
stelde ook nog 1 verdier bij en is hij na het bijstellen van enige verdieren koper gebleven na 
de kaarsbranding. 
 
Tweede koop zeker perceel land genaamd “ het kerskens “ groot 125 roeden volgens het 
meetboek en gelegen achter “ de wijckens “ van den heer pastoor alhier. Palende oost 
Marten Meir, zuid Jan Torfs, west de erfgenamen Adriaen Neijers en noord den heer pastoor 
alhier. Item een perceel heide achter het gene van Jan Torfs aangelegen groot 100 roeden. 
Palende oost Marten Meir, zuid Adriaen Verstockt, west den notaris Oniaerts en noord Jan 
Torfs. De koper zal de huur moeten gedogen aan de notaris Oniaerts volgens conditie van 
huur. Juffrouw Maria Catharina Meir begijntje aanvaarde den palmslag van deze koop voor 
de som van 40 guldens en stelde daar 4 hoogen op, Christiaen Cools stelde op deze koop 
nog 4 verdieren bij en is hij koper gebleven van deze koop na de kaarsbranding op 24 
september 1782. 
 
Derde koop zeker perceel dries genaamd “ den schaetsbergschen dries “ groot 150 
roeden. Palende oost Adriaen Douwen, zuid Jan Baptist Meir, west Michiel … en noord 
zeker straatje. Den koper zal de huur moeten gedogen aan Cornelis Vissers volgens 
mondeling akkoord. Juffrouw Maria Catharina Meir begijntje aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 162 guldens en telde daarop 8 hoogen en is ze koopster 
gebleven na de kaarsbranding. 
 
Vierde koop zeker perceel dries genaamd “ den honinck “ groot een derdel. Palende oost 
zeker straatje, zuid Michiel Cluijts, west de erfgenamen Guilliam S’Jongers en noord de 
erfgenamen Jan De Busser. Christiaen Cools aanvaarde den palmslag van deze koop voor 
de som van 90 guldens en stelde daarop nog 8 hoogen, stelde nog 2 verdieren bij en is hij 
daarmee koper gebleven na de kaarsbranding op 24 september 1782. 
 
Akte N° 28         28 september 1782 
 

Voorwaarden en condities waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Joannes Meir op heden 
28 september publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen zeker huis 
groot circa 100 roeden. 
 
Specificatie van de koop: zeker huis kamer, stal, hof en binnenveld groot 100 roeden 
gestaan en gelegen in de Vierhuizen onder Olen. Palende oost Adriaen Bellens, zuid de 
straat, west den heer Bosquet cum suis en noord Marten Caers erfgenamen. Marten 
Beismans aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 271 guldens courant en 
stelde daarop 5 verdieren. Franciscus De Bie verhoogde de koopsom met 2 verdieren en is 
hij daarmee koper gebleven. 
 
Ontvangen vanwege Franciscus De Bie of zijn command de som van 278 guldens in 
voldoening van deze conditie. Actum Olen 28 oktober 1782. Ondertekenden: Adriaen 

 
69 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Josephus Meir x Anna Leirs, nr. 1592, pag. 321. 
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Verheijen, Anna Theresia Heijlen, Joannes Bellens, Franciscus Van Looij en Joannes 
Verboven als voogd verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 29         30 september 1782 
 

Op heden 30 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Houdt 
gehuwd met Anna Catharina Ridders, Gommarus Van Houdt gehuwd met Maria 
Geijsmans. Item Anna Maria Van Houdt jong bejaarde dochter. Item Franciscus Van 
Houdt gehuwd met Catharina Bruijnseels. Item Petrus Josephus Van Houdt 70 gehuwd 
met Lucia Wijnants. Die van toenaam van Houdt broers en zusters en wettige kinderen en 
erfgenamen van wijlen Peeter Van Houdt en Anna Barbara Verhaegen hun sterk makende 
voor Elisabeth Van Houdt hun alhier absente zuster. Item en tot slot Joannes Raes en de 
voorzegde Franciscus Van Houdt als wettelijke voogden der 5 minderjarige kinderen 
achtergelaten bij wijlen Cornelis Raes daar moeder af leeft Maria Van Houdt ter zijne 
nabeschreven emploijerende alzulke akte van autorisatie op hun rekwest gevolgd op 28 
september 1782 bij de wethouders van Westmeerbeek verleden.  
 
Welke comparanten verklaarden ingevolge van zekere publieke verkoop gepasseerd voor de 
getuigen op den tweede dezer maand na de kaarsbranding in volle erfdom getransporteerd 
aan en ten behoeve van Peeter Broeckx hiermede comparerende en de nabeschreven 
koop mits deze andermaal accepterende van zeker perceel land genaamd “ de heijde “ 
gelegen onder Hulshout tegen de palen van Heijst, groot 162 roeden. Palende oost 
Franciscus De Ceuster zuid de palen van Heijst, west Joannes Van Looij en noord Peeter 
Bruijnseels Janssone, om en mits een som van 233 guldens courant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Jan Baptist Wuijten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 30         14 oktober 1782 
 

In den naeme van eenen Godt drijvuldigh persoon 
 
Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien 
of horen lezen op heden 14 oktober voor mij openbaar notaris compareerden in propere 
personen den eerzame Joannes Cluijts 71 en de eerzame Catharina Verbist gehuwden en 
inwoners van Doffen resort van Olen, den eerste comparant ziek liggende te bed en de 
tweede comparante gezond van lichaam beiden hun verstand wel machtig welke 
comparanten verklaarden bij deze hun testament te ordonneren. 
 

- Verkiezende hun begraafplaats op het kerkhof der parochiale kerk waaronder zij 
zullen komen te overlijden met een redelijke uitvaart. De langstlevende van hun 
beiden zal moeten laten celebreren 50 missen van requiem tot lafenis van hun ziel. 
 

- Dispositie van hun meubilaire effecten geven en laten ze aan elkaar behoudens dat 
ze moeten betalen voor de legitieme portie aan zes wettige kinderen een som van 
125 guldens courant geld tot ze een ouderdom van 25 jaar zullen gekomen zijn. 
Dispositie van hun onroerende goederen maakten ze de volle touchte en gebruik aan 
elkaar en na hun beider dood den eigendom te maken aan hun wettige kinderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Adriaen Heijlen en Peeter Cluijts beide inwoners van Doffen en geburen der testateurs. 
 
Akte N° 31         2 november 1782 
 

Op heden 2 november compareerde voor mij openbaar notaris, Paulus Gielens en 
Margarita Van Der Heijden gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten verklaarden 

 
70 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Van Houdt x Lucia Wijnants, nr. 2652, pag. 528. 
71 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Bapt. Cluyts x Anna Catharina Verbiest, nr. 472, pag. 96. 
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bij deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van Joannes Goossens en Maria 
Elisabeth Vermeerbergen gehuwden hier mede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van zeker schuurke gestaan en gelegen omtrent de Plaetse van Olen sub 
civieli jurisdictione Tongerlensi groot met de grond daar het zelfde schuurtje op is staande en 
met degene daarbuiten 2 en een half bunder, in den verstande dat de acceptanten 
zuidwaarts van de weg of van het huis der transportanten zullen moeten blijven vier voeten 
en zullen de acceptanten westwaarts maar vier voeten van den hof der transportanten te 
nemen van de pluij van hetzelfde schuurke genieten. Palende oost de erfgenamen Michiel 
Willems, zuid en west de transportanten en noord Catharina Heijns, om en mits een som van 
60 guldens courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Franciscus Smedts en 
Peeter Martien Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32         14 november 1782 
 

Op heden 14 november compareerde voor mij openbaar notaris, Andries Mans weduwnaar 
wijlen Maria Anna Daems ter ene zijde. Joannes Peeters, Peeter Peeters en Joannes 
Baptist Van Dijck gehuwd met Maria Catharina Peeters, die van toenaam Peeters broers 
en zusters en wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Peeters daar moeder af 
was de voornoemde Maria Anna Daems ter tweede zijde. 
 
Welke comparanten verklaarden onderling tot akkoord gekomen te zijn nopende de 
haafelijke en meubilaire successie van wijlen den voornoemde Peeter Peeters als de 
haafelijke en erfelijke successie van wijlen de voornoemde Maria Anna Daems eerste 
weduwe van wijlen den voorzegde Marten Peeters en daarna in tweede huwelijk met den 
eersten comparant. Te weten dat den eerste comparant zal hebben en behouden de gehele 
roerende haafelijke goederen zo hij dezelfde in bezit had en gebruikte met wijlen de 
voornoemde Maria Anna Daems, zonder daarin te vervangen een ongegoede beemd 
genaamd “ de leppers “ gelegen onder Herenthout achter de zogenaamde “ bergen “ die zal 
blijven aan de tweede comparanten … etc. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Damasius Daems en 
Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 33         14 november 1782 
 

Op heden 14 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Storms 
gehuwd met Joanna Catharina De Pooter inwoners der stad Herentals ter ene zijde en 
Joannes Baptista Wils gehuwd met Maria Verwimp inwoonster van alhier ter tweede zijde, 
welke comparanten verklaarden aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede met de annex landen en driessen, gestaan en gelegen tot 
Buel onder deze jurisdictie van Olen zo en gelijk Joannes Van Eijnde dezelfde actueel in 
huur heeft, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf een som van 
28 guldens te betalen in 4 afbetalingen en voor korenpacht een kwantiteit van 4 veertelen 
koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Marien en P. M. 
Soeten. 
 
Akte N° 33         18 november 1782 
 
Casus, rondom de parochie van Hulshout zijn de naaste parochiale kerken degene van 
Westmeerbeek, die van Heist-op-den-Berg, Itegem en Wiekevorst, al deze gemelde kerken 
zijn over de vijf kwartieren uurs uren van die van Hulshout gelegen uitgenomen die van 
Westmeerbeek maar drie kwartieren van daar gelegen is. Men telt binnen Hulshout omtrent 
de 300 communicanten en kinderen in proportie waarvan een groot deel over het uur van de 
kerk woonachtig zijn en enige kinderen 3 kwartieren. De gemeenten van Hulshout hebben 
van over honderd jaren altijd bekostigd een residerende priester die belast was met de 
zondagse vroegmis met instructie. 
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De vraag is, of de gemeentenaren van Hulshout niet gefundeerd zijn om tot last van de 
thiendeheffers een residerende priester doende de functie van onderpastoor in acht 
genomen het gene voorschreven is en daar en boven dat den heer pastoor van Hulshout 
een jaarlijkse pastorale trek heeft van over de 1000 guldens, mitsgaders dat de voordere 
tienden dewelke de abdij van Tongerlo en de abdij van Averbode en den markies van 
Westerlo onder deze parochie trekken nog ruim belopen 500 guldens jaarlijks. Gezien bij de 
ondergetekende advocaten postulerende voor den Soevereinen Raad van Brabant den 
bovenstaande casus en de vraag daaruit geformeerd. Volgt verder informatie aangaande 
deze problemen ... 
 
Aldus geadviseerd binnen Brussel op 18 november 1782. Vanwege en ten verzoek van de 
ondergetekende eedslieden des dorp en Heerlijkheid van Hulshout zal de notaris Joannes 
Baptista Soeten residerende tot Olen zich begeven en transporteren bij den eerwaarde heer 
pastoor van Hulshout en aan dezelfde visie en lectuur geven van het origineel advies van de 
3 advocaten. Dezelfde dag gaf den heer pastoor tot antwoord “ dat hij twelf dagen tijd 
verzocht om zijnen raad te zoeken …” 
 
Op heden 4 december heb ik mij ondergeschreven notaris andermaal getransporteerd bij 
den eerwaarde heer pastoor van Hulshout om bij hem afvraging te doen als bij voorstaande 
commissie, degene mits zijn onpasselijkheid nog een verder uitstel van andere 12 dagen 
heeft verzocht. 
 
Op heden 23 december 1782 heb ik ondergeschreven notaris mij begeven bij den eerwaarde 
heer pastoor van Hulshout en hem andermaal de afvraging gedaan als bij voorstaande 
commissie, degene ter oorzaak van zijn aanhoudende onpasselijkheid andermaal heeft 
verzocht een naarder dilaij. 
 
Op heden 1 februari 1783 heb ik mij ondergeschreven notaris mij voor de vierde reis 
begeven en getransporteerd bij den eerwaarde heer pastoor van Hulshout en hem 
andermaal afvraging gedaan degene om nog een verder uitstel vroeg tot woensdag wezende 
den 5de februari. 
 
Op heden 5 februari 1783 heb ik mij ondergeschreven notaris mij andermaal voor de vijfde 
reis begeven mij den voorschreven heer pastoor van Hulshout en aan hem afvragingen 
gedaan als bij voorstaande commissie, degene daarop voor antwoord heeft gegeven “ dat er 
binnen de parochie van Hulshout geen onderpastoor nodig is … ” 
 
Het gene ik notaris heb aangenomen voor refuus en heb daar over geprotesteerd van alle 
kosten en schaden daar door alreeds geleden en nog verder te leiden. Joannes Baptista 
Soeten, notaris publicus. 
 
Akte N° 34         13 december 1782 
 

Op heden 13 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Daniels gehuwd 
met Adriana Sijmeijs inwoners van Noorderwijk welke comparant bekende wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege de pastoors der parochiale kerk van Sint Bavo binnen 
Noorderwijk, Sint Peeter binnen Herenthout en Sint Waltrudis van Herentals 
respectievelijk in kwaliteit van provisors en collatoren der fundatie van wijlen den eerwaarde 
heer Joannes Heijns in zijn leven pastoor van Noorderwijk, een som van 200 guldens 
wisselgeld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker zijn vierde part in zeker huis, stal, schuur 
en erve gestaan en gelegen tot Rossum resort van Noorderwijk en enige gronden van erven 
gelegen tot Velthoven bijvang der stad Herentals bij hem comparant competerende uit 
hoofde van zijn ouders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Martien Soeten en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 35         14 december 1782 
 
In den naeme van eenen Godt drijvuldigh persoon amen 
 
Zij konde en kennelijk dat één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat op heden 14 december voor mij openbaar notaris compareerde in propere 
persoon den eerzame Geeraert Verbist bejaarde jongeman en inwoner van Heusewijck, 
wereldlijke jurisdictie van Olen, actueel ziek zijnde nochtans zijn verstand wel machtig, welke 
comparant verklaarde te disponeren van zijn tijdelijke goederen uit vrije wil. 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde en in de parochiale 
kerk waar onder hij zal komen te overlijden onder een blauwe zerk met een witte rand 
en in witte letters formerende zijn naam een toenaam ... begerende een eerlijke 
uitvaart en begrafenis en voor lafenis zijner ziel onmiddellijk na zijn overlijden bij de 
eerwaarde paters Minderbroeders binnen Herentals te laten celebreren voor 100 
guldens missen van requiem. 
 

- Dispositie van zijn goederen verklaarde hij deze te prelagateren aan de H. Geest 
tafel van Noorderwijk een som van 100 guldens courant geld eens, om dezelfde 
som ter rente te remplaceren en de jaarlijkse intrest daarvan te gebruiken en uit te 
keren aan en ten behoeve van de arme en behoeftige inwoners aldaar. Item maakte 
hij aan de H. Geest tafel van wereldlijk Olen insgelijks een som van 100 guldens 
met dezelfde bedoeling als voorgaande voor de arme inwoners van Olen. De 
generale dispositie van al zijn roerende en onroerende goederen maakte hij aan 
Adriaen Verbiest zijn enige broer. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Heusewijck ten woonhuis van den testateur, ter 
presentie van Peeter D. Daems en Peeter Verstappen als getuigen hiertoe geroepen. 
 
 
 
 
 
 
 
Akte 1  4 januari 1783 
 

Op heden 4 januari 1783 compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Van 
Nuten 72 weduwnaar wijlen Elisabeth Molenberghs en in tweede huwelijk geconvoleerd met 
Anna Catharina Stijnen inwoner van Meeren, welke comparant bekende wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Peeter Coolvonders bejaarde jongeman en inwoner van 
Lichtaart een som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker derde part zijnde kindsgedeelte op hem bij 
de dood van wijlen zijn gemelde huisvrouw uit hoofde van zijn ouders gedevolveerd, gelegen 
onder het voorschreven Meeren als elders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Baptist Lathouders en Peeter Martien Soeten als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Uit kracht en naar vermogen van zekere kwitantie verleden door Jan Baptist Caeijmacx op 
15 maart 1786 waarvan den teneur op de kopie der voorstaande akte van rentconstitutie is 
luidende als volgt: aldus ontvangen bij den ondergeschreven executeur testamentair van het 
sterfhuis wijlen Peeter Coolvonders van Jan Baptist Van Nuten de som van 300 guldens 

 
72 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Baptista Van Nuten x M. El. Molenberghs, nr. 2836, pag. 564. 

    Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Anna Cath. Steynen dochter van Henricus Steynen, nr. 2179, pag. 438. 
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courant geld in afkwijting van voorstaande kapitaal met 12 guldens en 10 stuivers 
verschenen intrest. Actum 15 maart 1786. 
 
Akte N° 2         13 januari 1783 
 
Voorwaarden en condities waarop Joanna Dircx weduwe van wijlen Jan Groenen op heden 
13 januari publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen een groot deel van 
har meubilaire effecten. Volgt een lijst met vermelding van de aangeboden goederen en de 
kopers met hun onkosten. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Peeter Groenen koopt een koe voor 50 guldens borg 
Joannes Soeten voor deze en zijn verdere aankopen. Dezelfde koopt een koe voor 40 
guldens, Peeter Doos koopt een koe voor 31 guldens en 10 stuivers borg Peeter Groenen, 
Peeter Van Bijlen koopt een koe voor 40 guldens, Guilliam Maes koopt een kalf voor 16 
guldens en 10 stuivers en Guilliam Gelens koopt het paard voor 83 guldens borg Jan 
Gelens van Geel. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van 
Adriaen Deckers en Guilliam Van Elst als getuigen. 
 
Op voorstaande condities werd op heden 19 februari alsnog verkocht al de verdere 
overgebleven meubilaire effecten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, deze 
19 februari ter presentie van Peeter Verreckt en Guilliam Van Elst als getuigen. Volgen nog 
enkele ontvangstbewijzen van de koopdagen. 
 
Akte N° 3         25 januari 1783 
 
Voorwaarden en condities waarop Peeter Boeckx in kwaliteit als H. Geestmeester der H. 
Geest tafel van Olen op heden 25 januari publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde 
te verkopen het nabeschreven schaarhout gestaan in “ het H. Geestbosch “ omtrent 
Oosterwijck onder Tongerlo. Totaal van 24 kopen. 
 
Wij ondergetekende pastoor en schepenen des dorp en graafschap van Olen accorderen 
mits deze om doordringende redenen ons moverende aan Joannes Vos onze inwoner van 
bij Peeter Boeckx H. Geestmeester alhier tot zijn behoef te innen en te ontvangen een som 
van 14 guldens, deze intrekkende onder kwitantie zal aan dito H. Geestmeester dienen voor 
goede betaling. Actum binnen Olen, 11 februari 1783. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Hendrick Govaerts en 
Erasmus Schoofs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4         27 januari 1783 
 

Op heden 27 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Meir bijgestaan met 
Peeter Hermans haar man en inwoonster van Schaetsbergen haar memorie en verstand 
wel machtig, welke comparante verklaarde om doordringende redenen degen haar gemoed 
dikwijls met pure affectie en genegenheid hebben ontstoken en beweegt, met warme hand 
en bij vorm van donatie inter vivos mits deze te donateren aan en ten behoeve van Peeter 
Franciscus Van Lommel haar kozijn hiermede comparerende en de nabeschreven gift 
accepterende van te weten zeker haar twee derde parten in een perceel hooiwas groot een 
derdel gelegen in “ het voorste geruijm “ onder Geel. Palende in het geheel oost “ de 
cuijlen “ zuid Hendrick Vertommen, west “ den haersack “ en noord de Nethe.  
 
De comparante reserveerde voor haar gedurende haar leven de touchte en na hun beider 
dood verklaarde zij hierop geen recht meer te hebben maar al hetzelfde te schenken aan 
den voornoemde acceptant, zijnde hetzelfde perceel leenroerig onder het grote Leenhof van 
Geel en staande daarop voor sterfvrouw Maria Anna De Bruijn oud omtrent 14 jaar. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuis der comparante donatrice, ter presentie 
van Christiaen Cools en Adriaen Van Elsen als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 5         29 januari 1783 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten als gelaste van den heer 
intendant Bosquet op heden 29 januari publiekelijk presenteerde te verkopen het 
nabeschreven schaarhout o.a. op “ de clijn dellen “, op “ de groote del “, op “ het huijs 
block “, op “ het heijken “ en op “ de waterloop “. Totaal 24 kopen. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Joseph Meir en Guilliam Van Elst als 
getuigen. 
 
Akte N° 6         30 januari 1783 
 

Voorwaarden en condities waarop de erfgenamen wijlen Anna Heijlen op heden 30 januari 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen het nabeschreven schaarhout 
o.a. in “ het denebosch “ in totaal 12 kopen. 
 
Akte N° 7         6 februari 1783 
 

Op heden 6 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Bogaerts weduwe wijlen 
Adriaen Truijts ingezetenen van Bruggeneijnde resort van Heijst, welke comparante hier 
bijgestaan met Josephus Truijts haar zoon andermaal vernieuwende alzulke obligatoire 
rente van 400 guldens courant geld als zij benevens Adriaen Truijts haar man 
comparerende te samen op 24 januari 1771 voor mij notaris en getuigen bekenden wel en 
degelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van de H. Geest tafel van Hulshout. 
 
Zij stelde tot pand voor deze rentconstitutie samen met haar voornoemde man zeker een 
perceel land genaamd “ den vogel “ gelegen in de Haeghstraete onder Hulshout groot een 
half bunder alsnu bij scheiding en deling op datum van 18 augustus 1781 gepasseerd voor 
de notaris J. F. Heijlen tot Booischot residerende competeerde aan haar dochter Barbara 
Truijts gehuwd met Joseph Spapen, zo verklaarde de comparante tot verzekering voor het 
voornoemde kapitaal van de H. Geest tafel voor het voornoemde kapitaal en de te vervallen 
intresten in plaats van het voornoemde perceel land “ den vogel “ voor speciale hypotheek 
te stellen zeker perceel land gelegen tot Bruggeneijnde genaamd “ boeckx oomens 
huijsveldt “ groot een half bunder. Palende oost de Broeckstraete met de weduwe Adriaen 
Van Den Eijnde, zuid Peeter Bruijnseels Janssone, west Franciscus Van Den Bulck en noord 
de voorschreven Peeter Bruijnseels. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Franciscus Van Put als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8         11 februari 1783 
 
Op heden 11 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Lambertus Gebruers en 
Anna Elisabeth Smedts gehuwden en inwoners van Meeren, welke comparanten 
verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Mertens en Jesper 
Wuijts hoofdman en deken der Gilde van den Heiligen Sebastiaen binnen Oevel en ten 
behoeve der zelfde gilde een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen in “ de langels “ 
groot een derdel. Palende oost Amant Van Hout, zuid Adriaen Franciscus Cluijts, west Jan 
Verlinden en noord zeker straatje. Item een perceel hooiwas gelegen onder Geel in het 
broek genaamd “ het cromwiel “ groot een zille. Palende oost ... (leeg), zuid Jan Van 
Doninck, west ... (leeg) en noord de Nethe. 
 
Mede comparerende Jan Franciscus Smedts gehuwd met Maria Elisabeth Laurijs welke 
comparant zich voor het voornoemde kapitaal en de te verschijnen intrest tot borg stelde. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Franciscus Mertens en 
Adriaen Deckers schepenen alhier als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 9         13 februari 1783 
 

Op heden 13 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Vervoort en 
Adriana Marien gehuwden en inwoners van Bruggeneijnde resort van Heijst, welke 
comparanten bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Franciscus Van 
Asbroeck als dienende H. Geestmeester der H. Geest tafel van Hulshout en ten behoeve 
der zelfde tafel een som van 200 guldens courant. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, hof en binnenveld gestaan 
en gelegen tot Hulshout groot te samen 133 roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter 
Heijns cum suis, zuid de baan van Hulshout naar Heultje, west de H. Geest tafel alhier en 
noord Peeter Marien. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van 
Adriaen Van Den Bruel en Michiel Cuijpers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10         13 februari 1783 
 

Op heden 13 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Tongerloo en 
Anna Barbara Marien gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten bekenden 
wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege de regenten der kerk van Hulshout een som 
van 50 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand de helft van een perceel land 
genaamd “ den driesch “ groot 100 roeden en gelegen tot Hulshout. Palende oost Jan 
Marien, zuid de baan, west dezelfde Jan Marien met de afgedeelde wederhelft en noord 
Gommer Feninckx. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen 
Vervoort en Adriaen Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11         24 februari 1783 
 

Op heden 24 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Haemhouts gehuwd 
met Anna Elisabeth Denckens. Peeter Denckens gehuwd met Anna Elisabeth Wouters. 
Item Peeter Govaerts gehuwd met Petronella Denckens ter ene zijde en Joannes 
Denckens en Guilliam Denckens beiden bejaarde jongemannen hun hierbij sterk makende 
voor Franciscus Denckens en Adriaen Denckens hun broers ter andere zijde, welke 
comparanten te weten die van toenaam Denckens als zijnde onderlinge broers en zusters 
wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Denckens en Maria Anna Floeberghs, 
welke comparanten verklaarden onderling tot akkoord gekomen te zijn over de meubilaire 
effecten zo bestiale als alle andere achtergelaten ten sterfhuis van dito Peeter Denckens en 
hier ook vervangen de bezaaidheid ten velde. 
 
Verklaarden de eerste comparanten mits deze over te geven ten behoeve van hun en hun 
twee absente broers directelijk aan de haafelijke goederen geen recht of pretentie te 
behouden. En de tweede comparanten in voldoening der juiste waarde der gemelde 
goederen maken ieder beloofden aan de drie eerste comparanten binnen de drie weken na 
deze datum uit te betalen een som van 14 guldens, 5 stuivers en 3 oorden courant geld en 
verklaarden zowel de eerste als de tweede comparanten onderling de rente van 500 guldens 
kapitaal courant geld degene zij onderling heffende zijn ten laste van Peeter Heijlen en 
Joanna Maria Peeters gehuwden ten deze ongehinderd is blijvende tot dezelfde zal worden 
gerembourseerd tussen de eerste en tweede comparanten hoofdelijk gelijk te delen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon Moelants en Guilliam 
Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12         26 februari 1783 
 
In den name van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen. 
 
Zij kond en kennelijk dat één iegelijk dit tegenwoordig instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen den 
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eerzame Peeter Hermans en de eerzame Anna Meir gehuwden en inwoners alhier, den 
eerste comparant gezond van lichaam met ons gaande en staande en de tweede comparant 
ziek te bedde liggende, welke comparanten verklaarden hierbij hun testament te ordonneren 
 

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

- Dispositie van hun haafelijke goederen maakte zij, den eerstervende aan de langst 
levende van hun beiden de volle eigendom. Dispositie van hun onroerende goederen 
maakten zij aan elkaar de touchte gedurende hun leven. De testatrice disponeerde 
over den eigendom en haar achter te laten goederen aan haar voornoemde man en 
na zijn dood maakte zij dezelfde goederen aan de vier wettige kinderen achtergelaten 
bij Catharina Feijen daar vader af leeft Joannes De Bruijn hoofdelijk in volle 
eigendom, op den last dat dezelfde kinderen binnen de zes weken na de aflijvigheid 
der testatrice zullen gehouden zijn ten behoeve van de H. Geest tafel van wereldlijk 
Olen uit te keren een som van 100 guldens … en ten behoeve de kapel van Onze 
Lieve Vrouwe Ter Gestele een som van 25 guldens. Ook nog te betalen een som van 
100 guldens aan het Broederschap van den Heiligen Roosencrans alhier binnen Olen 
… etc. Verklarende den testateur insgelijks in geval van zijn aflijvigheid tot zijn 
erfgenamen te benoemen zijn naaste vrienden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Michiel Cluijts en Peeter Van Elsen geburen der testateurs. 
 
Wij wethouders van Olen verklaren dat de 100 guldens aan de Arm tafel van Olen en de 100 
guldens aan het Broederschap der Roosencrans ingevolge voorstaande testament zijn 
geteld gewest op 16 juli 1794 en dat de 25 guldens conform hetzelfde testament gemaakt 
aan de Onze Lieve Vrouwe kapel Ter Gestelen diezelfde dag zijn betaald aan Jan Baptist 
Heijlen. Actum tot Olen deze 27 oktober 1795. Adriaen Heijlen en Cornelius Josephus 
Verwimp. 
 
Akte N° 13         27 februari 1783 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Raeijmaekers en Maria Verborght 
gehuwden en inwoners van het gehucht Schaetsbergen op heden 27 februari publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerden te verkopen een deel van hun meubilaire effecten. 
Volgt een lijst van goederen met de vermelding van de kopers en hun onkosten. Aldus 
gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van Jan Torfs en Guilliam Van Elst. Volgen 
nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 14         4 maart 1783 
 

Voorwaarden en condities waarop Franciscus Verloo op heden 4 maart publiekelijk 
presenteerde te verkopen een kwantiteit schaarhout. 
 
Akte N° 15          3 mei 1783 
 

In den name van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen. 
 
Zij kond en kennelijk dat één iegelijk dit tegenwoordig instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen den 
eerzame Joannes Baptista Peeters en de eerzame Anna Maria Meir gehuwden en 
inwoners van Noorderwijk, de eerste comparant gezond van lichaam en de tweede 
comparante ziek te bed liggende nochtans beiden hun verstand wel machtig, welke 
comparanten verklaarden van hun goederen te willen disponeren. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie met dertig missen voor ieder en waarvan de 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 154 

dertig tot lafenis van de ziel van den eerst stervende van hun beiden onmiddellijk na 
zijn of haar aflijvigheid. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze de meubilaire goederen aan elkaar 
maakten / :enkel de ongegoede gronden van erven gereserveerd :/ alsmede ook de 
touchte van hun respectieve immeubilaire goederen gedurende hun leven en na de 
dood van de langstlevende laten zij testateurs hun erfgoederen aan hun respectieve 
vrienden te weten de erfgoederen van de testateur aan zijn vrienden en de 
erfgoederen van de testatrice aan har vrienden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuis der testateurs, ter presentie 
van Marten Anthonis en Peeter Van De Parre beide inwoners van Noorderwijk. 
 
Akte N° 16          17 mei 1783 
 

Op heden 17 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Verboven gehuwd met 
Joanna Catharina Vennekens inwoners van het gehucht Doffen, welke comparant 
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Jan Franciscus Oniaerts ook 
notaris alhier en wettelijke voogd der minderjarige kinderen achter gelaten bij wijlen 
Hendrick Wuijts daar moeder af leeft Elisabeth Ven, een som van 250 guldens. 
 
De rentgelder stelde voor deze rente tot pand zeker een perceel land genaamd “ het 
gillekens “ groot een oud bunder gelegen tot Doffen. Palende oost en zuid Peeter De Peuter 
nomine uxoris, west de weduwe Jan Verluijten en noord … Joseph Van Lommel. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Slegers en Peeter Martien 
Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17          13 mei 1783 
 
In den name van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen. 
 
Zij kond en kennelijk dat één iegelijk dit tegenwoordig instrument van testament zullen zien 
of horen lezen dat voor mij openbaar notaris compareerde in propere persoon den eerzame 
Joannes Baptista Heijlen bejaarde jongeman inwoner van Doffen, actueel ziek te bed 
liggende met “ de blijnroose “ aan zijn voet en zijn verstand volkomen machtig hebbende 
welke comparant verklaarde uit vrije wil gedisponeerd te hebben het navolgende. 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie met zestig missen tot lafenis van zijn ziel en 
onmiddellijk na zijn overlijden zo snel als mogelijk 30 missen te celebreren bij de 
eerwaarde paters Augustijnen en dertig bij de eerwaarde paters Minderbroeders tot 
Herentals. Willende dat op den dag van zijn uitvaart aan vrienden en geburen zou 
uitgekeerd worden 150 koeken à drie oorden elk. 
 

- Dispositie van zijn contante penningen maakte hij voor de juiste helft ten behoeve 
van Joseph Heijlen bejaarde jongeman en de zoon van Adriaen Heijlen daar 
moeder af was Dimphna Verstappen en voor de andere resterende helft aan Maria 
Heijlen gehuwd met Jan Van Eijnde en ook aan haar gelaten al de klederen en 
lijnwaad ten lijve van den testateur gediend hebbende, mede zijn bed en kist zonder 
daaronder te vervangen zijn zilveren snuifdoos degene hij bij deze maakte aan 
Franciscus Heijlen minderjarige zoon van Adriaen Heijlen voor een gedenkenis. 
Dispositie van zeker perceel land bij hem gekocht van de gelijke erfgenamen van 
wijlen Jan Peeters zo maakte hij hetzelfde voor de juiste helft aan Adriaen Heijlen 
Peeterssone en voor de andere helft aan Jan Baptist Heijlen Peeterssone 
noemende hen zijn enige universele erfgenamen immeubilair. De voorschreven 
Adriaen Heijlen en Jan Baptist Heijlen zijn neven voor zijn erfgenamen meubilair. 
De gemelde Joseph Heijlen en Maria Heijlen insgelijks zijn neef en nicht het volle 
recht van institutie. 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 155 

 
Item maakte hij zijn verdere weinige huisraad aan Adriaen Heijlen gehuwd met Catharina 
Van Hove op last daarvoor binnen de 14 dagen na zijn overlijden een mis te laten celebreren 
in de kerk van Noorderwijk om daarna uit te keren de kwantiteit van 2 veertelen koren 
gebakken in brood. Aldus gedaan en gepasseerd tot Doffen op “ het schrans “ onder Olen 
ter presentie van Peeter Cluijts en Cornelis Cremers als geloofwaardige getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 18          5 juni 1783 
 

Op heden 5 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Bogaerts weduwe van wijlen 
Adriaen Truijts ingezetenen ten gehucht van Bruggeneijnde bijgestaan met Josephus 
Truijts haar bejaarde zoon, welke comparante bekende wel en degelijk ontvangen te 
hebben vanwege de regenten van de H. Geest tafel van Hulshout een som van 400 
guldens courant geld. 
 
Comparante stelde voor deze rente tot pand zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld 
gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde resort van Heijst groot 3 zillen. Palende oost Peeter 
Bruijnseels en Peeter Folders, zuid Joseph Truijts, west de Broeckstraat en noord de straat. 
Gerekwireerd alles ten kost en last van de constituante rentgeldster tot de goedenis en 
cassatie brief incluis en verklarende de rentegeldster deze penningen ter rente gelicht te 
hebben om daarmede te rembourseren een egaal kapitaal voor het welke tot hypotheek was 
gesteld zeker perceel land genaamd “ den vogel “ bij scheiding en deling bevallen aan 
Barbara Truijts haar dochter gehuwd met Joseph Spapen en in conformiteit van dezelfde 
scheiding en deling op datum van 18 augustus 1781 gepasseerd voorde notaris F. Heijlen 
tot Booischot onder Heijst was zij rentgelster verplicht dezelfde rente tot haar last te nemen 
om het voorzegde perceel te ontlasten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon Moelandts en Adriaen 
Hopmans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19          24 juni 1783 
 
Op heden 24 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Molenberghs gehuwd 
met Maria Proost ter ene zijde en Catharina Molenberghs gehuwd met Joannes Baptista 
Heijlen ter tweede zijde, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn in 
vorm van mangeling van erf op erf. 
 
Verklaarde den eerste comparant mits deze aan de tweede comparant des accepterende bij 
deze te geven voor eerst zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot 
Doffen resort van Olen, groot omtrent 175 roeden. Palende oost de straat, zuid mij notaris, 
west insgelijks mij notaris en noord de kerk alhier. Item een perceel land genaamd “ den 
bosch bergh “ groot een derdel. Palende oost de erfgenamen Jan Van Lommel, zuid Peeter 
Cluijts, west de erfgenamen Marten Caers en noord de erfgenamen Jan Verluijten. Item een 
perceel land genaamd “ de postelen “ insgelijks gelegen tot Doffen. Palende oost de 
Duijtsche straat, zuid Peeter Heijlen, west … leeg en noord de erfgenamen Jan Verluijten. 
 
Item een perceel land genaamd “ den daelaert “ gelegen als voor, groot 3 zillen. Palende 
oost Jan Verboven, zuid Jan Van Lommel erfgenamen, west Joseph Van Lommel en noord 
mij notaris en de voorzegde Catharina Molenberghs. Item een perceel land genaamd “ de 
hoeve “ groot 80 roeden. Palende oost Peeter Leirs, zuid de straat, west mij notaris en noord 
Geeraert Van Derveken. Item een perceel dries genaamd “ de rouvennen “ groot ander 
halve zille. Palende oost Jan Verboven, zuid Hendrick Sprengers, west de Rouvennenstraete 
en noord Adriaen Bellens. Item een perceel beemd gelegen onder Herentals genaamd “ de 
tommermans “ groot een half bunder. Palende oost “ het gebroeckt “ genaamd “ het  
steen “ zuid Jan Verboven, west Jacobus Willems en noord de Nethe. 
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Item een perceel beemd insgelijks genaamd “ het tommermans “ ook gelegen onder 
Herentals. Palende oost Jan Cluijts, zuid den heer pastoor van Olen, west de erfgenamen 
van den heer Van Doninck en noord de loop en daarover Jan Cluijts. Item een perceel 
eussel ook onder Herentals gelegen groot een zille. Palende oost Marten Bellens, zuid den 
heer baron Van Rommerswael, west Marten Verboven en noord Michiel Verbist. Item een 
perceel hooiwas gelegen onder Geel op “ het voorste geruijm “ groot een zille zonder de 
moer blijvende gemeen als bij de vorige deling daarvan in te vervangen. Palende oost de H. 
Geest tafel van Olen, zuid de loop, west Anthoon Helsen bij touchte en noord de Nethe. Item 
en tot slot vierprecelen van heiden respectievelijk tot Doffen onder Olen gelegen en naarder 
in hun grootte en aanpalende bij vorige deling vermeld. 
 
In consideratie en tegendeel verklaarde de tweede comparant des accepterende bij deze 
over te geven en te transporteren vooreerst 280 roeden land genaamd “ het capstuck “ 
onder de tienden van het Rauwelcovens leen nr. 65. Palende oost Jan Baptist Van Santvoort 
en Michiel Verhaert weduwe, zuid Carel Van De Putte, west C. Van Broeckhoven weduwe 
en noord den heer Hufkens. Item een perceel land genaamd “ de leeters “ groot omtrent een 
half bunder. Palende oost Peeter Havereijns, west Marinus Bens, zuid Catharina Claes en 
noord Hendrick Bertels weduwe. Item 240 roeden land uit 5 zillen genaamd “ het veken 
block “. Palende oost Michiel Cools, zuid “ den calverdries “, west Jan Baptist Schuermans 
en noord het wederdeel. 
 
Item 223 roeden zowel weide als heide genaamd “ den akerelst “ onder de tienden Den 
Heulter Nr. 406. Palende oost de loop, zuid Jan Baptist Berghmans, west Peeter De Ceuster 
en noord Jan Feijen kinderen en Catharina Blampaerts. Item een half derdel hooiwas 
genaamd “ den strikbemt “. Palende oost ... (leeg), zuid Catharina Claes west de kapel van 
Larum en noord Hendrick Menten. Item en tot slot en kapitale rente van 500 guldens 
wisselgeld ten laste van Guilliam Mens blijkens naardere goedenisbrief van datum 18 
februari 1775 gepasseerd voor den drossaard en de schepenen van Geel. 
 
Verklaarden de comparante mangelaars onderling aan hun getransporteerde goederen en 
de rente geen recht meer te hebben ten eeuwigen dage. Aldus gedaan en getransporteerd 
binnen Olen, ter presentie van Michiel Willems en Adriaen Cluijts als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 20          17 juli 1783 
 
In den name van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen. 
 
Bij den inhoud van deze zij kond en kennelijk dat één iegelijk dit tegenwoordig instrument 
van testament zullen zien of horen lezen dat voor mij openbaar notaris op heden 17 juli 
compareerden in propere personen den eerzame Peeter Van Linden en de eerzame Anna 
Maria Seijen gehuwden en inwoners van Olen, den eerste comparant gezond van lichaam 
en de tweede comparante ziek te bed liggende nochtans beiden hun verstand en memorie 
wel machtig, welke comparanten verklaarden hierbij te disponeren van hunne tijdelijke 
goederen. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
redelijke uitvaart het gene den eerst stervende aan den langst levende is toe 
betrouwende met 30 missen van requiem tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun goederen maken zij aan elkaar in volle eigendom op last dat de 
langstlevende zal moeten uitkeren aan ieder van hun vier nog ongetrouwde kinderen 
actueel nog bij de testateurs wonende een som van 400 guldens courant geld in 
recompens van hun legitieme portie als in vergelding van hunne getrouwe diensten 
aan hun testateurs in hun hoge ouderdom alreeds bewezen … etc. 
 

- Verklarende de testateurs om redenen hun moverende aan Peeter Franciscus 
Verlinden hun getrouwde zoon mits deze bij vorm van legaat te maken een som van 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 157 

100 guldens courant geld eens te vinden uit de meubilaire nalatendheid van de 
langstlevende. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van Jan 
Mertens en Jan Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. De testatrice verklaarde wegens 
haar ziekte niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 21          19 juli 1783 
 

Op heden 19 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster inwoner alhier 
ter ene zijd en Peeter Appels alhier present en de nabeschreven huur accepterende ter 
tweede zijde van zeker huis, stal, schuur, hof, landen en driessen daaraan annex gestaan en 
gelegen tot ILL onder Tongerlo aan den huurder genoegzaam bekend mits hij hetzelfde 
actueel in huur heeft. Tot dien mede verhuurd zeker perceel land genaamd “ den regen 
mortel “ groot een half bunder en reserveerde den verhuurder de kuil daarin gelegen tot zijn 
gebruik. 
 
Item een perceel dries groot anderhalve zille genaamd “ het ringelven “ voor deze aan 
dezelfde stede nooit annex geweest, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren te 
weten voor voorlijf een som van 50 guldens mits daartoe is komende en ten deze nog mede 
verhuurd een perceel beemd genaamd “ de voort “ groot omtrent een zille en van de landen 
in korenpacht bestaande in 20 veertelen koren. Item reserveerde den verhuurder aan hem 
de macht en faciliteit van in den hof en op de andere zijne verhuurde gronden zoveel bomen 
te mogen uit te doen als het hem believen zal. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter Van Linden en Peeter 
Martien Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22          20 juli 1783 
 

Op heden 20 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Joseph Meir weduwnaar wijlen 
Anna Leirs actueel ziek te bed liggende nochtans zijn verstand wel machtig, welke 
comparant verklaarde om doordringende redenen hem moverende bij donatie inter vivos 
mits deze onherroepelijk te geven aan en ten behoeve van Joannes Meir en Adriaen Meir 
zijn twee zonen een som van 400 guldens courant geld tussen hun ieder voor de juiste helft 
te delen. Reserveerde den donateur gedurende zijn leven daarvan de volle touchte en 
gebruik en na zijn dood dezelfde som te vinden uit zijn meubilaire nalatendheid. Verklaarde 
de donateur dat zijn twee voornoemde zonen hem in zijn hoge ouderdom getrouwelijk 
hebben gediend en bijgestaan terwijl zijn andere kinderen elders hun profijt gingen zoeken. 
 
Mede comparerende Joannes Meir en Adriaen Meir degenen verklaarden bij deze met 
uiterste dankbaarheid de voornoemde gifte te accepteren. Verklaarde den donateur 
menigmaal ongerust geweest te zijn en alsnog te zijn over de blindheid van Peeter Meir zijn 
zoon en hoe dezelfde na de dood van hem donateur aan de kost zal geraken verklarende 
beiden de donatarissen zo om den donateur gerust te stellen als uit zonderling respect voor 
hun voornoemde broer de gemelde som geld andermaal opnieuw te accepteren op conditie 
dat zij den voornoemde broer gedurende zijn leven ieder voor de juiste helft gratis en zonder 
verdere vergelding de kost en drank zullen geven op zodanige goede wijze gelijk hij nu ten 
woonhuis van zijn vader is genietende. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis van den donateur, ter presentie van 
Adriaen Verlinden en Joseph Sijmens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23         3 september 1783 
 

Op heden 3 september compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria Heijns 
bijgestaan met Joannes Baptista Van Sprengelen haar man ter ene zijde. Anna Theresia 
Heijns bijgestaan met Henrcius Floeberghs haar bejaarde zoon en hun voor zoveel nood 
zich sterk makende voor Maria Catharina Heijns bejaarde dochter. Item en tot slot 
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Elisabeth Heijns bijgestaan met Peeter De Smedt haar man en voogd. Die van toenaam 
Heijns respectievelijk zusters en wettige kinderen achtergelaten bij wijlen Peeter Heijns en 
Cornelia De Backer gehuwden tijdens hun leven ter andere en tweede zijde, welke 
comparanten om enige onenigheden te willen voorkomen verklaarden onderling tot akkoord 
gekomen te zijn over alzulke gerechtigheid als de eerste comparante zou kunnen 
pretenderen zowel in de roerende als onroerende nalatendheid van wijlen haar gemelde 
ouders. 
 
Te weten dat de eerste comparante mits deze is cederende aan en ten behoeve van de 
tweede comparanten deze nalatendheid van wijlen haar voornoemde ouders. Dat de tweede 
comparanten in recompens aan en ten behoeve van de eerste comparante zo gedurende 
haar leven als het leven van haar man jaarlijks te betalen een som van 63 guldens courant 
geld en drie veertelen goed leverbaar koren. Dat de tweede comparanten tot verzekering der 
gemelde jaarlijkse betalingen en leveringen mits deze verbinden hun personen en goederen 
gelegen onder de jurisdictie van Hulshout onder belofte van daar niets van te zullen 
verkopen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van den heer Jan Baptist Reijers 
licentiaat in de beide rechten en Sebastiaen Vennekens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24         26 september 1783 
 

Op heden 26 september compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Van Mensel 
bejaarde jongeman, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege de respectieve regenten des H. Geest tafel van Hulshout en ten behoeve der 
zelfde tafel een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen onder Hulshout 
omtrent de Haegstraete groot 282 roeden. Palende oost Peeter Boeckx, zuid Jan De 
Ceuster, west Elisabeth Van Laer en noord Jan Bruijnseels en Franciscus De Ceuster. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Guilliam De Ceuster als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 25         16 oktober 1783 
 

Op heden 16 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Hoeckx gehuwd 
met Elisabeth Verboven en Anna Elisabeth Verboven gehuwd met Peeter Nevelsteen, 
welke comparanten verklaarden mits deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Josephus Pauwels gehuwd met Barbara Aerts hiermede comparerende en de 
nabeschreven koop accepterende te weten van zeker perceel kwebbe, groot een derde deel 
van een bunder gelegen in “ het gelebroeck “ tussen “ het schoors “ en de zogenaamde  
“ seggen “. Palende oost de loop, om en mits een som van 24 guldens courant geld. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon Moelants en Marten 
Boonaerts. 
 
Akte N° 26         8 november 1783 
 

Op heden 8 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Hermans en Anna 
Meir gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten verklaarden wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Joannes Van Lommel en Elisabeth Meir gehuwden en ook 
inwoners van alhier, een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land groot 212 roeden in het 
geheel gelegen in “ de langels “ genaamd “ de vlasreep “. Palende oost Cornelis 
Geerewaerts, zuid Jacobus Willems, west dezelfde Willems en noord Maria Anna Anthonis. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Mombaers en 
Henricus Audenroghs als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Ontvangen van de erfgenamen wijlen Peeter Hermans de som van 100 guldens en de som 
van 5 guldens voor zeventien maanden van vervallen intrest. Actum Olen deze 31 maart 
1794. Elisabeth Meir. 
 
Akte N° 27         15 november 1783 
 

Op heden 15 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster gehuwd 
met Maria Elisabeth Peeters ter ene zijde en Adriaen Van Opstal gehuwd met Anna 
Barbara Van Doninck ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede 
alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker huis, hof en binnenveld 
gestaan en gelegen tot Morckhoven genaamd “ de sterre “, om en mits daarvoor jaarlijks te 
betalen en te leveren te weten voor voorlijf een som van 36 guldens courant geld en voor 
korenpacht drie veertelen goed leverbaar koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Deckers en Adriaen 
Peeters degene in de gemelde huur consenterende en mits deze cessie verklaarde te doen 
van de huur die hij daaraan langer als half maart en half oogst eerstkomende is hebbende 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28         14 december 1783 
 

Voorwaarden en condities waarop Elisabeth Cremers broers en zusters op heden 14 
december publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun 
gemeenschappelijke meubilaire effecten als te samen huisgehouden hebben en den 
akkermans stiel beoefend hebbende. Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding 
van de kopers en hun kosten daaraan. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Peeter De Backer koopt een koe voor de som van 36 
guldens en 15 stuivers borg Franciscus De Backer, Peeter Martien Janssens koopt een 
vaars voor 39 guldens borg Michiel Janssens, Franciscus De Backer koopt een koe voor 39 
guldens en 10 stuivers borg Peeter De Backer, Gaspar Wuijts van Oevel koopt een kalf voor 
16 guldens borg Cornelis Maes, Jan Van Rompaeij koopt het paard voor 37 guldens borg 
Jan Baptist Tessens. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Heijlen en 
Guilliam Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1         4 januari 1784 
 

In den naeme van eene Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Bij den inhoud dezer zij konde en kennelijk dat op heden 4 januari 1784 voor mij Joannes 
Baptista Soeten tot Olen residerende, compareerde den eerzame Joannes Baptist Heijlen 
inwoner van Doffen, actueel ziek te bed liggende zijn memorie en verstand wel machtig, 
welke comparant verklaarde bij deze het navolgende gedisponeerd te hebben. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een redelijke 
uitvaart naar staat en conditie met 60 missen tot lafenis zijner ziel onmiddellijk na zijn 
overlijden waarvan 30 door de eerwaarde paters Augustijnen en 30 door de 
eerwaarde paters Minderbroeders tot Herentals. Willende dat er op de dag van zijn 
begrafenis zou uitgekeerd worden 150 koeken à 3 oorden ieder. 
 

- Vooreerst verklaarde den testateur te prelegateren aan en ten behoeve van 
Franciscus Heijlen Adriaenssone zijn zilveren snuifdoos met zijn lege kist. Item 
prelegateerde hij aan Maria Anna Heijlen Adriaensdochter de som van 4 guldens 
eens in plaats van een kist. Item prelegateerde hij aan de armen van Noorderwijk 3 
veertelen koren om in gebakken brood uit te keren aan diegene die tot lafenis zijner 
ziel een mis zullen horen. Willende dat zijn neef Adriaen Heijlen bij wie hij is 
wonende en actueel ziek te bed is liggende redelijk zal gecompenseerd worden zo 
voor de nodige diensten in zijn ziekte naar rato van tijd als voor eten en drank het 
gene dezelfde voor hem testateur buitenshuis moet halen hetzij bij taxatie van 
mannen des verstand hetzij bij onderling akkoord tussen zijn erfgenamen. 
 

- Dispositie van al zijn goederen zowel de haafelijke als de erfelijke, zo noemde hij 
voor zijn enige universele erfgenamen dezelfde Adriaen Heijlen, Joannes Baptista 
Heijlen en Maria Heijlen alle drie wettige kinderen van wijlen Maria Heijlen zijn 
zuster daar vader af was Peeter Heijlen, mitsgaders Joseph Heijlen zoon van zijn 
broer Adriaen Heijlen daar moeder af was Dimphna Verstappen respectievelijk 
hoofdelijk gewijs en gelijk dit in vier egale parten gedeeld dient te worden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Doffen op “ het schrans “ ter presentie van Guilliam 
Van Elst en Adriaen Bellens beiden inwoners van hier. 
 
Akte N° 2         17 januari 1784 
 

Op heden 17 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Franciscus Groenen 
gehuwd met Elisabeth Bosch inwoner van Olen, welke comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Coolvonders oude bejaarde jongeman 
inwoner van Lichtaart een som van 200 guldens courant. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker een perceel bos gelegen in “ de baele 
boschen “ achter Gelindel. Palende oost Jacobus De Winter, zuid de straat, west Jan 
Helsen en noord mij notaris. Item en perceel erve gelegen aan “ de putten “ tot Gelindel 
onder Westerlo groot 124 roeden. Palende oost Anthoon Van Houdt, zuid de baan, west de 
gemeente van Westerlo en noord Peeter Van Den Bosch. Item en tot slot zijn comparants 
kindsgedeelte hem met zijn broers en zusters uit hoofde van zijn ouders pro indiviso 
competerende. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en 
Joannes Baptista Lathouwers als getuigen hiertoe aanzocht. 

Not. 6059 : 1784 – 1785 
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Akte N° 3         17 januari 1784 
 

Op heden 17 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Mathijs weduwnaar 
wijlen Maria Van Hove inwoners alhier, welke comparant verklaarde wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Peeter Coolvonders oude bejaarde jongeman en inwoner 
van Lichtaart een som van 450 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen tot Buel genoemd  
“ het wuijths ” groot omtrent 3 zillen. Palende oost de straat, zuid de loop, west de H. Geest 
tafel alhier en noord Adriaen De Bruijn. Item een perceel weide genaamd “ de bruelen “ 
gelegen tot Doffen grot 170 roeden. Palende oost den heer Intendent Bosquet, zuid Marten 
Willems en Adriaen Bellens en noord de erfgenamen Geert Bellens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en 
Petrus Franciscus Groenen als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 4         20 januari 1784 
 

Op heden 20 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Andreas Gebruers 
en Anna Theresia Heijlen gehuwden en inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo, welke 
comparanten verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege de nakinderen van 
wijlen Guilliam Heijlen daar moeder af leeft Anna Elisabeth Wouters een som van 400 
guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand het kindsgedeelte van de voorschreven 
Anna Theresia Heijlen wezende een vijfde part in al de goederen bij wijlen Guilliam Heijlen 
achter gelaten en bij zijn dood gedevolveerd onder belofte van altijd daartoe verzocht zijnde 
voor het voorschreven kapitaal en de intresten te zullen stellen sufficiënte hypotheek. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter Martien Soeten en Guilliam 
Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         29 januari 1784 
 

Op heden 29 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Passel en Joanna 
Laurijs gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten verklaarden om alle 
kwesties en geschillen te voorkomen tussen hun respectievelijke kinderen na hun dood over 
en ter zake van het grote verschil door hen voor huwelijkse dotatie aan dezelfde kinderen 
uitgekeerd en dat niemand der zelfde kinderen na hun dood benadeeld zou wezen maar 
alsdan naar behoren en volgens recht en justitie zouden worden geïndemniseerd, zo 
verklaarden zij verder aan dezelfde uit te keren en te betalen als volgt. 
 
Te weten aan Maria Van Passel gehuwd met Jan Lambrechts een som van 150 guldens 
courant geld. Item aan Ambroos Van Passel een som van 130 guldens. Item aan 
Catharina Van Passel gehuwd met Andries Camps een som van 3 guldens 10 stuivers. 
Verklarende de comparanten dat Hendrick Van Passel en Jan Van Passel ook hun 
kinderen niet het minste hebben genoten alsmede dat zij comparanten zijn borg gebleven 
voor de gemelde Jan Lambrechts en Maria Van Passel voor een kapitale rente van 250 
guldens courant geld te behoeve van de parochiale kerk van Westmeerbeek. 
 
De comparante hebben alreeds als borg betaald en mits dito Jan Lambrechts met zijn 
gemelde huisvrouw zijn vertrokken naar het hertogdom van Arenbergh zo zijn de 
comparante beducht van dezelfde intrest als borg te zullen moeten blijven betalen zonder te 
kunnen weten hoeveel jaren dezelfde voor het voorschreven zouden betalen mits hunnen 
sterfdatum onbekend is en verklaarden de comparanten al hetzelfde wel en degelijk en 
oprecht te kennen gegeven hebben opdat hun kinderen na hun dood komende tot scheiding 
en deling van hun na te laten goederen zullen hebben als zijne huwelijkse dotatie of uit een 
andere hoofde van de comparanten hebben genoten. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Peeter Marien en Jan 
Smedts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         12 februari 1784 
 

In den naeme van eene Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Bij den inhoud dezer zij kond en kennelijk dat op heden 12 februari 1784 voor mij Joannes 
Baptista Soeten tot Olen residerende in propere personen compareerden den eerzame 
Adriaen Coolkens 73 en de eerzame Joanna Van Bijlen wettige gehuwden en inwoners van 
Olen, den eerste comparant ziek te bed liggende en de tweede comparante gezond van 
lichaam, beiden hun verstand wel machtig, welke comparanten verklaarden hierbij te willen 
disponeren van hun goederen met hun vrije wil en hebben hierbij hun testament gesloten. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde stellende de 
solemniteiten van begrafenis uitvaart lijkdienst en andere pieuse werken ter discretie 
van de langst levende en tot lafenis van de ziel van de eerste aflijvig te laten 
celebreren 60 ziele missen. 
 

- Dispositie van hun meubilaire effecten maakte de eerstervende aan de langstlevende 
van hun beiden behoudens dat de langstlevende van hun beiden aan ieder van hun 
vijf kinderen zo zij den ouderdom van 20 jaar bereikt hebben een som van 150 
guldens voor hun uitkoop. Tevens gevende de touchte van hun erfgoederen aan de 
langstlevende en na de dood van de langstlevende den eigendom aan hun vijf 
kinderen in vijf egale kavels te delen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Josephus De Backer en 
Jan Baptist Bulkens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         23 februari 1784 
 

Op heden 23 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Verbist gehuwd met 
Christina Janssens en Adriaen Beirinckx gehuwd met Catharina Verbist beide inwoners 
van Olen, welke comparanten verklaarden wel en degelijk ieder voor de juiste helft 
ontvangen te hebben vanwege den hoofdman, de gezworene en deken van de Gilde van 
Sint Sebastiaen een som van 100 guldens wisselgeld. 
 
De comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker een perceel land gelegen tot 
Gerhagen genaamd “ de spaege “. Palende oost Jan Verbist, zuid Christiaen Bulckens, west 
de erfgenamen Jan Minten en noord de kinderen van wijlen Jan Laenen en Anna Meir aan 
ieder van hun in onverdeeld recht voor de juiste helft competerende. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes De Bruijn en Petrus Martinus Janssens 
als getuigen hiertoe aanzocht en verklaarden de rentheffers deze penningen geprovenieerd 
te zijn van een egale gerembourseerd kapitaal gestaan hebbende ten laste van de weduwe 
wijlen Joannes De Busser. 
 
Ontvangen van Peeter Verbiest bij ons ondergetekende eedslieden der Gilde van Sint 
Sebastiaen tot Olen een som van 100 guldens wisselgeld in remboursement van een 
gelijke kapitale som met de intresten van dien. Actum Olen deze 5 mei 1793. Franciscus 
Vermeerbergen en Guilliam Smedts. 
 
Akte N° 8         24 februari 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop Marten Cremers en Elisabeth Cremers publiekelijk aan 
de meest biedende presenteerden te verkopen hun gemeenschappelijke overgebleven 
meubilaire effecten. Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding van de koper en 
hun onkosten. De contante penningen ten dag der verkoop ontvangen bedraagt 52 guldens 

 
73 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Ceulkens x Joanna Van Bylen, nr. 410, pag. 83 
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waaraan gereduceerd 2 guldens 16 stuivers voor het schrijven van deze. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Verbist, Guilliam Van Elst en 
meer anderen als getuigen. 

 
Akte N° 9         28 februari 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Heijlen, Jan Baptist Heijlen, Joseph Heijlen en 
Joannes Van Eijnde gehuwd met Maria Heijlen als testamentaire erfgenamen van wijlen 
Jan Baptist Heijlen blijkens testament voor de notaris J. B. Soeten op heden 4 januari 
laatstleden publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen het nabeschreven 
land. 
 
Specificatie van de koop, zeker perceel land groot omtrent de 3 zillen gelegen tot Meeren 
genaamd “ den beggijne block “. Palende oost Christiaen Bulckens, zuid de straat, west 
Amandus Van Houdt en noord de erfgenamen Anna Maria Peeters leenroerig onder het 
Leenhof van den heer advocaat Pauli. Jan Franciscus De Ceuster aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 303 guldens en stelde daarop nog 10 verdieren. 
Op 9 maart verhoogde Jacobus Van Pee deze koopsom met 10 verdieren en stelde op 23 
maart nog 4 verdieren bij en is koper gebleven na de kaarsbranding op 23 maart. 
 
Akte N° 10         2 maart 1784 
 
Op heden 2 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Douwen gehuwd met 
Anna Bruers inwoner alhier, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te 
hebben vanwege Peeter Coolvonders oude bejaarde jongeman en inwoner van Lichtaart 
een som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel weide genaamd “ den bosch “ 
gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Jan Van Doninck bij touchte, west de 
Busselstraat, zuid Jan Andries Bruers en noord Juffrouw Helsen begijntje tot Herentals. Item 
zeker perceel dries genaamd “ den ilschen dries “ gelegen als voor. Palende oost de 
erfgenamen Jan ’t Seijen, west Jan Baptist Kempenaers, zuid Adriaen Sneijers en noord 
Marten Verboven. Item en tot slot zeker perceel heide genaamd “ de oolensche heijde “ 
gelegen als voor. Palende oost Peeter Boeckx, west de straat, zuid Jan Adries Gebruers en 
noord Marten Verboven. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Lathouders 
en Petrus Martinus Soeten als getuigen hiertoe aanzocht Gezien de kwitantie verleden bij 
Jan Baptist Caeijmacx op 4 maart 1786. 
 
Akte N° 11         6 maart 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Van Steenbroeck schepen van Herselt in 
kwaliteit als voogd ex lege gedeputeerd der minderjarige wees met naam Guilliam 
Veckemans achter gelaten bij wijlen Adriaen Veckemans op heden 6 maart publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen het nabeschreven schaarhout o.a. staande in  
“ het eijkenbosch “ en in “ het denebosch “, totaal 31 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen ter presentie van Peeter Smedst en Guilliam Van Elst als getuigen. 

 
Akte N° 12         6 maart 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten als gelaste van den heer 
Intendent Bosquet publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het 
nabeschreven schaarhout o.a. staande op “ het binnevelt “, in “ het bosken “ en aan “ het 
passelmans “. Totaal 21 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter 
presentie van Adriaen Meir en Marten Goris en meer andere getuigen. 
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Akte N° 13         8 maart 1784 
 

Op heden 8 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Theresia Wuijts 
bijgestaan met Henricus De Busser haar man, welke comparante bekende wel en degelijk 
ontvangen te hebben vanwege Hendericus Vertommen weduwnaar van wijlen Anna 
Heijlen inwoner van Noorderwijk een som van 350 guldens. 
 
Comparante stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot 5 zillen 
genaamd “ het belekensblock “ gelegen tot Doffen. Palende oost en zuid de straat, west 
Jan Van Gansen nomine uxoris en noord Maria Anna Anthonis en de erfgenamen wijlen 
Michiel Willems.  
 
Mede comparerende de voorschreven Hendrick De Busser degene zich voor het 
voornoemde kapitaal en de te vervallen intrest borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Tessens en Petrus Martinus Soeten als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Adriaen Van Lommel gehuwd met Theresia Wuijts de som van 300 
guldens courant geld met een som van 50 guldens door dito Van Lommel onlangs 
afgedragen aan onze vader zaliger in remboursement van een som van 350 guldens. 
Actum tot Noorderwijk deze 6 juli 1788. Ondertekend M. Vertommen en Guilliam Peeters. 
 
Akte N° 14         12 maart 1784 
 

Op heden 12 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Doninck gehuwd 
met Elisabeth Daems inwoner van Geel ter ene en Adriaen Schoubroeckx gehuwd met 
Elisabeth Dils inwoners van Oosterwijk resort van Tongerlo ter ander zijde, welke eerste 
comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende 
van zeker zijn stede (met stal, schuur en hof) 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 genoegzaam bekend aangezien hij deze actueel in huur heeft, om en mits 
daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 40 guldens courant geld en voor 
korenpacht 12 veertelen en een loopen koren. Volgen de huurvoorwaarden. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon Moelants en Petrus Martinus Soeten 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15          maart 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop de weduwe van wijlen Hendrick Vermeulen inwoner van 
Lichtaart benevens Willebrord Raeijmaekers als wettelijke voogden der minderjarige 
kinderen achter gelaten bij wijlen Hendrick Vermeulen daar moeder af leeft de voornoemde 
weduwe bij naam Adriaen Raeijmaekers publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden 
te verkopen het na volgende perceel land. 
 
Specificatie van deze koop. Zeker perceel land groot 150 roeden, genaamd “ de postelen “ 
gelegen tot Doffen. Palende oost Jan Baptist Heijlen, zuid Peeter Heijlen en Adriaen 
Lemmens, west Jan Verboven en noord de erfgenamen Jan Verluijten. Joannes Verboven 
aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 127 guldens en stelde daarop nog 
13 verdieren, Adriaen Heijlen schepen verhoogde de koopsom met 10 verdieren en is hij of 
zijn command koper gebleven na de kaarsbranding op 23 maart 1784. 
 
Inliggende akte: 
Aan mijne heren den drossaard en schepenen der Baronie van Lichtaart als oppervoogden 
van al de wezen van hun jurisdictie. 
 

Vertonende reverentelijk Wilboort Raeijmaeckers Janssone in kwaliteit als voogd en 
Merten Mertens toeziener over de minderjarige wezen wijlen Hendrick Vermeulen daar 
moeder van leeft Adriana Raeijmaeckers, hoe dat het sterfhuis bevonden werd 
verscheidene schulden boven de renten door de vader van de meergemelde Hendrick 
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Vermeulen opgenomen en dat de supplianten bovendien belast vonden tot het opvoeden 
der voorschreven kinderen waartoe dezelfde moeder geenszins bekwaam is, zo hebben de 
supplianten ten laatste goed bevonden de erfgoederen aan hun wezen competerende 
publiekelijk te verkopen, het gene niet vermocht te geschieden zonder Ue voorgaande 
permissie.  

 
Apostille, 
Mijne heren drossaard en schepenen op den inhoud dezer gelet autoriseren de supplianten 
ad omnibus fines ten narrative dezer gemeld mits doende behoorlijke rekeningen. Actum in 
collegio deze 15 maart 1782 ondertekend Jan Baptist Le Page secretaris. 
 
Akte N° 16          1 april 1784 
 

Op heden 1 april compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster ter ene zijde 
en Peeter Cornelis Vervoort ter tweede zijde welke eerste comparant verklaarde aan de 
tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker zijn stede met de 
landen, beemden, weiden, driessen en heiden daaraan annex, gestaan en gelegen tot 
Schaetsbergen en elders, groot te samen 7 bunders alles aan den huurder genoegzaam 
bekent zo hij verklaarde als hetzelfde actueel in huur hebbende, om en mits daarvoor 
jaarlijks te betalen en te leveren te weten in voorlijf een som van 56 gulden en voor 
korenpacht de kwantiteit van 24 veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Sterckx en Josephus Victorius 
Verboven als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17          2 april 1784 
 

In den naeme van eene Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Op heden 2 april compareerde voor mij openbaar notaris, de eerzame Anna Catharina 
Daems bejaarde dochter wijlen Adriaen Daems en wijlen Maria Van Hove, ten deze voor 
zoveel nodig ten effect nabeschreven bijgestaan met Sieur Christianus Nauwelaers actueel 
dienende schepen der stad Herentals, welke comparante verklaarde bij deze met warme 
hand en in volle eigendom over te geven ten behoeve van Hendrick Van Hove Peeterssone 
haar neef en Anna Elisabeth Van Santvoort zijn huisvrouw alhier mede comparerende en 
de nabeschreven gift accepterende van te weten eerst een erfelijke rente ten kapitaal van 
500 guldens courant geld met de alreeds verschenen intresten tot last van wijlen Jan De 
Ceuster en nu ten last van zijn kinderen. 
 
Item een obligatoire kapitale rente van 350 guldens courant geld degene zij comparante 
heffende is ten last van Cornelis Haemhouts, Guilliam Haemhouts, Jan Haemhouts en 
Peeter Haemhouts broers. Item een obligatoire rente van 110 guldens courant geld ten last 
van Guilliam Haemhouts en Anna Elisabeth Denckens gehuwden. Item een obligatoire 
kapitale rente van 50 gulden ten laste van Peeter Verhaert en Anna Catharina 
Verstappen. Item een obligatoire rente van 50 guldens degene zij comparante is heffende 
ten laste van Jan Baptist Cluijts en Elisabeth Van De Weijer gehuwden. Item een 
obligatoire kapitale rente van 200 guldens heffende ten laste van Guilliam De Locht en 
Maria Catharina Bulckens gehuwden. 
 
Item en tot slot al haar verdere meubilaire als immeubilaire goederen, huisraad, klederen, 
lijnwaad, goud, zilver, contante penningen gemunt en ongemunt en generalijk al het gene zij 
eerste comparante met haar dood zal komen achter te laten op last en met conditie dat de 
tweede comparanten acceptanten in consideratie de eerste comparante donatrice 
gedurende haar leven moeten onderhouden van eten en drank, klederen en lijnwaad ziek en 
gezond mits hare onbekwaamheid zo bij dag en nacht haar te helpen en gedienstig te zijn 
door hun of hun dienstboden en komende te overlijden haar dood lichaam eerlijk ter gewijde 
aarde moeten doen bestellen ter plaatse daar haar ouders begraven liggen met het doen van 
een lijkdienst gelijk men gewoon is en te moeten laten celebreren 400 ziele missen zo tot 
lafenis van haar ziel als degene van wijlen haar ouders en naaste overleden vrienden met 2 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 166 

dertigste en daarvan te geschieden door de eerwaarde paters Augustijnen en de resterende 
door de paters Minderbroeders binnen Herentals. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Jan Baptist Van 
Den Veken en Cornelis Somers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          1 mei 1784 
 
In den naeme van eene Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond een kennelijk dat één iegelijk die dit openbaar instrument van testament op heden 1 
mei zullen zien en horen lezen voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden 
de eerzame Joannes Andreas Bruers en de eerzame Anna Theresia Heijlen gehuwden 
en inwoners van Oosterwijk, den eerste comparant ziek te bed liggende en de tweede 
comparante gezond van lichaam welke comparanten verklaarden gemaakt en geordonneerd 
te hebben dit hun tegenwoordig testament. 
 

- Verkiezende hun begraafplaats op het kerkhof waaronder zij zullen komen te 
overlijden met een redelijke uitvaart en willende dat de langst levende van hun beiden 
zou laten celebreren waar hij wil 20 ziele missen. 
 

- Dispositie van al hun meubilaire effecten maakten zij aan elkaar op last en conditie 
van hun beiden aan ieder van hun wettige kinderen nu zijnde of bij tijde wezende 
komende tot staat het zij geestelijk of wereldlijk te betalen voor hun legitieme portie 
een som van 100 guldens courant geld. Dispositie van hun onroerende goederen 
verklaarden zij aan elkaar te maken met de volle touchte gedurende het leven van de 
langst levende en na beiden hun dood te laten en te maken aan kinderen hoofdelijk 
gewijs. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk onder Tongerlo ten woonhuis van de 
testateurs, ter presentie van Adriaen Deckers schepen van Olen en Peeter Boeckx gebuur 
der testateurs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 

Akte N° 19          19 mei 1784 
 

Op heden 19 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Franciscus Hendrickx 
en Anna Elisabeth Schellens gehuwden en inwoners van Noorderwijk welke comparanten 
verklaarden verkocht te hebben aan en ten behoeve van Anthoon Moelants laatste 
weduwnaar van wijlen Barbara Mans alzulke meubilaire nalatendheid als bij de dood van de 
voornoemde Barbara Mans op de gemelde Anna Elisabeth Schellens haar enige dochter 
was gesuccedeerd uitgenomen al de klederen en lijnwaad met al het gene ten lijf der 
voorschreven Barbara gediend heeft, alsmede de juiste helft van zeker perceel kwebbe 
gelegen in “ de bleuke ” onder de jurisdictie van Olen bij dito Anthoon Moelants en 
Barbara Mans stante matrimonio bij koop geacquireerd ten de erfgenamen wijlen Jacobus 
Menten, om en mits daarvoor te betalen een som van 47 guldens 10 stuivers courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Borenbergen en 
Adriaen Hopmans als getuigen hiertoe aanzocht. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 20          21 mei 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Laureijs inwoner van Geel op heden 
21 mei publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het nabeschreven 
perceel land op hem na de dood van Dimphna Huijsmans zijn grootmoeder gesuccedeerd.  
 
Dat te weten zeker perceel land groot 150 roeden gelegen tot Gerhaegen onder Olen. 
Palende oost de kapel van Meeren, zuid Jan Verboven, west de heer Willems presbiter en 
noord Peeter Verwimp. Guilliam Maes aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som 
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van 140 guldens courant gelden stelde daarop 6 verdieren en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 22 juni 1784. 
 

De ondergetekende Anna Maria Laurijs verklaarde de voorstaande conditie van verkoop in 
al zijn punten te lauderen. 

 
Akte N° 21          9 juni 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Bellens weduwnaar wijlen Maria Catharina 
Verbist daar vader af leeft de voornoemde Martinus Bellens op heden 9 juni publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerde te verkopen enige kopen moer om tot baggert te 
bekeren, gelegen op “ den hairsack “ onder de jurisdictie van Olen.  
 

- Eerste koop een half roede verkocht aan Jan Appels borg Adriaen Snijers. 
- Tweede, vijfde, zesde en zevende koop verkocht aan Jan Baptist Cuijpers borg 

Adriaen Bellens. 
- Derde en vierde koop verkocht aan Paulus Wouters van Oevel borg Marten 

Goenselhoven. 
 
Akte N° 22          9 juni 1784 
 

Op heden 9 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Niclaes Voeckx en Anna Isabella 
Van Eijnde gehuwden en inwoners van Herentals, welke comparanten verklaarden mits 
deze over te geven en te transporteren aan en ten behoeve van Anthoon Smolders 
gehuwd met Maria Elisabeth Meermans zeker perceel kwebbe gelegen omtrent de zo 
genaamde “ kievitsdijck “ onder Geel, groot 40 roeden. Palende oost de erfgenamen 
Marten Meermans, zuid Catharina De Beucker, west Jan Verbist en noord de loop. 
 
Mede comparerende den voorschreven Anthoon Smolders verklarende de voorzegde 
kwebbe mits deze te accepteren en in recompens van dien aan de eerste comparant te 
transporten zeker perceel heide eussel deelmakende van een half bunder en daarvan de 
helft zijnde oostwaarts gelegen onder Geel in “ de wolmeiren “. Palende deze helft oost 
Cornelis Leijsen, zuid den heer secretaris Moortgat, west zijn eigendom met de wederhelft 
en noord … (leeg). Verklaarde de mede comparant tot dien tot egalisering der meerdere 
waarde aan de eerste comparanten des accepterende alreeds in contante penningen 
betaald te hebben een som van 40 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Deckers en Marten Van 
De Weijer als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          12 juni 1784 
 

Op heden 12 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Wouters ter ene 
zijde en Peeter Verboven inwoners van Meeren ter tweede zijde, welke eerste comparant 
verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker 
zijn stede gestaan en gelegen tot Meeren hem competerende zo uit kracht van scheiding en 
deling als ten dele bij koop tegen de erfgenamen wijlen Anna Maria Peeters, zijnde al de 
gronden van erven daaraan annex aan den huurder genoeg bekend zo hij verklaarde, om en 
mits daarvoor te betalen en te leveren voor voorlijf een som van 38 guldens en van het gene 
in korenpacht een som van 20 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Peeter Marten Soeten en Guilliam Van Passel als getuigen. 
 
Akte N° 24          15 juni 1784 
 

Op heden 15 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Van Bijlen gehuwd met 
Joanna Maria Laenen, Martinus Van Bijlen 74 gehuwd met Catharina Verbist en tot slot 
Peeter Van Bijlen gehuwd met Maria Theresia Groenen. Die van toenaam Van Bijlen 

 
74 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Martinus Van Bijlen x Maria Verbiest, nr. 2294, pag. 460. 
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broers en enige en universele maternele erfgenamen van wijlen Anna Maria Van Castel 
daar moeder af was Joanna Maria Van Bijlen in haar leven hun comparante zuster, welke 
comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke goederen 
op hun uit hoofde van wijlen hun gemelde nicht zijn gesuccedeerd maar daarvan te willen 
scheiden en delen en hebben dezelfde erfgoederen in drie kavels gesteld zo egaal en 
conform in waarde als mogelijk was. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd omtrent een half bunder land gelegen tot Bijlen. Palende 
oost zeker veldstraatje, zuid Peeter Leirs, west de erfgenamen wijlen Hendrick Verbist en 
noord de straat van Bijlen naar Boeckel. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd, eerst de juiste helft van een bunder land oostwaarts 
gelegen tot Doffen. Palende oost de erfgenamen Jan Verluijten en Peeter De Peuter, zuid 
mij notaris, west het wederdeel en noord het Deuptstraatje. Item een perceel hooiwas 
gelegen op “ het geruijm “ onder Geel groot 50 roeden. Oost de erfgenamen Peeter 
Hermans, zuid de loop, west Cornelis Maes en noord de Nethe. Item en tot slot een perceel 
zowel heide als heide groot anderhalve zille gelegen onder Geel en genaamd “ de hoeve “. 
Palende oost Adriaen Verbiest, zuid Anna Elisabeth Janssens, west de straat en noord de 
gemeente van Geel. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd, de wederhelft van het voorschreven perceel bunder 
land gelegen tot Doffen westwaarts. Palende oost het wederdeel, zuid mij notaris, west de 
erfgenamen Jan Menten en noord het Deuptstraatje. Item en tot slot een perceel hooiwas 
gelegen op “ den mommaert “ alhier, groot een zille. Palende oost Jan B. Douwen, zuid 
Jacobus Willems, west de voorkinderen van Jan De Bruijn en noord de Nethe. 
 
De eerste kavel is na blinde loting bevallen aan Cornelis Van Bijlen, de tweede aan 
Martinus Van Bijlen en de derde aan Peeter Van Bijlen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en Marten Boonaerts als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 25          19 juni 1784 
 
In den naeme van eene Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kond een kennelijk dat één iegelijk die dit openbaar instrument van testament op heden 
19 juni zullen zien en horen lezen voor mij openbaar notaris dat in propere personen 
compareerden de eerzame Petrus Geens en de eerzame Maria Bertels gehuwden en 
inwoners van Olen, beiden gezond van lichaam en hun verstand en memorie wel machtig, 
welke comparanten verklaarden bij deze hun testament gesloten te hebben. 
 

- Verkiezende hun begraafplaats op het kerkhof der parochiale kerk waar zij zullen 
komen te sterven met een redelijke uitvaart op conditie dat de langst leven van hun 
beiden zal moeten laten celebreren daar het hem believen zal 10 missen van 
requiem. 
 

- Dispositie van hun meubliaire effecten verklaarden zij mits deze aan elkaar te maken 
en verklaarden zij dat hunne meubilaire goederen van geringe importantie waren. Na 
de dood van de langstlevende zullen de goederen gaan nar hun naaste 
bloedverwanten volgens landsrecht en lokale coustumen met last van na het 
overlijden van de laatst levende van hun beiden te laten celebreren 10 missen van 
requiem. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Paulus Gielens en Petrus 
Martinus Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 26          9 juli 1784 
 
Op heden 9 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Maes 75 inwoner van 
Meeren gehuwd met Anna Catharina Van Hove welke comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Coolvonders oud bejaarde jongeman en 
inwoner van Lichtaart een som van 150 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land groot 160 roeden gelegen tot 
Gerhaegen onder de jurisdictie van Olen. Palende oost de kapel van Meeren, zuid Jan 
Verboven, west de heer Willems presbiter en noord Peeter Verwimp bij den comparante 
onlangs bij koop bekomen tegen Jan Batist Laureijs. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen ter presentie van Martinus Boonaerts en Franciscus Nicasius als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Gezien bij mij ondergeschreven notaris ontvangen bij den ondergeschrevene executeur over 
het sterfhuis wijlen Peeter Coolvonders tot Lichtaart van Guilliam Maes de som van 150 
guldens in afkwijting van een obligatie en over een jaar en vier maanden intrest. Actum 
Tielen 30 oktober 1788. 
 
Akte N° 27          12 juli 1784 
 

Op heden 12 juli 1784 compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Petrus Aerts gehuwd 
met Elisabeth Bervoets, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben 
van wege Jan Baptist Verheijen bejaarde jongeman een som van 200 guldens courant 
geld. 
 
Comparante stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land groot over het half bunder 
gelegen bij “ de neerpoorte “ der stad Herentals op “ den wijngaert “ aldaar. Palende oost 
en zuid den heer Sels pastoor van Soersel, west Jan Van Looij en noord Jan Anthonis. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick De Backer en P. M. 
Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28         14 augustus 1784 
 
Voorwaarden en condities waarop Hendrick Steijnen, Peeter Steijnen en Maria Steijnen 
wettige kinderen wijlen Joannes Steijnen en Elisabeth Wouters en de erfgenamen 
testamentair van wijlen Peeter Steijnen hun paternele oom op heden 14 augustus 1784 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de twee nabeschreven 
percelen van erven. 
 
Specificatie van de eerste koop, zeker perceel land genaamd “ het half bunder “ gelegen tot 
Buel. Palende oost en noord Peeter Martinus Soeten, zuid de straat van Olen naar Meeren 
en west Marten Laenen. Adriaen Van Hove aanvaarde den palmslag van deze koop voor de 
som van 115 guldens en stelde daarop nog 20 verdieren en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 7 september 1784. 
 
Specificatie van de tweede koop van zeker perceel hooiwas gelegen in “ het gelebroeck “ 
genaamd “ het cromwiel “ omtrent Lichtaart, groot een zille. Palende oost Hendrick 
Vervecken erfgenamen, zuid de erfgenamen Jan Verluijten en Hendrick Verboven, west 
Adriaen Franciscus Cluijts en noord de loop. Joannes Van Hove aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 52 guldens en stelde daarop nog 4 verdieren en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 7 september. 
 
Deze verkoop en de goedenis daarop gevolgd in omnibus en singulis te lauderen en te 
approberen en te aggreeren. Ter oorkonde & actum binnen Oevel deze 9 september 1784. 
Peeter Steijnen. 
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Akte N° 29         25 augustus 1784 
 

Op heden 25 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Tongel en 
Anna Barbara Marien gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten 
verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben van wege de regenten der H. Geest tafel 
van Hulshout een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een dagmaal 
gelegen onder Hulshout genaamd “ den dries “. Palende oost Jan Marien, zuid S’Heeren 
straat, west Jan Marien en noord Gommer Feninckx. Cijnsroerig onder zijne Excellentie den 
heer markies van Westerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van 
Jan Franciscus Dox en Franciscus Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 30         27 augustus 1784 
 

Op heden 27 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Ida Gebruers weduwe 
wijlen Martinus Daems ter ene en Petrus Martinus Douwen ter tweede zijde, welke eerste 
comparante verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede met de landen, weiden, driessen, broekagien, heiden, groot 
in het geheel 12 bunders gestaan en gelegen tot Buel resort van Olen.  
 
Alles aan den huurder genoegzaam bekent zo en gelijk zijn vader hetzelfde in huur heeft en 
bovendien nog een perceel land genaamd “ het tongels blockxken “, om en mits daarvoor 
jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf een som van 70 guldens courant geld en voor 
korenpacht de kwantiteit van 30 veertelen koren en 3 veertelen boekweit. 
 
Volgen de verdere huurvoorwaarden o.a.: 

- dat den huurder alle jaren zal moeten geven aan de verhuurster een zak rapen en 
een korf peeën. 

- Dat de verhuurster aan haar reserveerde de grote kamer, het klein kamerken, den 
helft van de zolder boven de kamer, den hof achter de kamers met de twee 
appelbomen en den afgang van de schuur naast den westen. 

- Dat de verhuurster reserveerde de helft van het fruit wassende in den hof van den 
huurder. 

- Dat den huurder alle jaren eens de haag rondom den hof van de verhuurster zal 
moeten afscheren. 

- Dat den huurder de paarden van Franciscus Van Den Vliet en Joannes Baptist 
Daems elke reis dat zij met dezelfde bij de verhuurster komen zal moeten logeren en 
hooi geven. 

 
Mede comparerende Joannes Douwen vader van den huurder dewelke zich voor het 
onderhoud van deze huur als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Martinus Boonaerts en Franciscus Nicasie als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 31         28 augustus 1784 
 

Op heden 28 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Douwen gehuwd 
met Anna Bruers inwoner van Olen, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te 
hebben vanwege Martinus Daems en Ida Gebruers op datum van 2 mei 1782 een som van 
100 guldens courant geld waarvoor de eerste comparant beloofde intrest te betalen en 
waarvan hij den intrest betaalde tot 2 mei laatstleden zodat het derde jaar zal verschijnen. 
 
Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zeker perceel land groot een half bunder 
genaamd “ den ilschen pad “ gelegen onder Oosterwijk Tongerlo. Palende oost Peeter De 
Ceuster, zuid Catharina en Dominicus Turelincks, west de erfgenamen Cornelis Van De Poel 
en noord Adriaen Snijers. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
broeder Oliverius Douwen en P. M. Soeten als getuigen. 
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Akte N° 32         18 september 1784 
 

Op heden 18 september compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten 
molder tot Buel ter ene en Franciscus Douwen bejaarde jongeman ter tweede zijde welke 
eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede met de landen, weiden, beemden, driessen en heiden 
daaraan annex, gestaan en gelegen tot Noorderwijk in “ het wout “, om en mits daarvoor 
jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 40 guldens en voor korenpacht 14 en een halve 
veertel koren Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus 
Soeten en Gommarus Adrianus De Kepper als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 33         5 oktober 1784 
 

Op heden 5 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Daems 76 en 
Elisabeth De Busser gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden wel 
en degelijk ontvangen te hebben vanwege Maria Catharina Van Deun begijntje op het 
begijnhof van Herentals een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker een perceel land groot 
anderhalve zille of meer genaamd “ den voorsten dries “ gelegen tot Doffen in “ den  
hoeck “. Palende oost Adriaen Heijlen, zuid zeker veldstraatje, west Maria Anna Anthonis en 
anderen en noord Adriaen Bellens nomine uxoris met de afgedeelde wederhelft. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Mr. Henricus Van Hove en Amandus 
Van Houdt als getuigen. 
 
Akte N° 34         16 december 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Smets en Joanna Mertens gehuwden en 
ingezetenen van Olen op heden 16 december 1784 publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten. Volgt een lijst van 
haafelijke goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten. 
 
Aangaande de verkoop van hun vee: Jan Baptist Peeters van Morkhoven koopt een koe voor 
41 guldens en 15 stuivers borg Peeter Vervoort van Schaetsbergen. Hendrick Peeters van 
de Vennen koopt en koe voor 42 guldens borg Geert Van Der Vecken. Jan Helsen van 
Noorderwijk koopt een vaars voor 25 gulden borg Hendrick Van Herck van Plassendonck. 
Marten Vervoort van Noorderwijk koopt voor 11 guldens en 10 stuivers een rund borg Peeter 
Peeters hoeveale. Franciscus Bulckens van Noorderwijk koopt een rund voor 14 guldens 10 
stuivers borg Peeter Bulckens. Jan Douwen koopt voor 126 guldens het paard het ongeld 
half ten laste van de verkopers. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van Guilliam Van Elst en 
Marten Goris en meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 35         18 december 1784 
 
Voorwaarden en condities waarop Geeraert De Winter gehuwd met Elisabeth Neijers, 
Catharina De Winter gehuwd met Peeter Michiels, Peeter De Winter en Catharina 
Sprengers afstand nemende van zulk recht van touchte als zij aan het nabeschreven 
perceel hadden en publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de 
nabeschreven weide. 
 
Specificatie van de koop: zeker perceel weide gelegen tot Daemseijnde groot een half 
bunder. Palende oost Geeraert De Winter, zuid Peeter Van Roosbroeck, west Peeter Diels 
en noord de erfgenamen Adriaen Verboven, leenroerig onder het leenhof van den heer 
Mangelschots. De verkopers reserveerden de opgaande eiken bomen tot hun behoef mits 
dezelfde voor half mei eerstkomende uit te doen. Peeter De Winter aanvaarde de palmslag 
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van deze koop voor de som van 280 guldens en stelde daar 25 verdieren op en is hij met het 
geven van den derde stokslag op 21 december koper gebleven. Dezelfde kocht de bomen 
voor 8 guldens en 15 stuivers te Sint Jan eerstkomende te betalen. 
 
De ondergeschrevene Catharina Sprengers verklaarde de voorstaande condities van 
publieke verkoopt te lauderen en afstand nemende van haar touchte op conditie nochtans 
dat ieder van haar twee kinderen haar leven gedurende zullen geven en betalen aan haar 
alle jaren 30 stuivers. Actum binnen Noorderwijk deze 3 januari 1785. 
 
Akte N° 36         23 december 1784 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Verboven gehuwd met Anna Maria Wouters 
bejaarde dochter op heden 23 december publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden 
te verkopen al hunne gemeenschappelijke meubilaire effecten te bevinden in het sterfhuis 
van Marten Wouters. Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding van de kopers 
en hun onkosten. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Anna Catharina Wouters kocht voor 39 guldens een 
koe. Adriaen Smedts van de Vennen kocht voor 23 guldens en 10 stuivers een koe. Anna 
Catharina Wouters kocht voor 43 guldens een koe. Geert Kenis kocht een koe voor 22 
guldens borg Adriaen Franciscus Cluijts Anna Catharina Wouters kocht een vaars voor 28 
guldens en 10 stuivers. Jacobus Naets van Wiekevorst kocht een vaars voor 30 guldens 
borg Franciscus Naets van Buel. Franciscus Janssens van Herentals kocht een kalf voor 9 
guldens en 5 stuivers. Peeter Renders kocht een kalf voor 11 guldens en 10 stuivers. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en 
Guilliam Van Elst als getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 37         31 december 1784 
 

In den naem eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Bij den inhoud dezer zij kond en kennelijk dat één iegelijk dat op heden 31 december voor 
mij openbaar notaris compareerden den eerzame Joannes Verboven 77 en de eerzame 
Elisabeth Versprengelen gehuwden en inwoners van Meeren, den eerste comparant 
gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te bed liggende welke comparanten 
verklaarden bij deze hun testament te ordonneren en teniet te doende alle voorgaande 
testamenten bij hun voor deze datum gemaakt. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
redelijke uitvaart en begerende dat er onmiddellijk na hun afsterven zouden 
gecelebreerd worden 50 ziele missen. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen maken zij aan elkaar in consideratie om aan 
ieder van hun twee wettige kinderen voor paternele en maternele uitkoop te betalen 
een som van 200 guldens courant geld binnen een jaar na de aflijvigheid van den 
eerst stervende van hun beiden. 
 

- De testateurs verklaarden aan elkaar te maken de volle touchte van al hun 
onroerende goederen waarvan zij de dispositie van hebben en na de dood van de 
langstlevende. De testatrice institueerde haar patrimoniale matrimoniale erfgoederen 
in haar tweede huwelijk zowel haar twee voorkinderen als haar twee nakinderen van 
het tweede bed hoofdelijk gelijk voor haar enige universele erfgenamen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Maes en Adriaen 
Heijlen geburen der testateurs. 
 

 
77 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Verboven x Maria Elisabeth Van Sprengel, nr. 3086, pag. 631. 
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Akte N° 1         18 januari 1785 
 

Op heden 18 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Henricus Janssens en 
Joanna Douwen gehuwden en inwoners van Hulshout welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Waltherus Nauwelaers ook inwoner van Hulshout een som 
van 300 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, hof en binnenveld gestaan 
en gelegen tot Hulshout genaamd “ den draeijboom “ groot 208 roeden. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Verrijcken, zuid Jan Mols, west de erfgenamen wijlen Hendrick Van Dijck 
en noord de baan van Hulshout naar Westerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Josephus Van Den Bruel als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2         1 februari 1785 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Verachtert en Adriaen Deckers in kwaliteit als 
wettelijke erfgenamen der twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Guilliam 
Verachtert en Maria Anna Anthonis op heden 1 februari 1785 publiekelijk aan de meest 
biedende presenteerden te verkopen het nabeschreven schaarhout o.a. op “ de lookaert “, 
in de Buelstraete, op “ den biesacker “ zijnde den eiken kant, op “ het lisseveld “ en in “ het 
binnenblock “. Totaal 10 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van 
Gommarus De Kepper, Guilliam Van Elst en meer andere getuigen. 
 
Akte N° 3         8 februari 1785 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Verboven gehuwd met Joanna Catharina 
Vennekens op heden 8 februari publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen de nabeschreven erfgoederen. 
 
Eerste koop zeker huis kamer, stal, schuur, hof en binnenveld ap- en dependentiën van dien 
groot te samen 279 roeden, gestaan en gelegen tot Doffen onder Olen. Palende oost de 
straat, zuid de loop west de Duijtsche straete en noord de erfgenamen Jan Cluijts. Adriaen 
Heijlen aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 700 guldens en stelde 
daarop nog 40 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 7 maart. 
 
Tweede koop een perceel land genaamd “ het gulkens “ ook tot Doffen gelegen groot een 
oud bunder. Palende oost Peeter De Bie en anderen, zuid Peeter De Peuter, west de 
erfgenamen Jan Verluijten en noord Joseph Van Lommel. 
 
Derde koop zeker perceel land genaamd “ de postelen “ groot 150 roeden gelegen tot 
Doffen Palende oost Adriaen Heijlen, zuid Marten Cremers, west de erfgenamen Marten 
Caers en noord de erfgenamen Jan Verluijten. Catharina Van Hove aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 155 guldens courant geld en stelde daarop nog 5 
verdieren. Adriaen Heijlen is koper gebleven na de kaarsbranding op 7 maart 1785. 
 
Vierde koop zeker perceel land genaamd “ het willekens “ gelegen tot Doffen groot 300 
roeden. Palende oost de straat en mij notaris, zuid Marten Cremers, west Joseph Van 
Lommel en mij notaris en noord de straat.  
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Vijfde koop zeker perceel land groot 112 roeden gelegen in “ den daelaert “ onder Olen. 
Palende oost de straat, zuid de erfgenamen Jan Van Lommel, west Jan B. Heijlen en noord 
dezelfde. 
 
Voor de vierde en vijfde koop aanvaarde Joannes Baptist Heijlen den palmslag voor de 
som van 300 guldens en stelde daarop 65 verdieren en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding. 
 
Akte N° 4         16 februari 1785 
 

Op heden 16 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Soeten met volmacht 
van Joanna Cornelia Van Looij zijn moeder ter ene zijde. Andries Mans, Guilliam Van 
Den Putte, Martinus Anthonis en Joannes Luijmen ter tweede en andere zijde welke 
eerste comparant verklaarde aan de tweede comparanten alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende de huur van de nabeschreven gronden van erven gelegen 
tot Noorderwijk. 
 
Ten eerste aan Andries Mans zeker perceel beemd genaamd “ het peerdsweijken “ om 
daarvoor jaarlijks te betalen een som van 90 guldens courant geld, mitsgaders een perceel 
land genaamd “ de heijde “ en daarvoor te leveren de kwantiteit van 5 veertelen koren. Item 
aan Guilliam Van Den Putte zeker perceel land genaamd “ de hoeve “ om daarvoor jaarlijks 
te leveren de kwantiteit van 8 veertelen koren. Item aan Marten Anthonis twee percelen 
land genaamd “ het poorteblock “ en het andere gelegen achter het huis van Peeter Dams 
om en mits daarvoor te leveren de kwantiteit van 11 veertelen koren. Item en tot slot aan 
Joannes Luijmen zeker perceel weide genaamd “ de middelste weijde “ om daarvoor 
jaarlijks te geven een som van 16 guldens. Volgen verder de huurvoorwaarden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Anthoon Moelants en P. M. 
Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         23 februari 1785 
 

Op heden 23 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Deckers gehuwd met 
Anna Theresia Vennekens inwoners van Oevel, welke comparant verklaarde wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Adriaen Deckers in kwaliteit van kapelmeester der 
kapel van den Heiligen Willebrordus tot Meeren ten gunste van dezelfde kapel een som van 
100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land gelegen tot 
Straeteneijnde onder Westerlo groot 150 roeden genaamd “ het hoog eussel “. Palende 
oost Guilliam Helsen, zuid Adrian Deckers, west de straat en noord de erfgenamen Adriaen 
Helsen. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van de notaris, ter presentie van Petrus 
Martinus Soeten en Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         9 maart 1785 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Michiels in kwaliteit van H. Geest meester der H. 
Geest tafel van Olen op heden 9 maart publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te 
verkopen het nabeschreven schaarhout o.a. : in het bos in “ den langel “, in het andere bos 
in “ den langel “, 13de koop den kant aan “ het blockxken “ met het hout tot Doffen, den 
dennenkant in de Buelestraet met twee bedden in het dennenbos. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Jacobus Van Dijck en Guilliam Van Elst 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         14 maart 1785 
 

Voorwaarden en condities waarop Petrus Martinus Soeten op heden 14 maart publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker huisje zonder de grond om hetzelfde 
af te breken, gestaan in “ het wout “ onder Noorderwijk aan de schuur van de verkoper. 
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Volgen de koopvoorwaarden o.a. Item zal de koper hetzelfde huisje geheel moeten afbreken 
en van de grond amoveren binnen de acht na deze koop mits de verkoper de grond zal 
verhuren voor hof. 
 
Eerste koop het huis van den grond te amoveren zo gezegd is, is verkocht aan Guilliam Van 
Den Putte voor 28 guldens. Tweede koop de bomen in den hof met de haag oostwaarts op 
last van 5 potten lijfkoop is verkocht voor 2 guldens en 15 stuivers aan Guilliam Van Den 
Putte. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Noorderwijk. Volgen nog enkele 
ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 8          6 april 1785 
 

Op heden 6 april compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria Verbist eerste 
weduwe van wijlen Hendrick Huijskens haar verstand en memorie wel machtig, welke 
comparante ter kennis is gevende hoe dat Martinus Helsen haar zoon bij haar vele jaren is 
gebleven en zich naarstig heeft geoefend in den akkermans stiel zonder daar ooit daarvoor 
een arbeidsloon genoten te hebben ten tijde als haar andere kinderen haar in haar hoge 
ouderdom verlieten en hun eigen gunsten en welvaren zochten, zo verklaarde de 
comparante voor de getrouwheid en fideliteit van haar gemelde zoon bij donatie 
onherroepelijk te geven al haar meubilaire effecten alsook alles wat van haar mag 
gereputeerd zover zij daar libere dispositie is van hebbende immers ter concurrentie van 300 
guldens courant geld boven zijn gerechtigheid in dezelfde haave benevens haar andere 
kinderen, welke som van 300 guldens courant aan dezelfde Martinus Helsen na haar dood 
bij verkoop der effecten zal moeten worden vooraf betaald met verzoek dat hij zijn 
akkermans stiel gedurende het leven der donatrice zal blijven continueren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd tot Straeteneijnde onder Westerlo ten woonhuis van de 
donatrice, ter presentie van Martinus Helsen inwoner van Herselt en Adriaen Van Houdt als 
geloofwaardige getuigen hiertoe geroepen. Onderaan het handteken van Martinus Helsen 
Peeterssone. 
 
Akte N° 9         3 maart 1785 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Smedts en Joanna Mertens gehuwden en 
inwoners van Olen op heden 3 maart publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen de over gebleven meubilaire effecten sedert de laatst gedane verkoop op datum 
van 16 december laatst leden. Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding van de 
kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie 
van Peeter Helsen en Guilliam Van Elst en meer anderen als getuigen. 
 
Naardere verkoop volgens dewelke Geeraert Verbist op heden 22 maart 1785 op alle 
voorstaande condities insgelijks presenteerde te verkopen de na volgende effecten. Volgt 
een lijst van de verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten. 
 
Naardere verkoop waarop Joannes Smedts en Joanna Mertens gehuwden op de 
voorstaande condities presenteerden te verkopen op 14 april 1785, de nabeschreven over 
gebleven meubilaire effecten.  
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Baeten en 
Marten Goris als getuigen. 
 
Akte N° 10          7 juni 1785 
 

Op heden 7 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen De Bruijn en Dimphna 
Van Hove gehuwden en ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaarden wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege den hoofdman, deken en gezworene der Gilde van 
den H. Anthonis alhier een som van 200 guldens courant geld. 
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Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel bos als weide gelegen in “ de 
mosselgooren “ onder Geel. Palende oost Peeter Van Castel, zuid Amandus Van Houdt, 
west den heer Heijlen en noord de straat, groot circa 150 roeden. Item zeker perceel land 
genaamd “ den vrouwen hof “ groot 150 roeden gelegen tot Buel. Palende oost de straat, 
zuid Peeter Mathijs, west de H. Geest tafel van Olen en noord de straat. Item voor 
onderpand zeker huis en hof gestaan en gelegen tot Grijen alhier. Palende oost en zuid 
Michiel Kenis erfgenamen, west de straat en noord Hendrick Leirs nomine uxoris. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandus Van Houdt en 
Adriaen Deckers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11          20 juni 1785 
 

In den naem eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Bij den inhoud dezer zij konde en kennelijk dat één iegelijk dat op heden 20 juni voor mij 
openbaar notaris compareerden in propere personen den eerzame Joannes Baptista 
Gislain en Anna Catharina Heijlen gehuwden en inwoners van Morkhoven, den eerste 
comparant ziek te bed liggende en de tweede comparant gezond van lichaam, welke 
comparanten verklaarden hierbij van hun goederen te willen disponeren bij dit hun 
tegenwoordig testament. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en van alle erfgoederen maakten ze aan hun 
wettig kind op conditie van daaraan de langstlevende der testateurs te moeten 
gedogen de touchte en de opbrengsten daarvan en maakten de testateurs de 
haafelijke goederen aan elkaar. Het enige kind zal zich niet vrijwillig kunnen 
separeren van het huishouden van de langstlevende en zal hem moeten 
onderhouden van eten en drank tot het zal bereiken den ouderdom van 22 jaar en 
hem dan te betalen een som van 100 guldens courant geld. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven ten woonhuis der testateurs ter presentie 
van Joannes Fransen en Gommarus Priem geburen der testateurs als geloofwaardig 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 

Akte N° 12          19 juli 1785 
 

Op heden 19 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Michiels gehuwd met 
Joanna Catharina De Bruijn welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te 
hebben vanwege Juffrouw Anna Maria Raeijmaeckers dit Haegens geestelijke dochter 
woonachtig binnen de stad Herentals een som van 500 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis, stal, schuur, hof e binnenveld met alle 
ap- en dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Daemseijnde onder Westerlo, groot 
700 roeden. Palende oost de Tongelsche straete, zuid Marten Verstappen, Peeter Schoors 
en zijn eigendom, west de straat en noord Franciscus De Coninck en Jan Cuijpers. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Dielkens en P. M. Soeten 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          25 juli 1785 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Mathijs weduwnaar wijlen Maria Van Hove en 
zijn bejaarde kinderen benevens Mathijs Heijlen en Michiel Heijlen in kwaliteit van 
wettelijke voogden der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Catharina Mathijs daar 
vader af leeft Cornelis Verachtert op heden 25 juli publiekelijk presenteerde te verkopen 
den oogst ten velde aan de nagemelde Peeter Mathijs en zijn kinderen en kindskinderen 
competerende o.a. : Op “ het mertekens “, in “ het binneblock “, aan den grote boom, 
achter de schuur, op “ het verhaegens “, op “ het gersteblock “, op “ het bijleveldt “, op  
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“ den cattendumpel “, op “ het hoogblock “, op “ het wuijtkens “, op “ het cruis 
venneken “, op “ den grooten langel “, op “ de clijnen langel “ en op “ het schee eijck “. 
Totaal 17 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van 
Amandus Van Houdt, Guilliam Van Elst en meer andere als getuigen. 
 
Akte N° 14          26 juli 1785 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Smedts en Joanna Mertens ingezeten van 
Olen, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun oogst ten velde 
staande o.a. Op de Buijtenstraet 6 kopen afgetekend, in “ het binnenveldt “, op “ het 
 doctoorsveldt “ en op “ de govaertspleck “. Totaal 17 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen, ter presentie van Jan Van Opstal en Peeter Van Eijnde als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven vanwege J. B. Soeten de som van 300 guldens courant 
op rekening der voorstaande conditie. Actum Olen 13 december 1785. Jan Smets. 
 
De eerste conditie op 16 december beloopt 303 – 19 – 2 
De tweede conditie 3 en 22 maart beloopt  322 – 11 – 3 
De derde conditie op 22 juli 1785 wezende de voorstaande koop 439 – 5 – 0 
Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 

 
Akte N° 15         16 augustus 1785 
 

Op heden 16 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Boulangier 
inwoner van Noorderwijk, welke comparant bekende verkocht te hebben aan en ten behoeve 
van Andries Van Passel insgelijks inwoner van Noorderwijk te weten zeker perceel heide 
groot een half bunder gelegen tot Olen omtrent de grenzen van Oosterwijck Tongerlo. 
Palende oost en west Geert Verbist, zuid Juffrouw Helsen begijntje en noord Egidius 
Goossens, om en mits daarvoor te betalen een som van 3 guldens courant geld. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Van Passel en Guilliam Van 
Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16         24 augustus 1785 
 

Op heden 24 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Soeten bejaarde 
jongeman voor den eerste staak, Anna Catharina Soeten bejaarde jonge dochter bijgestaan 
met mij notaris voor de tweede staak, Joannes Franciscus Van Den Bruel gehuwd 
hebbende Gertrudis Soeten voor de derde en laatste staak. Die van toenaam Soeten 
broers en zuster en wettelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Henricus Soeten en 
Joanna Cornelia Van Looij welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te 
willen blijven van alzulke goederen als hun uit hoofde van hun ouders gesuccedeerd maar 
daarvan te willen scheiden en delen en hebben tot dien dezelfde goederen in drie kavels 
gelegd. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd voor eerst zeker huis kamer en hof gestaan en gelegen 
tot Itegem groot 30 roeden. Palende oost den eerwaarde heer pastoor van Itegem, zuid den 
steenweg, west Joanna Van Looi en noord … (leeg). Item zeker perceel land ook tot Itegem 
gelegen groot anderhalf dagmaal. Palende oost de straat leidende van Itegem naar Halder 
… noord de hoven. Item zeker perceel land genaamd “ de heijde “ gelegen tot Noorderwijk 
groot 3 dagmalen. Palende oost den heer baron van Noorderwijk, zuid de comparanten 
condividenten met een perceel land genaamd “ de hoeve “, west Peeter Daems en noord de 
baan van Olen leidende naar Herenthout. Item en tot slot een perceel dennenbos insgelijks 
aldaar gelegen groot 250 roeden. Palende oost en noord de straat, zuid den heer secretaris 
Heijlen, noord ... (leeg). 
 
Aan de tweede werd toegelegd ten eerste een perceel land gelegen tot Bernum resort van 
Heijst genaamd “ den merten? hof “ groot 225 roeden. Palende oost Joseph Boeckx, zuid 
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de erfgenamen N. Van Dijck, west de H. Geest tafel van Itegem en noord Jan De Wegh. Item 
2 percelen weiden aan elkaar gelegen tot Noorderwijk groot te samen 3 zillen. Palende in het 
geheel oost en zuid de straat, en zuid “ s’heren driesch “, west Peeter Martien Soeten en 
noord Peeter Daems. Item en tot slot zeker perceel land genaamd “ de hoeve “ tot 
Noorderwijk gelegen. Palende oost en zuid Peeter Dams, west Peeter Marien Soeten en 
noord de comparanten. Conditie met een perceel land genaamd “ de heijde “ en tot 
egalisering zal den eerste en derde kavel aan den deze opleggen ieder een som van 25 
guldens courant. 
 
Aan den derde kavel werd toegelegd voor eerst zeker perceel land gelegen tot Noorderwijk 
genaamd “ het poorteblock “. Palende oost den heer Baron van Noorderwijk, zuid Adriaen 
Van Houdt, en noord de Kernestraete. Item een perceel land genaamd “ het silleken “ ook 
tot Noorderwijk gelegen groot een zille. Palende oost den heer Baron van Noorderwijk, zuid 
Peeter Dams, west dezelfde Peeter Dams en ook noord. Item een perceel land genaamd  
“ den wolster hof “ gelegen tot Bernum resort van Heijst groot 130 roeden. Palende oost 
Anna Maria Van Leuffel erfgenamen, zuid Jan De Wegh, west de H. geest tafel van Itegem 
en noord de Herbaene. Item en tot slot zeker perceel beemd insgelijks aldaar gelegen 
genaamd “ den elsenbempd “. Palende oost de abdij van Roosendael, zuid dezelfde abdij, 
west de Laecke en noord de meergemelde abdij. En tot egalisering van de tweede kavel 
moet deze gelijk de eerste kavel aan de tweede kavel opleggen een som van 25 guldens. 
 
Volgen de condities van deze scheiding en deling alvorens over te gaan tot de blinde loting. 
De eerste kavel is bevallen aan Anna Catharina Soeten, de tweede kavel is bevallen aan 
Joannes Franciscus Van Den Bruel gehuwd met Gertrudis Soeten en de derde kavel is 
bevallen aan Peeter Soeten bij keuze. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van P. M. Soeten en Anthoon Moelands als getuigen hiertoe aanzocht. 

 
Akte N° 17         6 september 1785 
 

Op heden 6 september compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Outsel 
weduwnaar van wijlen Maria Van Hove inwoner van Daemseijnde Westerlo, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Sterckx inwoner van 
Wiekevorst als wettelijke voogd van de onmondige Adriaen Aerts Adriaenssone daar 
moeder af was Anna Barbara Sterckx een som van 300 guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een half 
bunder gelegen tussen Daemseijnde en de kapel van Onze Lieve Vrouwe Ter Voort. 
Palende oost Joseph Victor Verboven, zuid en west Jan Cuijpers en noord Amandus Helsen. 
Bij den comparant rentgelder op heden deze datum bij koop geacquireerd tegen Juffrouw 
Maria Anna Jacobs en Sieur Franciscus De Schutter gehuwden en inwoners van 
Antwerpen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Adriaen Bellens en Guilliam Van 
Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18         6 september 1785 
 

Op heden 6 september compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten 
geconstitueerd en met volmacht van Juffrouw Maria Anna Jacobs ten dien effect bijgestaan 
met Sieur Franciscus De Schutter haar man burgers der stad Antwerpen ingevolge akte 
van procuratie gepasseerd binnen Antwerpen op den eerste van deze maand, welke 
comparant verklaarde over te geven in volle erfdom en ten behoeve van Peeter Van Outsel 
hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van te weten zeker huis, 
stal, hof en binnenveld groot 80 roeden gestaan en gelegen tot Daemseijnde Westerlo. 
Palende oost “ de plijn “, zuid en noord Peeter Michiels en west de mede comparant. 
 
Item zeker perceel land ook aldaar gelegen genaamd “ het lievekens “ groot 155 roeden. 
Palende oost Jan De Cort, zuid Peeter De Winter, west “ de plijn “, noord “ de plijn “ en 
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Jacobus Verhaert. Item zeker perceel land ook daar gelegen groot een half bunder. Palende 
oost Joseph Victor Verboven, zuid en west Jan Cuijpers en noord Amandus Helsen. Item en 
tot slot een perceel dries gelegen als voor, groot een zille. Palende oost, zuid en noord 
Peeter Dils en west Jan Goossens, om en mits de som van 900 guldens courant geld die 
den comparant van de mede comparant bekende ontvangen te hebben. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Adriaen 
Bellens en Guilliam Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Inliggende folio: 
Op heden 1 september 1785 compareerde voor de ondergenoemde getuigen Juffrouw Maria 
Anna Jacobs, ten effect nabeschreven bijgestaan met Sieur Franciscus De Schutter haar 
man en inwoners van Antwerpen, welke comparante verklaarde onherroepelijk te 
constitueren en ten volle machtig te maken Petrus Martinus Soeten ten einde van te 
verkopen aan den prijs van 900 guldens courant geld haar stede gestaan en gelegen tot 
Daemseijnde bestaande in zeker huis, stal, ho, binnenveld, twee percelen land en een 
perceel dries groot in het geheel 35 roeden. De comparante verklaarde de gemelde 
goederen op haar gesuccedeerd uit hoofde en als enige erfgename van wijlen haar ouders. 
 
Akte N° 19         6 september 1785 
 

Op heden 6 september compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Josephus 
Verwimp 78 en Anna Theresia Heijlen gehuwden en inwoners van Doffen, welke 
comparanten bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Helsen 
president schepen van Olen als administrateur der penningen gefundeerd door wijlen den 
eerwaarde heer Henricus Swinnen gewezen kapelaan alhier waarvan de jaarlijkse intrest 
wordt geprofiteerd bij en ten behoeve van de erfgenamen Sieur Michiel Swinnen tot de 
expiratie der goederen als bij zijn testament een som van 150 guldens wisselgeld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot 250 roeden 
genaamd “ den steenacker “ gelegen op ” het bijlevelt “. Zuid de erfgenamen Adriaen Van 
Lommel, west de erfgenamen Geert Bellens en noord Peeter Van Calster. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en Guilliam Van Elst als 
getuige hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20         9 september 1785 
  

Op heden 9 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Andreas 
Huijsmans gehuwd met Anna Witvrouwen zo in eigen naam als in de naam van Maria 
Catharina Huijsmans en Elisabeth Huijsmans zijn twee zusters mitsgaders als wettelijke 
voogd van het minderjarige kind achter gelaten bij Joanna Huijsmans daar vader af leeft 
Peeter Heijlen, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Petrus Josephus Lenaerts hiermede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van zeker huisje en hof gestaan en gelegen tot Gerhaegen onder Olen, groot 
12 roeden. Palende oost Adriaen Mathijs, zuid Hendrick Menten, noord dezelfde en west de 
straat om en mits een som van 44 guldens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Andries Lenaerts en Joannes Lenaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De onderegschreven president schepen des dorp en Heerlijkheid van Noorderwijk 
coïnciderende dat het huisje en den hof hiervoor geroerd ondeelbaar is en dat hetzelfde ledig 
staande is vervallende verklaart voor zoveel aangaat de wees voornoemd de voorstaande 
akte van transport te lauderen en te aggregeren. Ter oorkonde & actum Olen 27 september 
1785. Christiaen Bulckens. 
 
 
 
 

 
78 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Cornelius Josephus Verwimp x Anna Th. Heylen, nr. 3498, pag. 686. 
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Akte N° 21         19 september 1785 
 

Op heden 19 september compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Heijlen gehuwd 
met Catharina Van Hove, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben vanwege 
Martinus Cremers bejaarde jongeman en Elisabeth Cremers zijn zuster een som van 300 
guldens courant geld. 
 
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand, zeker huis, stal, schuur, hof en 
binnenveld, ap- en dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Doffen onder Olen groot 3 
zillen. Palende oost de Doffensche straete, zuid Jan Van Mensel en de erfgenamen Jan 
Verluijten, west de Duijtsche straete en noord de weduwe van Jan Cluijts. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandus Van Houdt en Adriaen Deckers als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene Marten Cremers vanwege Adriaen Heijlen een som 
van 300 guldens courant geld boven den intrest van dien in remboursement van voorstaand 
kapitaal. Actum Olen 21 november 1786. 
 
Akte N° 22         1 december 1785 
 

Op heden 1 december 1785 compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista 
Verhaert en Adriana Vervoort gehuwden inwoners van Hulshout, welke comparanten 
verklaarden ontvangen te hebben vanwege de regeerders der H. Geest tafel van Hulshout 
een som van 300 guldens courant geld. 
 
De comparanten stelden voor deze rente tot pand alzulk tiende deel in al de goederen als op 
de tweede comparante zijn verstorven uit hoofde van wijlen Franciscus Vermeerbergen 
haar zoon die was overleden na de dood van Joannes Vermeerbergen haar gewezen 
eerste man. De comparanten beloofden verder te stellen sufficiënte hypotheken. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Franciscus Van Den Bruel en 
Sebastiaen Boeckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23         7 december 1785 
 

Op heden 7 december 1785 compareerde voor mij openbaar notaris Petrus Martinus 
Soeten Hendricksone en Joanna Huijpens gehuwden en ingezeten van Olen welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege Juffrouw Anna Maria 
Raeijmaeckers dit haegens geestelijke dochter woonachtig binnen Herentals en geestelijke 
moeder der Eerwaarde paters Minderbroeders aldaar, een som van 350 guldens courant 
geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen onder deze 
jurisdictie van Olen, genaamd “ het rachters “ groot een bunder. Palende oost J. De Ceuster 
zuid Jan Groenen erfgenamen en de weduwe Peeter Heijlen, west een straatje en noord 
Josephus Naets en Jan Van Hove. Item een perceel land gelegen tot Buel genaamd “ het 
doosens “. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid de loop, west Peeter Van Linden en noord 
dezelfde Van Linden, Amandus Van Houdt en de erfgenamen Marten Dams, groot 250 
roeden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Meir en Petrus 
Martinus Soeten zoon van Joannes Baptista Soeten. 
 
Akte N° 24         12 december 1785 
 

Voorwaarden en condities waarop Sieur J. P. Schmitz chirurgijn op heden 12 december 
door mij Joannes Baptista Soeten als openbaar notaris publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen in differente kopen zijn dennenbos gelegen onder deze jurisdictie 
van Olen. Totaal 34 kopen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Hendrick Horemans en Guilliam Van Elst als getuigen. 
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Akte N° 25         13 december 1785 
 

Op heden 13 december compareerde voor mij openbaar notaris, Anthoon Smolders en 
Maria Elisabeth Meermans gehuwden en inwoners van Boeckel, welke comparanten 
verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Smedts en Joanna 
Mertens gehuwden en ook inwoners van Olen, een som van 300 guldens. 
 
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker hun huis, hof en binnenveld 
gestaan en gelegen tot Boeckel, groot 150 roeden. Palende oost de straat, zuid “ den 
haspel “ west “ den evenacker “ en noord de straat. Item een perceel land ook aldaar 
gelegen genaamd “ het driesken “ groot omtrent een zille. Palende oost en zuid de straat, 
west de erfgenamen Jan Van Hove en noord Peeter Heijlen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Adriaen Deckers en Peeter 
Franciscus Mertens schepenen van Olen als getuigen hiertoe aanzocht. Volgen nog enkele 
ontvangstbewijzen op datum van 19 oktober 1793 en 22 november 1793. 
 
Akte N° 26         19 december 1785 
 

Op heden 19 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Van 
Den Bruel gehuwd met Geertrudis Soeten, Joannes Josephus Van Den Bruel bejaarde 
jongeman, Joanna Catharina Van Den Bruel bejaarde dochter. Die van toenaam Van Den 
Bruel broers en zuster en wettige kinderen van Adriaen Van Den Bruel en Anna Maria 
Boeckx beiden nog in leven. 
 
Welke comparante te kennen geven hoe dat Theresia Van Den Bruel hun zuster met Gods 
gratie staat te doen haar professie in het besloten hof genaamd Onze Lieve Vrouwe in 
D’Elsen binnen Zichem alsmede hoe dat zij uit een broederlijke en zusterlijke respect en 
genegenheid onderling besloten hebben voor haar aanstaande civiele dood te voorzien een 
jaarlijkse speelrente gedurende haar leven om haar bij middel van dien te verzekeren van 
alle noodzakelijkheden binnen het gemelde hof, ten welke zij comparanten verklaarden aan 
haar telkens te zullen uitkeren en betalen een som van 42 guldens courant geld welke som 
na de dood van hun vader en moeder zij de eerste reis zullen betalen op 16 januari 
eerstkomende en zo van jaar tot jaar te continueren en tot dien gemerkt dat zij comparanten 
een broer hebben geprofest onder de regel van den Heiligen Franciscus in de orde der 
paters Kapucijnen binnen Leuven bij naam pater Damianus voor dewelke zij comparanten 
ook een egaal respect en genegenheid hebben en hem na de dood van hun ouders naar 
proportie van zijn noodzakelijkheden wilden vergeten als hun voorschreven zuster 
verklaarden onderling mits deze na de dood als voor hem gedurende zijn leven te zullen 
vereren en begiften met een jaarlijkse som van 21 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Franciscus Aerts en 
Gommarus Mertens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27         22 december 1785 
 

Op heden 22 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joanna Dierickx weduwe 
van wijlen Joannes Groenen 79 welke comparante bekende wel en degelijk ontvangen te 
hebben vanwege Joannes Smedts en Joanna Mertens gehuwden en inwoners van Olen, 
en som van 250 guldens courant geld. 
 
Comparante stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, stal, schuur, hof en 
binnenveld ap – en dependentiën van dien groot 3 zillen gestaan en gelegen op de 
Haeperstraet onder Olen. Palende oost Joseph Victor Verboven, zuid de loop, west Cornelis 
Verachtert en noord de straat. 
 

 
79 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 :Joannes Groenen x Joanna Elisabeth Dierickx, nr. 980, pag. 199. 
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Mede comparerende Joannes Martinus Groenen, Petrus Franciscus Groenen en 
Martinus Groenen alle drie bejaarde kinderen wijlen Jan Groenen daar moeder af leeft de 
comparante rentgelster degenen voor zoveel nood hun gemelde moeder tot het gene 
voorschreven verklaarden bij te zullen staan. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Verreckt en Jan Franciscus Van Outsel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van de gelijke erfgenamen van wijlen Joannes Groenen en Joanna Dierckx 
gehuwden tijdens hun leven de som van 250 guldens met de verschenen intrest van dien. 
Actum 13 januari 1788. Jan Baptist Smedts. 
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Akte N° 1         2 januari 1786 
 

Voorwaarden en condities waarop Sieur Franciscus Vercammen en Jan Baptist Eskens 
op heden 2 januari publiekelijk presenteerden te verkopen het nabeschreven elzen 
schaarhout. Totaal 20 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Noorderwijk, ter 
presentie van Henricus Van Der Kempen en Joannes Luijmen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2         6 januari 1786 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Verbist gehuwd met Catharina Van Doninck 
inwoners van Herentals op heden 6 januari publiekelijk presenteerden te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land genaamd “ de spaege “ groot 290 roeden gelegen tussen 
Boekel en Gerhaegen onder Olen. Palende oost Marten Laenen, zuid Christiaen Bulckens, 
west Peeter Verbist en noord de erfgenamen Joannes Laenen. Martinus Laenen aanvaarde 
den palmslag van deze koop voor de som van 365 guldens en stelde daarop nog 25 
verdieren, Joannes Verlinden verhoogde de koop som met 2 verdieren, Peeter Martien 
Laenen stelde nog 3 verdieren bij en is de voorschreven Martinus Laenen koper gebleven 
na de kaarsbranding op 24 januari. 
 
Tweede koop zeker perceel land genaamd “ het laer “ groot 80 roeden ook tot Gerhaegen 
gelegen. Palende oost Michiel Beirinckx, zuid den heer Moortgat, west Marten Bleirinckx en 
anderen en noord Adriaen Mathijs. Joannes Van Reusel aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 87 guldens en stelde daarop nog 5 verdieren op en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 24 januari 1786. 
 
Derde koop zeker perceel land genaamd “ pellekensblock “ groot een zille gelegen tot 
Meeren. Oost de Meerensche straat, zuid de erfgenamen Jan van Castel, west Marten 
Bleirinckx en noord de erfgenamen wijlen heer Haverheijns. Joannes Van Reusel 
aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 112 guldens en stelde daarop nog 
5 verdieren, Michiel Heijlen verhoogde deze koopsom met 5 verdieren en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding. 
 
Vierde koop zeker perceel weide met koren bezaaid genaamd “ het cruijsstraetken “ 
gelegen tot Meeren. Palende oost de erfgenamen Peeter Peeters, zuid en west de straat en 
noord Peeter Van Bijlen. Peeter Verbist aanvaarde den palmslag voor de som van 170 
guldens en stelde daarop nog 8 verdieren op en is hij koper gebleven van deze koop na de 
kaarsbranding op 24 januari. 
 
Vijfde koop zeker perceel land groot een derdel genaamd “ het bouwels “ gelegen onder 
Geel. Palende oost de erfgenamen Adriaen Coolkens, zuid zijn eigendom, west Adriaen 
Verbist en noord Jan Van De Parre. Joannes Rens aanvaarde den palmslag van deze koop 
voor de som van 79 guldens en stelde daarop nog 2 verdieren op, Joannes Verboven 
verhoogde de koopsom met 3 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
Zesde koop zeker perceel beemd groot 125 roeden gelegen onder Geel genaamd “ het 
pashuijs “. Palende oost Marten Laenen, zuid de erfgenamen Geeraert Laenen, west 
Adriaen Heijlen en noord Peeter Verbist. Adriaen Bulckens aanvaarde den palmslag van 
deze koop voor de som van 205 guldens en stelde daarop 15 verdieren, Adriaen Heijlen 
verhoogde deze koopsom met 10 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 
24 januari. 

Not. 6060 : 1786 – 1787 
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Ontvangen bij den ondergeschreven Joannes Verbist gehuwd met Clara Van Doninck 
wegens de zes respectieve kopers de som van 1116 guldens courant geld. Actum Olen 31 
januari 1786. 
 
Akte N° 3         6 januari 1786 
 

Op de voorschreven condities van Jan Verbist presenteerden Jan Baptist Valgaerens 80 
gehuwd met Catharina De Busser te willen verkopen drie differente percelen en de kopers 
zullen voor lijfkoop moeten betalen 2 oorden van iedere gulden der koopsom. 
 
Eerste koop de juiste helft van zeker perceel erve gelegen tot Grijen groot in het geheel 194 
roeden zijnde deze helft oostwaarts gelegen mits te dogen den weg naar de wederhelft 
westwaarts gelegen. Palende deze helft oost de Herstraete, zuid de erfgenamen Guilliam 
Verachtert, west Adriaen De Busser met de wederhelft en noord de kerk van Olen. Adriaen 
Bellens aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 175 guldens en stelde 
daar 8 verdieren op en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 9 februari 1786. 
 
Tweede koop zeker perceel land gelegen in “ de langels “ onder Olen groot 128 roeden. 
Palende oost J. B. Kneuckelbergs, zuid Adriaen De Busser met de wederhelft, west Peeter 
Govaerts en noord het misstraatje. Adriaen Mathijs aanvaarde den palmslag van deze koop 
voor de som van 63 guldens en stelde daarop nog 5 verdieren en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 9 februari. 
 
Derde koop zeker perceel hooiwas gelegen op “ den haersack “ alhier groot 64 roeden. 
Palende oost Adriaen De Busser met de wederhelft, zuid Peeter Cluijts, west Marten Van 
Bijlen en noord Carel Dillen. Guilliam Van Passel aanvaarde den palmslag van deze koop 
voor de som van 75 guldens en stelde daarop nog 16 verdieren, Franciscus De Bie 
verhoogde de koopsom met 2 verdieren en Guilliam Van Passel stelde op deze derde koop 
nog 1 verdier bij en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 9 februari 1786. 
 
Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 4         4 januari 1786 
 

Op heden 4 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Geeraert Verbist inwoner van 
alhier ter ene zijde en Peeter Heijlen gehuwd met Anna Maria Van Olmen ter tweede zijde, 
welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker zijn stede gestaan en gelegen tot Noorderwijk ten gehucht van 
Rossum aan den huurder genoegzaam bekend zoals Martinus Van Olmen hetzelfde in huur 
heeft, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 50 guldens en voor 
korenpacht de kwantiteit van 20 en een half veertel koren. 
 
Volgen de huurvoorwaarden o.a. dat den huurder alle jaren in den beemd genaamd “ het 
moorenbroeck “ tot zijn gebruik mag slaan 3 roeden russen. 
 
Mede comparerende Martinus Denckens gehuwd met Elisabeth Van Eijnde degene zich 
voor de jaarlijks huur tot borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie 
van Marten Van Olmen en Guilliam Van Passel getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         4 januari 1786 
 
Op heden 4 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Franciscus Heijlen 
gehuwd met Anna Van Olmen ter ene zijde en Geeraert Van Olmen bejaarde jongeman, 
Anna Elisabeth Van Olmen bejaarde jonge dochter bijgestaan met de voorzegde Geeraert 
Van Olmen ter tweede zijde, die van toenaam Van Olmen zusters en broer en wettige 
kinderen van wijlen Maria Wouters waar vader af leeft Marten Van Olmen alreeds bereikt 

 
80 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Baptista Valgaeren x Catharina De Busser, nr. 2284, pag. 458.  



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 185 

een hoge ouderdom van 76 jaar en bij “ laps “ van tijde machteloos staat te worden om met 
den arbeid zijner handen zijn kost en klederen niet meer te kunnen blijven winnen en 
genegen zijnde om aan hun gemelde vader te bewijzen hun schuldig respect als nodige 
assistentie verklaarden zij tot zijn betere subsistenties tot akkoord gekomen te zijn op de 
volgende manieren. 
 
Te weten dat de tweede comparanten bij deze afstand doen van hun maternele 
gerechtigheid en de meubilaire effecten te verkopen. Verklaarde den eerste comparant 
insgelijks ten gunste van Martinus Van Olmen mits deze een egale cessie te doen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geeraert Verbist en Martinus 
Denckens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         5 januari 1786 
 

Op heden 5 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Sapion gehuwd met 
Anna Elisabeth Heijlen, welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege Joannes Sterckx als wettelijke voogd van Adriaen Aerts ten behoef van dezelfde 
een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, hof en erve gestaan en 
gelegen tot Boekel onder Olen, groot een zille. Palende oost Jan Franciscus Wouters, zuid 
Michiel Janssens, west en noord de straat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Gommer De Kepper en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         10 januari 1786 
 

Op heden 10 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Vermeerbergen 
weduwnaar wijlen Catharina Verboven ter ene zijde en Peeter Vermeerbergen bejaarde 
jongeman ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zeker zijn stede met al de landen, 
beemden, weiden, driessen en heiden aan den eerste comparant in touchte competerende 
en aan zijn kinderen in eigendom, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som 
van 75 guldens en een vierendeel boter. 
 
Volgen nog de huurvoorwaarden o.a. : dat den huurder het schaarhout zal genieten mits 
hetzelfde te kappen volgens lokale coustumen behoudens op de percelen genaamd “ het 
bloxken “, “ den drijhoek “ alsook den andere “ drijhoek “ op “ het hooghlicht “, “ den 
 rooden dries “ en “ de oosterwijcksche heijde “. De verhuurder reserveerde de kamer van 
het huis, de plaats voor een mutsaard mijt alsmede den hof achter de schuur en ter breedte 
van dezelfde tot aan den pad van “ het branneke “ mits hij de kamer zelf bewoonde 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Adriaen 
Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht. 
  
Akte N° 8         11 januari 1786 
 
Op heden 11 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Naets 
bejaarde jongeman voor de eerste staak. De eerwaarde heer Adrianus Franciscus Naets 
pastoor op het begijnhof van Lier voor de tweede staak. Anna Barbara Naets jong 
bejaarde dochter bijgestaan met mij notaris voor de derde staak en Anna Theresia Naets 
bijgestaan met Mr. Petrus Verlinden ook notaris en haar man voor de vierde staak. Die van 
toenaam Naets broers en zusters en wettige kinderen van wijlen Franciscus Naets en 
Maria Derboven tijdens hun leven wettelijke gehuwden. 
 
Welke comparanten verklaarden onderling niet langer in gemeenschap te willen blijven van 
alzulke erfgoederen als hun uit den hoofde van hun gemelde ouders gedevolveert maar 
daarvan te willen scheiden en delen en in vier kavels gesteld zo conform en egaal als 
mogelijk was. 
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Aan de eerste kavel werd toegelegd voor eerst zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld, 
ap- en dependentiën van dien genaamd “ de sterre “ gestaan en gelegen tegenover de kerk 
van Herselt, groot een bunder. Palende oost Peeter Naets en Adriaen Vekemans 
erfgenamen, zuid Jan Geudens, west Jan Baptist Van Herck, Jan Baptist Janssens en 
anderen en noord de straat. Item zeker een perceel land genaamd “ den steenacker “ groot 
3 zillen. Palende oost en zuid Hendrick Snijers, west de straat naar Westerlo en noord de 
erfgenamen Franciscus Geudens. Item zeker perceel land genaamd “ de limberg “ groot 
250 roeden. Palende oost Carel Bruijnseels, zuid Eugenius Verstappen, west Peeter 
Verborghstad en noord Jan Thiel en Peeter Laeremans. 
 
Item een perceel land genaamd “ het boterblock “ groot een half bunder. Palende oost 
Norbert Verschueren, zuid de straat van Herselt naar Westmeerbeeck, west Joanna 
Verschueren en noord Adriaen Verlinden erfgenamen. Item zeker perceel weide groot 3 
zillen. Palende oost de erfgenamen Cornelis Van Heijst, zuid d’upperstraete, west Cornelis 
Peeters en noord Catharina Verrijt. Item zeker een perceel beemd groot een half bunder. 
Palende oost Franciscus Peeters, zuid Peeter Vermeden erfgenamen, west Jan Thiels en 
noord Jan Baptist Van Herck. Item en tot slot een perceel erve genaamd “ de houtplack “ 
gelegen in “ de langhdonken “ groot een half bunder. Palende oost de kerk alhier, zuid Jan 
Verstappen, west Guilliam Verhoeven en noord Jan Rens. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker een perceel land genaamd “ het block “ groot 
een bunder, gelegen onder Herselt omtrent “ den limbergh “. Palende oost de erfgenamen 
Geeraert Ooms, zuid Joachim Verlinden, west Andries Verlinden en noord Joachim 
Verlinden. Item zeker perceel land genaamd “ boukens landt “ groot 3 zillen gelegen als 
voor. Palende oost Adriaen Gijbens, zuid Jan Geudens, west Adriaen Verlinden en noord 
Franciscus Vonckx. Item een perceel weid genaamd “ den bruel “ groot 3 en een halve zille 
gelegen achter de kerk. Palende oost Peeter Naets, zuid Anna Catharina Aerts, west de 
erfgenamen Adriaen Verlinden en Joanna Verschueren en noord Eugenius Verstappen. 
 
Item zeker perceel hooiwas gelegen in “ de langdoncken “ onverdeeld met de erfgenamen 
Marten Van Gehuchten groot in het geheel 3 zillen. Palende oost Maria Elisabeth 
Verstraeten, zuid den Calster loop, west Franciscus Rombouts en noord den heer pastoor 
alhier. Item zeker perceeltje weide gelegen tot Wesel groot een half bunder genaamd “ het 
bruelken “. Palende oost de erfgenamen van den heer Halloint, zuid dezelfde, west 
Elisabeth Rens en noord Marten Van Gehuchten erfgenamen. Item een perceel beemd 
gelegen onder Langdorp genaamd “ den rebdonck “ groot een half bunder. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Rens, zuid Jan Rens erfgenamen, west en noord de loop. Item zeker 
perceel land groot 3 zillen genaamd “ den hoost “. Palende oost de baan, zuid den heer 
Mangelschots, west “ de goirheijde “ en noord Adriaen Verstappen, gelegen onder de 
jurisdictie van Wiekevorst. 
 
Item een perceel land ook onder Wiekevorst gelegen genaamd “ de graeven heijde “ groot 2 
en een halve zille. Palende oost Jacobus Van Doren, zuid Adriaen Verstappen, west de 
erfgenamen Peeter Verrijt en noord de straat. Item zeker huis genaamd “ de Arke “ met den 
hof en het driesken daaraan gelegen ook tot Wiekevorst, groot 50 roeden. Palende oost Jan 
Van Boekel, zuid de erfgenamen Carel Van Echelpoel, west de erfgenamen Marten Heijlen 
en noord de erfgenamen Jan De Schutter. Item zeker half bunder land ook tot Wiekevorst 
gelegen, genaamd “ het half bunder “. Palende oost Joannes Baptist Van Echelpoel, zuid 
de derde kavel, west Adriaen De Peuter en noord Jan De Schutter erfgenamen. Item en tot 
slot zeker perceel land groot een bunder gelegen tot Bruggeneijnde genaamd “ den steen 
oven “. Palende oost Jacobus Van Pee, zuid, west en noord ... (leeg). 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker een huis, stal, schuur, hof en binnenveld, ap- en 
dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Wiekevorst groot 3 zillen. Palende oost de 
baan, zuid Franciscus en Jan Baptist Van Echelpoel, west Joseph Goossens nomine uxoris 
en noord Franciscus Van Echelpoel. Item een perceel land genaamd “ het hoefken “ ook 
aldaar gelegen groot een half bunder. Palende oost de erfgenamen Carel Van Echelpoel, 
zuid Anna Elisabeth Vranckx, west Guilliam Bruijnseels en noord de erfgenamen Jan De 
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Schutter. Item zeker perceel land genaamd “ het heijken “ ook daar omtrent gelegen, groot 
een half bunder. Palende oost Guilliam Bruijnseels, zuid het na volgende pand, west 
Martinus Sterckx en noord de pastorij of het Beneficie van Morkhoven. 
 
Item zeker perceel zowel beemd als land genaamd “ het diep goir “, groot 3 zillen daar 
omtrent gelegen. Palende oost Anna Elisabeth Vranckx, zuid de gemeente van Wiekevorst 
west Franciscus Van Echelpoel en noord het laatste voorschreven pand. Item zeker perceel 
land genaamd “ het grootveldt “ gelegen als voor. Palende oost de pastorij van Morkhoven 
en anderen, zuid Franciscus Van Echelpoel en Gommarus Van Thielen erfgenamen, west 
Jan De Schutter erfgenamen en noord Jan Baptist Van Echelpoel en de voorzegde tweede 
kavel. Item een perceel land genaamd “ jan verlinden heijde “ groot 3 zillen gelegen 
omtrent als voor. Palende oost Gommarus Van Thielen, zuid Jan De Schutter erfgenamen 
en het navolgende pand, west ... (leeg) en noord Jan De Schutter. 
 
Item een perceel land aan “ den goirloop “ ook daar omtrent gelegen, groot een half bunder 
Palende oost Jan De Schutter, zuid den Goirloop, west Jan Douwen en noord het laatst 
voorschreven pand. Item zeker perceel land genaamd “ het berken bosch “ groot ander 
halve zille. Palende oost Jan De Schutter, zuid het tweede laatste voorschreven perceel, 
west Jan Van Boekel en anderen en noord den eerwaarde heer Vertommen kanunnik tot 
Lier. Item zeker perceel beemd gelegen tot Bruggeneijnde onder Heijst, genaamd “ den 
geijselaer “ groot 250 roeden leenroerig onder het leenhof genaamd den grotten Linterman 
Palende oost Franciscus Janssens, zuid en west den H. Geest tafel van Heijst en noord 
Adriaen Van Kerckhoven. Item een perceel heide gelegen onder Herselt, groot een half 
bunder. Palende oost de erfgenamen Peeter Verboven, zuid het Kapittel van Aarschot. Item 
en tot slot een perceel beemd genaamd “de tuijeringe “ onverdeeld met de erfgenamen Jan 
De Schutter groot te samen een half bunder gelegen omtrent als voor. Palende oost en 
noord de Laecke. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd zeker 3 percelen land gelegen in “ het voortkens 
eijnde “ genaamd “ het schuervelt “, “ de hoeve “ en “ het heuvelken “ groot 7 zillen. 
Palende oost de baan van Westerlo naar Aarschot, zuid Peeter Vermesen en de erfgenamen 
Adriaen Verboven, west Hendrick Soels en de erfgenamen Marten Esmans en noord de 
erfgenamen Barbara Rombouts en Peeter Laeremans. Item een perceel land gelegen tot 
Wesel onder Herselt genaamd “ de cribruggen “ groot anderhalve zille. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Corten, zuid de erfgenamen van den heer Halloint, west en noord Jan 
Peeters. Item een perceel land genaamd “ peeter wuijts heijde “ groot een bunder ook tot 
Wesel gelegen. Palende oost Marten Van Gehuchten erfgenamen, zuid de gemeente alhier, 
west Franciscus Janssens en de erfgenamen van den heer Halloint en noord Andries 
Verlinden. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ den steenacker “ groot anderhalve zille gelegen alhier 
omtrent het dorp. Palende oost Peeter De Neef erfgenamen, zuid Franciscus Geudens 
erfgenamen, west Jacobus De Locht weduwe en noord Joanna Verschueren. Item zeker 
perceel schaarbos groot een half bunder gelegen in “ den smissen hoeck “ alhier. Palende 
oost de erfgenamen van de notaris Verlinden, zuid de erfgenamen Hendrick Van De Weijer 
en noord de H. Geest alhier en Eugenius Verstappen. Item zeker perceel schaarbos groot 
een half bunder genaamd “ de half heijde “ gelegen tot Wiekevorst. Palende oost zeker 
straatje, zuid Peeter Mesens erfgenamen, west Joannes Sterckx en noord Sebastiaen 
Roosbroeckx en anderen.  
 
Item zeker perceel beemd gelegen tot Bruggeneijnde groot een half bunder. Palende oost 
Peeter Bruijnseels, zuid … (leeg). Item een obligatoire rente van 55 guldens ten last van 
Gommarus Verhaegen tot Wiekvorst. Item en tot slot zullen de kavelanten der drie eerste 
kavels aan de vierde kavel tot egalisering moeten gelden en betalen een som van 400 
guldens courant geld ieder kavelant een juist derde deel. 
 
Volgen nog verder voorwaarden tot deze scheiding en deling ... De eerste kavel is bevallen 
aan Joannes Baptista Naets, de tweede kavel is bevallen aan Anna Barbara Naets, de 
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derde kavel is bevallen aan Anna Theresia Naets en de vierde kavel is bevallen aan den 
eerwaarde heer Adrianus Franciscus Naets. Excederende de waarde van 7000 guldens. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, ter presentie van den eerwaarde heer 
Josephus Fortune pastoor van Herselt en den eerwaarde heer Gislemus Desar vice pastoor 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 9         14 januari 1786 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Boeckx zowel in zijn eigen naam als sterk 
makende voor de absente mede erfgenamen van zijn struik. Item Joannes Verboven in 
eigen naam als zich sterk makende voor zijn absente mede erfgenamen van zijn struik. Item 
Franciscus Bulckens in eigen naam en als zich sterk makende voor zijn absente mede 
erfgenamen van zijn struik. Item Franciscus Kenis zich sterk makende voor Maria Bellens 
zijn moeder. Item Adriaen Bellens in eigen naam als zich sterk makende voor zijn absente 
mede erfgenamen van zijn struik. Item en tot slot Martien Verbiest in eigen naam als zich 
sterk makende voor zijn absente kinderen, allen erfgenamen van wijlen Catharina Bellens 
in haar leven oud bejaarde dochter blijkens haar testament gepasseerd voor de notaris 
Heijlen tot Herentals op datum van … (leeg) degene op heden 14 januari publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen de na gelaten gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land gelegen tot Boekel onder Olen bij “ den gansenvoet “ 
genaamd “ den haspel “ groot een bunder. Palende oost de misweg, zuid de erfgenamen 
Marten Meermans, west Cornelis Josephus Verwimp nomine uxoris en Anthoon Smolders. 
Adriaen Bellens aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 180 guldens en 
stelde daar 20 verdieren op en verhoogde de koop som nog met 10 verdieren. Martinus Van 
Bijlen stelde nog één hooge bij. 
 
Tweede koop zeker perceel weide genaamd “ de hoeve “ gelegen onder Geel. Palende oost 
Adriaen Verbiest, zuid de straat, west de erfgenamen Jan Van Castel en noord Anna 
Elisabeth Janssens. Michiel Heijlen aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som 
van 180 guldens en stelde daar 10 verdieren op. Peeter Hoes verhoogde de koopsom met 2 
verdieren. Michiel Heijlen stelde nog 2 verdieren bij en is koper gebleven na de 
kaarsbranding op 30 januari 1786. 
 
Derde koop zeker perceel weide genaamd “ den hofstadt “ gelegen tot Bijlen groot 
anderhalve zille. Palende oost de erfgenamen Jan Baptist Verdonck, zuid de erfgenamen 
Geeraert Bellens, west de erfgenamen Jan Verboven en anderen en noord de erfgenamen 
Guilliam Heijlen. Adriaen Bellens aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 
230 guldens en stelde daarop nog 8 verdieren op en verhoogde hij de koopsom van de 
derde koop nog met 5 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
Ontvangen bij den ondergetekende erfgenamen testamentaire vanwege de 3 kopen de som 
van 1448 guldens in voldoening der drie voorstaande kopen. Item van de respectieve rente 
rentgelders de som van 947 guldens 9 stuivers in voldoening van al de gerembourseerde 
renten degene aan het sterfhuis competeerden dus te samen 2395 guldens en 9 stuivers 
waaraan gekort 500 guldens om de voldoen de legaten & … als bij haar testament op datum 
van 11 mei 1778 gepasseerd voor de notaris Heijlen. Ondertekend door: Maria Bellens, 
Peeter Boeckx, Jan Verboven, Adrianus Bellens, Jan Frans Bulckens en M. Verbiest. 
 
Akte N° 10         3 februari 1786 
 

Op heden 3 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Van Beijlen 81 en 
Catharina Verbiest gehuwden en inwoners van Boekel, welke comparanten verklaarden wel 
en degelijk ontvangen te hebben vanwege Adriaen Bellens 82 en Anna Catharina Peeters 
gehuwden en ook inwoners van Olen, een som van 600 guldens courant geld. 
 

 
81 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Martinus Van Beylen x Maria Verbiest, nr. 2294, pag. 460.  
82 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Gerardus Bellens x Anna Cath. Peeters, nr. 133, pag. 27. 
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Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een bunder 
gelegen tot Boekel tegenover “ den gansevoet “ genaamd “ den haspel “. Palende oost den 
misweg, zuid Anthoon Smolders, west Cornelis Josephus Verwimp en noord Anthoon 
Smolders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Doos en 
Hendrick Neijers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11         13 februari 1786 
 

Op heden 13 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen De Busser 83 
gehuwd met Elisabeth Mathijs inwoner van Olen, welke comparanten bekenden wel en 
degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Heijlen als kapelmeester van de 
Onze Lieve Vrouwe Ter Gestel kapel een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een half 
bunder genaamd “ het lijnegoir “ gelegen tot Grijen. Palende oost de Herstraete, zuid de 
erfgenamen Guilliam Verachtert, west dezelfde erfgenamen en noord de kerk alhier met de 
wederhelft. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Cluijts en 
Jan Baptist Valgaerens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Adrianus De Busser de som van 100 guldens courant geld met de 
verschenen intrest van dien. Actum Olen 11 mei 1787. Joannes Baptista Heijlen. 
 
Akte N° 12         17 februari 1786 

 

Op heden 17 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Eijnde en 
Martinus Bleirinckx als wettelijke voogden der 4 minderjarige kinderen achtergelaten bij 
wijlen Dimphna Van Eijnde daar vader af leeft Michiel Janssens 84 ter ene zijde. Peeter 
Sapion en Peeter Martien Janssens als wettelijke voogden der 2 minderjarige kinderen 
achtergelaten bij wijlen Theresia Heijlen daar vader af leeft de voorzegde Michiel 
Janssens ter tweede zijde. 
 
Welke comparanten onderling te kennen gevende om hun zorg en plicht ten gunste van de 
gemelde wezen te kwijten exacte informatie hebben genomen zo nopende de huishouding 
als gesteltenis van de boedel der wezen vader en bevonden dat dezelfde het ongeluk heeft 
gehad van vele hoornebeesten door zekere ziekte in zijn stal te verliezen en dat de schade 
die bij gebrek van mest voor zijn akkerlanden daaruit resulterende zo groot was als het 
verlies van hetzelfde hoornvee alsmede hij beide zijn huisvrouwen heeft verloren in den fleur 
van hun leven hem achterlatende in elk bedde zeer tere en jonge kinderen daarvan het 
jongste geen twee maanden in ouderdom bereikt, mitsgaders dat den voorzegde vader door 
hetzelfde onheil is gekomen tot cadentie en buiten staat om de kost voor de gezegde wezen 
niet meer te kunnen blijven winnen en wel speciaal dat hij van zijn kredieten staat 
gesanctioneerd te worden en zijn have bij middel van rechtsvorderingen geschapen staat 
verkocht te worden, tot dien gemerkt dat de goederen der gemelde wezen van ver nog van 
beide niet sufficiënt zijn tot hun opvoeding en alimentatie alwaar dat al de penningen bij 
verkoop daarvan te proveniëren werden ingebracht het gene beide partijen comparante 
bewoog om den voorzegde vader in zijn nood ter hulp te komen, hetzij met verdere 
belastingen of verkopingen en opdat hij zulks te rechtmatig en fundamenteler zou kunnen 
doen hebben zij comparanten onderling daarover geadviseerd bij de heren advocaat Le 
Bon en advocaat Reijers tot geel residerende blijkens hun adviezen, respectievelijk op de 
16de dezer. 
 
Verklaarden de eerste comparante boven al het gene voormeld aandacht te nemen dat hij 
dito vader bij den staat en inventaris van het sterfhuis van zijn eerste vrouw gemaakt op 11 
oktober 1777 gepasseerd voor de schepenen alhier de juiste helft van de gehele boni heeft 
gelaten ten behoeve zijn vier kinderen van zijn eerste bedde om deze te onderhouden van 
eten en drank zonder enige recompens en willende het zelfde in deze omstandigheden van 

 
83 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus De Busser x Maria Elisabeth Matthys, nr. 674, pag. 137. 
84 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Michaelis Janssens x Dymphna Van Eijnt, nr. 1325, pag. 268. 
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ziekte verklaarde mits deze voor zoveel in hun macht is aan de voorzegde wezen vader te 
remitteren voor eerst een som van 333 guldens ten behoeve der gemelde wezen. Item een 
som van 196 guldens bij hem genoten van Peeter Martien Janssens zijn broer in vergelding 
der mindere waarde van zijn kavel als bij scheiding en deling dan aangezien dezelfde zijne 
goederen bij de dood van zijn eerst gemelde huisvrouw alsdan alreeds gedevolveerd waren 
op de voorzegde wezen en tot dien alsnog considererende dat dit vader blijkens de gemelde 
staat schuldig was aan Joanna Van Genechten weduwe wijlen Jan Verboven een 
obligatoire rente van 150 guldens courant geld en ook ter rente gelicht een rente van 100 
guldens wisselgeld vanwege den eerwaarde heer Van Bijlen presbiter om de eerste rente te 
kunnen rembourseren, zo verklaarden de eerste comparanten om de wezen van het tweede 
bedde over een cessie ten dele te dechargeren de voorzegde 100 guldens wisselgeld in 
plaats van de 150 guldens mits deze te nemen ten last van de wezen van het eerste bedde 
en de wezen van het tweede bedde mits deze te dechargeren van de personaliteit die er in 
den verstande nochtans dat zij in hun geheel zullen zijn en blijven om hun gerechtigheid na 
het overlijden te verhalen op zijn achter te laten boedel. 
 
Verklaarden de tweede comparanten insgelijks om in de voorhandige omstandigheden het 
zekerste te kiezen een obligatoire rente van 150 guldens courant ten behoeve van Peeter 
Cluijts, alsmede een rente van 75 guldens courant ten behoeve van de weduwe Peeter 
Heijlen. Volgen verdere voorwaarden. Mede comparerende Michiel Janssens als vader der 
wezen uit een vaderlijk respect en verklaarde mits deze afstand te nemen van zijn touchte 
van al de goederen waarvan hij recht is hebbende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Cluijts en Anthoon Smolders als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Gezien bij de schepenen van Olen het voorzegde contract en gelet op de inhoud alvorens te 
disponeren zijn gehoord Peeter Helsen en Joannes Laenen de eerste als naaste vriend 
van de wezen van het eerste bedde en de tweede als naaste van de wezen van het tweede 
bedde. 
 
Casus. Michael Janssens en Dimphna Van Eijnde gehuwden hebben stante matrimonio 
verwekt 4 kinderen. Dimphna Van Eijnde is komen te overlijden achterlatende dezelfde 4 
kinderen en dito Michael Janssens heeft om moverende redenen te doen en laten maken 
een behoorlijke staat en inventaris op 11 oktober 1777 gepasseerd voor de schepenen van 
Olen als wanneer het jongste kind maar 6 weken oud was en zonder attentie te nemen op de 
tere jaren der zelfde kinderen is de juiste helft van den gehele boni bij de voorzegde staat 
geheel verbleven ten behoeve der 4 kinderen in de voegen dat de voorzegde vader de 
kinderen zal moeten onderhouden … etc. Dat hij ook het ongeluk heeft gehad van geheel 
zijn huisgezin besmet te zien aan de ziekte “ den rooden loop “ door welke ziekte zijn tweede 
huisvrouw en één der drie kinderen van het tweede bedde heeft verloren. 
 
Resolutie. Gezien bij den ondergeschreven advocaat Reijers de voorstaande casus met de 
vraag daaruit geformeerd op alles wel en rijpelijk gelet op het advies dat het zeker is dat elke 
kind van de vader zowel als de vader het kind ter hulp moet komen … etc. Aldus 
geadviseerd binnen de Vrijheid Geel deze 16 februari 1786. Notaris Reijers. 
 
Gezien bij den ondergeschreven advocaat der bovenstaande casus met de vraag daaruit 
geformeerd mitsgaders het advies van den heer gepreconsulteerde, op alles wel en rijpelijk 
gelet gedraagt het advies dat het aangezien hier voor blijkt dat Michiel Janssens in het 
aangaan van het contract van afsnede met de voogden van zijn voorkinderen geen het 
minste prerogatief gehad heeft in consideratie der opvoeding der zelfde die hem veel gekost 
hebben en alsnog zullen kosten … etc. Alzo geadviseerd binnen de Vrijheid Geel deze 16 
februari 1786. Advocaat J. L. Le Bon. 
 
Akte N° 13         4 maart 1786 
 

Op heden 4 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Douwen gehuwd met 
Anna Bruers, welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege 
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Joannes Smedts en Joanna Mertens gehuwden en inwoners alhier een som van 300 
guldens courant. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel weide genaamd “ den 
bosch “ groot 150 roeden gelegen tot Oosterwijck Tongerlo. Palende oost Jan Van Doninck 
bij touchte, zuid Jan Andries Bruers, west de Busselstraat en noord Juffrouw Helsen begijntje 
tot Herentals. Item zeker perceel dries genaamd “ den ilschen dries “ groot 200 roeden 
gelegen als voor. Palende oost de erfgenamen Jan t’ Seijen,zuid Adriaen Sneijers, west Jan 
Baptist Kempenaerts en noord Marten Verboven. Item en tot slot een perceel land genaamd 
“ de oolensche heide “ groot 200 roeden gelegen als voor. Palende oost Peeter Boeckx, 
zuid Jan Andries Bruers, west de straat en noord Marten Verboven. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Boonaerts en Amandus Douwen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Joannes Douwen de som van 300 guldens in remboursement van het 
voorstaande kapitaal met den intrest van dien ontvangen te hebben. Actum Olen 3 december 
1790. Peeter Van Dijck en Martinus Smets. 
 
Akte N° 14         24 maart 1786 
 

Op heden 24 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Lambrechts 
gehuwd met Anna Maria Peeters, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te 
hebben vanwege de regenten der parochiale kerk van Hulshout een som van 300 guldens 
courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land gelegen tot 
Hulshout, groot 174 roeden genaamd “ de soggen “. Palende oost Franciscus Van Den 
Bruel, zuid Adriaen Van Den Bruel, west de erfgenamen Jan Verbist en noord de voorzegde 
Adriaen Van Den Bruel, leenroerig onder het leenhof van den heer Blereau. Item zeker 
perceel land genaamd “ den drijhoeck “ gelegen tot Bruggeneijnde, groot een zille. Palende 
oost “ S’ Heerendijck “, zuid “ den halderschen dijck “ west de erfgenamen Peeter Bosch 
en noord Hendrick Bosch. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Joseph Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15         13 april 1786 
 

Op heden 13 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Guilielmus Thijs 
gehuwd met Maria Josepha Bisschops inwoner van Berlaar, welke comparant bekende wel 
en degelijk ontvangen te hebben vanwege Michiel Vertommen en Elisabeth Veris 
gehuwden en inwoners van Noorderwijk een som van 600 guldens courant geld. 
 
De comparant rentgelder verbonden zich tot het onderhoud van deze rente zijn persoon e 
goederen present en toekomende onder belofte in geval de rentheffers op deze actie 
beducht en bevreesd waren van altijd aanzocht te zijn voor het voornoemde kapitaal te 
stellen goede en sufficiënte hypotheken het voorstaande kapitaal te stellen in dubbele 
waarde excederende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon 
Moelandts en Peeter De Boel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Joannes Guilielmus Thijs de som van 600 guldens in redemptie van 
voorstaande kapitaal met de verschenen intrest van dien. Actum 1 maart 1796. M. 
Vertommen. 
 
Akte N° 16         29 april 1786 
 

In den naem van eene Godt drijvuldigh in persoonen amen 
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Zij kond en kennelijk dat één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of 
horen lezen dat op heden 29 april voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Andries Lenaerts 85 en de eerzame Maria Catharina Mathijs 
gehuwden en ingezeten van Olen, den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede 
comparante ziek te bed liggende beiden hun verstand wel machtig, welke comparanten 
verklaarden hierbij deze te disponeren van hun tijdelijke goederen. 
 

- Casserende al de voorgaande testamenten voor deze gemaakt. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
redelijke uitvaart naar staat en conditie en de verdere pieuse werken ter discretie van 
de langstlevende ter discretie van hun hierna te noemen erfgenamen zo nochtans dat 
er kort na hun overlijden immers zo snel als mogelijk tot lafenis van ieder ziel zullen 
moet gecelebreerd worden 10 ziele missen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen zo meubilaire als immeubilaire maakte de eerst 
stervende aan de langstlevende van hun beiden de volle touchte en gebruik 
gedurende hun leven op last en conditie van aan hun nog ongetrouwde kinderen als 
zij tot staat zullen komen of tot een ouderdom van 25 jaar hun te zullen betalen een 
som van 10 guldens. Verklaarden zij testateurs dat hun getrouwde kinderen rijkelijk 
dezelfde som geld genoten hebben in geld of in waarde van meubelen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Petrus Josephus De Backer en Peeter Geens geburen der testateurs als getuigen. 
 
Akte N° 17          10 mei 1786 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Stijnen en Joannes Van Nuten 86 gehuwd 
hebbende Catharina Stijnen benevens Anna Catharina Van Genechten eerste weduwe 
van wijlen Hendrick Stijnen op heden 10 mei publiekelijk presenteerden te verkopen aan de 
meestbiedende de meubilaire effecten ten sterfhuis bevonden bij wijlen den voorzegde 
Hendrick Stijnen. Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Joannes Stijnen koopt voor 46 guldens een koe en nog 
een koe voor 14 guldens 15 stuivers. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van 
Guilliam Verelst, Marten Goris en meer andere getuigen. 
 
Akte N° 18          11 mei 1786 
 
Op heden 11 mei 1786 compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Nuten zo in 
eigen naam als zich sterk makende voor Joannes Stijnen zijn zwager ter ene zijde en 
Michiel Boeckx gehuwd met Theresia Cassens ter tweede zijde welke eerste comparant 
verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere 
stede met de landen, weiden, hooiwas, driessen en twee heiden gestaan en gelegen tot Buel 
onder Olen zo en gelijk het gecompareerd heeft aan wijlen Hendrick Stijnen en nu 
competeerde aan de verhuurder nomine uxoris en zijn voornoemde zwager, om en mits 
daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 26 guldens en voor korenpacht de 
kwantiteit van 8 veertelen koren. 
 
Dat den verhuurder zo tot zijn behoef als tot behoef van zijn zwager al het schaarhout 
reserveerde staande op de verhuurde gronden behoudens op zekere beemd gelegen onder 
Herentals genaamd “ den host “. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie 
van Adriaen Boeckx en Peeter Martien Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 

 
85 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Andreas Lenaerts x Mara Catharina Matthys, nr. 1437, pag. 291. 
86 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Baptista Van Nueten x Anna Cath. Steynen, nr. 2833. p. 563. 
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Akte N° 19          2 juni 1786 
 

Op heden 2 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Dijck gehuwd met 
Catharina Lemmens, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege de regenten van de H. Geest tafel van Hulshout een som van 200 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land gelegen tot Hulshout 
op “ het sterckxeijnde “ genaamd “ de hoeve “ groot 274 roeden. Palende oost de 
Heijstraet, zuid de baan, west Josephus Lemmens en noord Peeter Witvrouwen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Joannes Broeckx en Adriaen Van 
Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          7 juni 1786 
 

Op heden 7 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Guilielmus Vekemans 
minderjarige jongeman bijgestaan met Josephus Mathijs zijn wettelijke voogd ter ene zijde. 
Gommarus Ceulemans 87 gehuwd met Christina Verstrepen ter tweede ten andere zijde, 
welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker zijn stede gestaan en gelegen onder Olen, zo en gelijk Joseph Van 
Brecht het actueel in huur heeft, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som 
van 55 guldens en voor korenpacht een kwantiteit van 24 veertelen koren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon Moelandts en Peeter De Boel als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21          26 juni 1786 
 

Op heden 26 juni compareerde Joannes Van Rompaij gehuwd met Maria Catharina Lot, 
inwoners van Noorderwijk welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege de zeer eerwaarde pastoors van Noorderwijk, Herenthout en Herentals als 
provisors der beurs gefundeerd door wijlen den eerwaarde heer Joannes Heijns een som 
van 400 guldens courant geld. 
 
De comparanten stelde n voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot 3 zillen 
gelegen tot Rossum genaamd “ den steenbergh “. Palende oost zeker veldstraatje, zuid 
Sieur Vercammen, west de erfgenamen Adriaen Van Outsel en noord de baan van Herentals 
naar Herenthout. Item zeker perceel dries ook daar omtrent gelegen genaamd “ den 
desselaer “ groot een zille. Palende oost de erfgenamen Peeter Deijns, zuid Geeraert 
Verbist, west Peeter Peeters en noord den heer De Vries secretaris van Grobbendonk. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ter presentie van Sieur Jacobus Willems 
en Guilielmus Willems als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22          12 juli 1786 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Van Nueten molenaar van Pulderbosch op 
heden 12 juli publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker 3 bunders 
koren op zijn gronden van erven tot Meeren onder Olen ten velde staande. 
 

- Eerste koop achter de schuur verkocht aan Josephus Lenders borg Marten 
Laenen, 

- Tweede koop in “ het binnenveld “ verkocht aan Jan Baptist Douwen borg Michiel 
Heijlen. 

- ... 
- Achtste koop op “ de schambraeck “, tiende koop in “ het berkven “, twaalfde koop 

op “ den geer “. 
 

 
87 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Gummarus Ceulemans x Catharina Verstrepen, nr. 408, pag. 83. 
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Deckers en 
Guilliam Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          18 juli 1786 
 

Op heden 18 juli 1786 presenteerde Joannes Van Nuten nomine uxoris cum suis benevens 
Anna Catharina Van Genechten weduwe Hendrick Stijnen op al de voorstaande condities 
insgelijks te verkopen het nabeschreven koren ten velde staande o.a. in “ het binnenveld “, 
in “ de torfputten “ en in “ het groot ven “. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen 
Olen, ter presentie van Franciscus Naets en Guilliam Van Elst als getuigen. 
 
Akte N° 24          20 juli 1786 
 

Voorwaarden en condities waarop de heer Joannes Caeijmacx drossaard van Lichtaart 
executeur testamentair van de nalatendheid wijlen Peeter Coolbonders publiekelijk 
presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Koop, zeker perceel land als weide groot 3 zillen gelegen achter de kerk van Olen, genaamd 
“ het kerskens “. Palende oost Wilm Meir erfgenamen, zuid Christiaen Cools, west Jan 
Neijers, Jan Mols en anderen en noord Christiaen Cools. Joannes Torfs aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 126 guldens en stelde daarop nog 15 verdieren, 
Hendrick Horemans verhoogde de koopsom met 15 verdieren en is hij koper gebleven na 
de kaarsbranding op 7 augustus 1786. 
 
Akte N° 25          22 juli 1786 
 

Op heden 22 juli compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Baptista Storms gehuwd 
met Anna Catharina De Pooter, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te 
hebben vanwege Joris De Cock en Maria Van De Weijer gehuwden en inwoners van 
Herentals een som van 100 guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een half bunder 
gelegen in “ de langels “. Palende oost ... (leeg), zuid Marten Daems, west Michiel Cluijts en 
noord de Langelstaete. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon 
Moelandts en Peter De Boel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 26         19 september 1786 
 

Vanwege en ten verzoek van de ondergeschrevene zo in eigen naam alsmede als gelaste 
van Jan Verlinden, Bernardus Mertens en de bejaarde kinderen van Peeter Bouwen zal 
den eerste notaris hiertoe aanzoeken zich te transporteren bij Andreas De Schutter gehuwd 
hebbende Anna Elisabeth De Ceuster alsmede bij Franciscus De Ceuster en aan 
dezelfde in zijn kwaliteit rechterlijk af vragen of zij verstaan aan de rekwirant cum suis te 
laten volgen alzulke parten en delen zowel in de meubilaire als immeubilaire als op de 
rekwirant cum suis zijn gesuccedeerd bij de dood van Josephus De Ceuster alles volgens 
het advies van den heer advocaat Van Der Haert tot Leuven residerende op datum van 23 
augustus 1786, mits hun daarvan gevende behoorlijke inspectie en ingeval zij enige 
tegenkantingen zouden renconteren ten opzichte van hetzelfde advies, zo zal de 
voornoemde notaris in het voorschreven geval rechterlijk afvragen of zij verstaan al de 
geschillen nopende de voormelde nalatendheid met ter minne te laten wijzen door drie 
advocaten bij vorm van compromis en dien aangaande wettelijke of notariële akten te laten 
passeren en in geval van refuus of geen antwoord zal de voornoemde notaris protesteren 
van alle kosten, schade en intresten als reeds geleden en nog verder te lijden mits gevende 
van zijn wedervaren pertinent relaas opdat den rekwirant cum suis hun daarmede zouden 
kunnen bedienen. Ondertekende: Adriaen Van Reusel. 
 
Op heden 20 september heb ik mij ondergeschreven notaris getransporteerd bij den 
voorgemelde personen en aan hun in mijn voorzegde kwaliteit gevraagd met inspectie als bij 
voorstaande commissie, degene alsdan voor antwoord hebben gegeven dat zij alvorens te 
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antwoorden behoorden te spreken hun erfgenamen en dezelfde gesproken hebbende dat zij 
of iemand van hun dan zouden compareren op het kantoor van mij notaris om alsdan 
antwoord te geven. Op heden 27 september 1786 compareerde op mijn kantoor Franciscus 
De Ceuster degene als dan voor antwoord heeft gegeven dat de afvragers hun recht kunnen 
vervolgen dunkt het hun goed waartegen ik notaris heb geprotesteerd van alle kosten, 
schade en intresten daardoor gelegen en nog verder te lijden. 
 
Akte N° 27         20 oktober 1786 
 

In den naem van eene Godt drijvuldigh in persoonen amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die deze zullen zien en horen lezen op heden 24 oktober voor mij 
openbaar notaris compareerde Adrianus Van Reusel weduwnaar wijlen Petronella 
Verlinden bijgestaan met Peeter Bouwen zijn schoonzoon, toekomende bruidegom ter ene 
en Maria Dimphna Heijlen jonge dochter bijgestaan met Adrianus Heijlen haar vader 
toekomende bruid ter andere zijde, welke comparante onbedwongen heeft gemaakt en 
geordonneerd bij vorm de huwelijksvoorwaarden zoals het hierna volgt. 
 
Te weten dat de voorzegde toekomende bruid tot onderstand van dit huwelijk zal inbrengen 
een som van 200 guldens courant in contante penningen en de voorzegde toekomende bruid 
zijne meubilaire roerende goederen, akten en kredieten en al wat voor have kan worden 
geacht, ten voorstaande nochtans dat hij daaruit zal mogen betalen alle passieve schulden 
en wel namelijk alzulke uitkoop als hij schuldig is aan zijn zoon verwekt bij de voorzegde 
Petronella Verlinden, volgens contract voor de wethouders van Morkhoven zo haast zal 
ampleteren een geapprobeerde staat geestelijk of wereldlijk zal gekomen zijn tot den 
ouderdom van 25 jaar. 
 
Dat bij het geval dat de voorzegde bruid eerst kwam aflijvig te worden zonder kind of 
kinderen achter te laten of erfgenamen hun zullen moeten contenteren met alzulke som van 
200 guldens courant als zij ingebracht heeft en den intrest die er à 3 procent jaarlijks te 
rekenen van deze datum tot den dag van haar overlijden … etc. Dat dit tegenwoordig 
contract volstrekt zal wezen nul en van onwaarde en aanzien worden als niet gemaakt of 
gepasseerd bij zover den bruidegom eerst komt te overlijden of indien daar kind of kinderen 
uit dit huwelijk voortkomen in beide welke geval de comparanten hem zullen gedragen en 
reguleren naar landsrecht of lokale coustumen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd en gecontracteerd ten kantoor van mij notaris, ter presentie 
van Petrus Martinus Soeten en Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28         26 oktober 1786 
 
Op heden 26 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Storms ter ene 
en Gaspar Ceulemans ingezetenen van Oevel ter tweede en andere zijde welke eerste 
comparant verklaarde aan de tweede alhier aanwezig en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede gestaan en gelegen tot Buel Olen met de landen, driessen 
groot in het geheel 2 bunders, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 
28 guldens courant en voor korenpacht een kwantiteit van 4 veertelen wel gezuiverd koren. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en P. M. 
Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29         26 oktober 1786 
 
Voorwaarden en condities waarop de regenten der kerk en H. Geest goederen van Hulshout 
voor mij openbaar notaris publiekelijk presenteerden te verhuren aan de meestbiedenden de 
nabeschreven gronden van erf aan de kerk en H. Geest tafel competerende o.a. een perceel 
weide genaamd “ de goorkens weijde “, “ het goorkens land “, den hooijwasch tot 
Herselt, den hooiwas in “ het geertsbroeck “, het derdel in “ het meerbeeckx broek “, “ den 
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H Geest bemd “, “ de kreppelingen “ in “ het doodbroeck “, “ het H. Gest veldeken “, “ het 
H.Geestland “ … 
 
Akte N° 30         6 november 1786 
 

Op heden 6 november compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Verboven en 
Joanna Catharina Vennekens gehuwden en inwoners van Olen welke comparanten 
verklaarden met open condities en uitgang der brandende kaars verkocht te hebben aan en 
ten behoeve van Adriaen Heijlen schepen alhier zeker een perceel land groot een oud 
bunder genaamd “ het dilkens “ gelegen tot Doffen. Palende oost de erfgenamen Jan 
Bellens, zuid dezelfde en de erfgenamen Jan Cluijts, west de erfgenamen Jan Verluijten en 
noord Josephus van Lommel om en mits een som van 505 guldens courant geld daarin 
begrepen 30 verdieren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en 
Peeter Helsen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Adriaen Van Reusel verhoogde op 27 november deze koopsom met 5 verdieren en is hij 
koper gebleven na de kaarsbranding op 28 november 1786. 
 
Akte N° 31         6 november 1786 
 

Op heden 16 november compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Van Den Bruel 
en Joanna Boeckx gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten verklaarden 
ontvangen te hebben vanwege de administratie der Fundatie tot Hulshout een som van 475 
guldens courant geld. 
 
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd  
“ den kerken hof “ met “ de cijns heijde “ daarnaast aangelegen onder de jurisdictie van 
Hulshout, groot in het geheel 6 dagmalen. Palende oost de gemeente, zuid Franciscus 
Helsen en het Beneficie van Hulshout, west den heer Mangelschots en noord de straat. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adrianus Van Den Bruel en 
P. M. Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32         29 november 1786 
 

Voorwaarden en condities waarop de eedslieden van de Heerlijkheid Hulshout op heden 29 
november publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verpachten de gecombineerde 
zetboek voor de voorschreven heerlijkheid om te slagen over den oogst van het jaar 1786 en 
dat op de volgende restricties. 
 
Ten eerste zal den aannemer in het begin van het jaar 1788 moeten doen overgeven aan de 
verpachters pertinente rechtvaardige rekeningen over zijn ontvangsten en uitgaven en zal de 
slot en dezelfde moeten voldoen als het aan de verpachters believen zal, immers zal hem 
moeten reguleren naar het plakkaat van zijne Majesteit dienaangaande geëmaneerd. Item 
zal den aannemer moeten manen en invorderen alle renten, erfpachten, cijnzen aan de 
voorzegde Heerlijkheid competerende aan al zulke tantième als hij den gezegde zetboek zal 
komen aan te nemen. Item zal den aannemer moeten stellen goede en sufficiënte borg 
onder de jurisdictie van Westerlo bedwingbaar welke borg zal staan principale aannemer en 
solidaire debiteur, ten welke einde hij zal moeten renonceren aan het Benificie ordinis 
excussionis et divisionis van den offert dier al voor onderricht. 
 
Item al de kosten van sommatien die den aannemer ter zaak van geen betaling op de 
gelimiteerde tijd ten kantoor der Heeren staeten van Brabant tot Antwerpen zal komen te 
lijden zal hij moeten dragen en betalen in eigen en private naam zonde consideratie dier te 
genieten de minste vergelding. Item zal den collecteur of aannemer in plaats van maningen 
te doen van huis tot huis moeten zitdagen houden op zekere plaatsen, dagen en uren bij 
voorgaande kerkgeboden kenbaar te maken. 
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Op al de voorgelezen condities heeft Adriaen Verbist den voorzegde collecteboek 
aangenomen voor 4 procent en stelde voor borg Peeter Verbist die gerencieert heeft aan 
het voorzegde Beneficie. Ter presentie van Franciscus Van Den Bruel en P. M. Soeten als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 33         30 november 1786 
 

Op heden 30 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Broeckx 
weduwnaar wijlen Anna Van Kerckhoven ter ene zijde. Guilliam Vervoort weduwnaar 
wijlen Theresia Broeckx bijgestaan met Joannes Broeckx als wettelijke voogd zijner 
kinderen ter tweede en andere zijde, welke comparanten verklaarden onderling om alle 
kwesties en geschillen te voorkomen overeen gekomen te zijn met een akkoord over en ter 
zake van alzulke gerechtigheid meubilair als den eerste comparant bij de dood van zijn 
gemelde huisvrouw aan de tweede comparant of zijn kinderen schuldig zouden kunnen zijn. 
Te weten dat den eerste comparant in contante penningen aan den tweeden zal uitkeren een 
som van 50 guldens … etc. 
 
Mede comparerende den voorzegde Joannes Broeckx degene uit een zonderling respect 
der voornoemde wezen en om andere redenen verklaarde na de dood van de eerste 
comparant zijn vader afstand te doen van alzulk voordeel en prerogatief als hij als oudste 
zoon zou kunnen en mogen pretenderen in de leen- en feodale goederen van zijn ouders en 
dezelfde dan in drie egale kavels zal laten delen … etc. 
 
Verklaarde de tweeden comparant de som van 100 guldens courant geld degene hij op 22 
mei 1778 benevens zijn gemelde huisvrouw heeft geleend en ontvangen van de mede 
comparant als degene hij alsdan heeft geleend van Catharina Broeckx ter som van 50 
guldens courant binnen de 3 maanden na de dood van de eerste comparant met grote 
dankbaarheid te zullen restitueren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Franciscus Van Asbroeck 
en Jan Baptist Van Dijck als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 34         5 december 1786 
 

Voorwaarden en condities waarop Catharina Soeten jong bejaarde dochter op heden 5 
december publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het hout gestaan in 
haar dennenbos onder Noorderwijk. Totaal 14 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht 
binnen Noorderwijk ter presentie van Christiaen Bulckens en Joannes Heijlen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Inliggende folio: 
Ontvangen bij mij ondergeschrevene als gelaste van Anna Catharina Soeten mijn zwagerin 
van de heer Jan Baptist Soeten notaris de som van 86 guldens en 15 stuivers in voldoening 
van het import der verkoop van haar dennenbos. J. F. Van Den Bruel. 
 
 
 

  
 
 
Akte N° 1         10 januari 1787 
 
Op heden 10 januari 1787 compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Spapen 
weduwnaar wijlen Maria Elisabeth Callaerts inwoner van Bruggeneijnde resort van Heijst 
ter ene zijde. Henricus Callaerts gehuwd met Elisabeth Berckmans, Andries Callaerts 
gehuwd met Catharina Heijlen en Adriaen Callaerts gehuwd met Elisabeth De Ceuster 
ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde ten gunste van de tweede comparanten 
te transporteren alzulke touchte alsmede ook alzulke eigendom als hij uit hoofd van wijlen 
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zijn gemelde huisvrouw en zijn 2 overleden kinderen met dezelfde zijn huisvrouw verwekt en 
na de door van zijn huisvrouw overleden is competerende in de erfgoederen bij zijn 
overleden huisvrouw achtergelaten geen verder recht meer te pretenderen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van P. M. Soeten en Marten Boonaerts als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2         24 januari 1787 
 

Voorwaarden en condities waarop de heer F. J. Bosquet intendant van zijne Excellentie de 
graaf van Merode, Petrus Martinus Soeten molder van Buel en de wethouders der 
graafschap van Olen voor mij Joannes Baptist Soeten openbaar notaris publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen het nabeschreven dennenhout, elzen en 
eikenhout o.a. in het bos omtrent de weg van Olen naar Oevel, de koop in “ het bosch “, in  
“ de bulderboschen “. Totaal 47 kopen. 
 
De volgende bossen vanaf de 48ste koop zijn van P. M. Soeten o.a. in “ de bulder 
boschen “. De volgende bossen vanaf de 59ste koop zijn van de gemeente van Olen o.a. te 
Boekel op “ de schrans “. Totaal verkocht 54 kopen. Aldus gedaan, geaccepteerd ter 
presentie van Petrus De Backer en Guilliam Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3         10 februari 1787 
 

Op heden 10 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Nuten zo in 
eigen naam als zich sterk makende voor Joannes Stijnen zijn zwager ter ene zijde en 
Peeter Stijnen gehuwd met Dimphna Dresselaers ter tweede zijde welke eerste comparant 
verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere 
stede met de landen, weiden, hooiwas en driessen en de twee heiden gestaan en gelegen 
tot Buel zo en gelijk dezelfde stede gecompeteerd heeft aan wijlen Hendrick Stijnen en nu 
competeerde aan den verhuurder om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren in 
korenpacht de kwantiteit van 9 veertelen koren en in voorlijf 26 guldens. 
 
Mede comparerende Marten Dresselaers inwoner van Oevel de zwager van den acceptant 
die zich hier als borg stelde voor deze huur overeenkomsten. Aldus gedaan en verhuurd, ter 
presentie van Adrianus Doos en P. M. Soeten als getuigen. 
 
Akte N° 4         17 februari 1787 
 

Op heden 17 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus De 
Ceuster en Theresia Van Castel weduwe van wijlen Peeter Meir bijgestaan met Marten 
Bleerinckx haar neef ter ene en Peeter Van Lommel gehuwd met Maria Verstappen ter 
andere zijde welke comparanten verklaarden aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende zekere stede zo en gelijk dezelfde actueel in huur is 
hebbende met nog drie andere percelen onlangs bij den eerste comparant geacquireerd 
alles aan den huurder genoegzaam bekend, gestaan en gelegen tot Meeren met alle 
gronden van erven om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren aan Joannes 
Franciscus De Ceuster voor voorlijf een som van 30 guldens courant en de kwantiteit van 
12 veertelen koren en aan de gezegde Theresia Van Castel voor voorlijf een som van 14 
guldens en de kwantiteit van 9 veertelen koren. 
 
Volgen de huurvoorwaarden o.a. dat den huurder niet en zal vermogen te kappen op het 
perceel dries van den verhuurder genaamd “ den haegedries “ uitgenomen op de hoofd 
gewenten in de voren.  
 
Mede comparerende de broer van de huurder met naam Adriaen Van Lommel degene die 
zich als borg stelde voor deze huur overeenkomsten. Aldus gedaan, verhuurd ter presentie 
van P. M. Soeten en Peeter Martien Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Op al de voorstaande clausules verklaarden de ondergeschrevene Joannes Franciscus De 
Ceuster en Lambertus Gebruers gehuwd met Theresia Van Castel wederom opnieuw 
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verhuurd te hebben en in pacht uitgegeven aan Peeter Van Lommel. Dat Lambertus 
Gebruers aan hem reserveerde het schaarhout aan een perceel land genaamd “ de 
mortelheijde “. Actum tot Olen deze 24 maart 1792. 
 
In de marge: De ondergeschrevene Adriaen Van Lommel broer van Peeter Van 

Lommel verklaarde zich voor dezelfde zijn broer tot securiteit der 
nevenstaande huur zich tot borg te stellen. 24 maart 1792. 

 
Akte N° 5         20 februari 1787 
 
Op heden 20 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Vermeerbergen en 
Elisabeth Van Passel gehuwden benevens Guilliam Van Passel te samen ter ene zijde. 
Peeter Neijers gehuwd met Catharina Van Houdt ter tweede en andere zijde, welke eerste 
comparanten verklaarden aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede met de landen en weiden daaraan annex groot in het geheel 
drie bunders gestaan en gelegen tot Heusewijk onder de jurisdictie van Olen ten dele onder 
Noorderwijk aan den huurder bekend alzo hij hetzelfde actueel in pacht heeft, om en mits 
daarvoor jaarlijks te betalen een som van 27 guldens in voorlijf en 12 veertelen koren voor 
korenpacht. 
 
Mede comparerende Joannes Neijers degene zich voor de huur en onderhoud van deze 
condities zich als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Josephus Torfs en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         8 maart 1787 
 

Op heden 8 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Groenen gehuwd met 
Maria Catharina Van Nuten voor den eerste staak. Maria Catharina Groenen gehuwd met 
Simon Van Berne voor de tweede staak. Anna Elisabeth Groenen gehuwd met Guilliam 
Gelens voor de derde staak. Maria Theresia Groenen gehuwd met Peeter Van Bijlen haar 
man alhier absent en ziek aan de borste te bedde liggende voor de vierde staak. Item en tot 
slot Peeter Groenen gehuwd met Maria Elisabeth Van Den Bosch voor de vijfde staak. Die 
van toenaam Groenen wettelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Groenen en 
Joanna Dierickx, welke comparanten verklaarden onderling niet langer in gemeenschap te 
willen blijven van al zulke erfgoederen maar daarvan te willen scheiden en delen in vijf 
kavels zo egaal mogelijk aan elkaar. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld, ap- en 
dependentiën van dien, gestaan en gelegen in de Haeperstraet onder Olen, groot 3 zillen. 
Palende oost de weduwe Jacobus Meijnckens, zuid de loop, west Cornelis Verachtert en 
noord S’ Heerestraete. 
   
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel land genaamd “ het bloxken “ groot 250 
roeden insgelijks gelegen omtrent de Haeperstraet. Palende oost Joseph Victor Verboven, 
zuid de vijfde kavel, west het veldstraatje en noord Cornelis Verachtert. Item en tot slot een 
perceel land genaamd “ het begijnelandt “ groot 150 roeden. Palende oost de straat van de 
Haeperstraet naar Buel, zuid Joseph Victor Verboven, west en noord Cornelis Verachtert. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker perceel land genaamd “ den kersenboom “ groot 
een bunder. Palende oost en zuid Cornelis Verachtert, west zekere weide genaamd “ den 
cattendumpel “ en noord de straat. Item en tot slot een weide genaamd “ den catten 
dumpel “ groot een zille. Palende oost het perceel land genaamd “ den kersenboom “, zuid 
Peeter Bellens, west Jan Franciscus Wouters en noord Sebastiaen Govaerts. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd zeker perceel weide genaamd “ de wael “ groot 150 
roeden. Palende oost Catharina Heijlen, zuid Adriaen Helsen, west de loop en noord de 
kinderen wijlen Marten Daems. Item een perceel land genaamd “ den tempel “ groot een 
half bunder. Palende oost Marten Van Nuten, zuid Catharina Heijlen, west Jan Van Hove en 
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noord S Heerenstraete. Item en tot slot de helft van een perceel hooiwas gelegen op “ den 
cauwaert “ onder Geel, groot voor deze helft 65 roeden. Palende oost de af te delen helft, 
zuid Jan Baptist Naets, west Marten Van De Weijer en noord Franciscus Boextaens. 
 
Aan de vijfde kavel werd toegelegd zeker perceel land genaamd “ den haegelbergh “ groot 
200 roeden. Palende oost de erfgenamen wijlen Marten Daems, zuid de loop, west Cornelis 
Verachtert en anderen en noord zeker veldstraatje. Item zeker perceel land genaamd “ de 
heijde “ groot 100 roeden. Palende oost Maria Bax, zuid Jan Boeckx, west de erfgenamen 
wijlen Marten Daems en noord Peeter Martinus Soeten. Item zeker perceeltje land genaamd 
“ het laerken “ groot 58 roeden. Palende oost Michiel Beirinckx, west Marten Bleirinckx en 
noord de heer Moortgat. Item en tot slot de helft van een perceel hooiwas gelegen op “ den 
cauwaert “ onder Geel. Palende oost Michiel Janssens, zuid Henricus Mens, west de af te 
delen wederhelft en noord Cornelis Verachtert. 
 
Bij loting door een neutrale persoon is de eerste kavel bevallen aan Peeter Groenen 
gehuwd met Maria Elisabeth Van Den Bosch. De tweede kavel is bevallen aan Joannes 
Groenen gehuwd met Maria Catharina Van Nuten, de derde kavel is bevallen aan Maria 
Catharina Groenen gehuwd met Simon Van Berne, de vierde kavel is bevallen aan Maria 
Theresia Groenen gehuwd met Peeter Van Bijlen en de vijfde kavel is bevallen aan Anna 
Elisabeth Groenen gehuwd met Guilliam Gelens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Deckers oud schepen 
en Guilliam Maes als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         9 maart 1787 
 

Voorwaarden en condities waarop de erfgenamen van wijlen Joannes Van Gansen en 
Elisabeth Peeters wettelijke gehuwden tijdens hun leven op heden 9 maart publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven 
 
Eerste koop bestaande in een huis, stal, hof en binnenveld met de ap- en dependentiën van 
dien groot 100 roeden gestaan en gelegen tot Bijlen. Palende oost de straat, zuid Peeter Van 
Castel, west Dimphna Verboven en noord de kinderen van Hendrick Verbist. Joannes Van 
Reusel ingezetene van Gerhaegen aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som 
van 415 guldens en stelde daarop nog 15 verdieren op en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 27 maart 1787. 
 
Tweede koop bestaande in een perceel land groot 170 roeden genaamd “ de gestelen “. 
Palende oost de erfgenamen Peeter Peeters, zuid Peeter Van Dijck, west Cornelis Bellens 
en noord Joannes Hermans. Jan Franciscus Wouters aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 165 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Joannes Van Reusel 
verhoogde deze koopsom met nog één hooge. 
 
De derde koop bestaande in een perceel dries, groot een half bunder genaamd “ den  
tempel “ gelegen tot Grijen. Palende oost Jan Baptist Heijlen en Peeter Van Gelder, zuid en 
west de straat en noord de gemeente van Olen. Peeter Douwen aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 490 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen, stelde nog 4 
hoogen bij en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 27 maart 1787. 
 
De vierde koop bestaande in een perceel broekagie, groot 130 roeden genaamd “ het 
voorste geruijm “ gelegen onder Geel. Palende oost Joannes Van De Lane?, zuid Amandus 
Van Hout, west de kinderen van Emanuel verlinden en noord de Nethe. Item een perceel 
broekagie groot 40 roeden genaamd “ den gemeijnen bempd “ onlangs uitgemoerd gelegen 
omtrent “ den ouden dijck “ onder Geel. Jan Baptist De Bock aanvaarde de palmslag van 
deze koop voor de som van 153 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 27 maart. 
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De vijfde koop bestaande in een perceel broekagie groot 45 roeden gelegen op “ het 
achterste geruijm “ onder Geel. Palende oost Marten Laenen, zuid de loop, west Joannes 
Van Eijnde en noord de Nethe. Joannes Verboven Janssone aanvaarde de palmslag van 
deze koop voor de som van 62 guldens en stelde daarop 5 hoogen en is hij koper gebleven 
na de kaarsbranding. 
 
De zesde koop bestaande in een perceel heide groot 65 roeden genaamd “ de brande “ 
gelegen omtrent “ den brandschendijk “ onder Geel. Palende oost Adriaen Bellens, zuid 
Jan Baptist Douwen, west de erfgenamen Cornelis Bellens en noord Cornelis Van Bijlen. 
Joannes Dams aanvaarde de palmslag van deze koop voor de som van 4 guldens en stelde 
daar één hooge op en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 27 maart 1787. 
 
De zevende koop bestaande in een perceel land groot 270 roeden gelegen tot Doffen. 
Palende oost Adriaen Franciscus Cluijts, zuid de straat, west Jan Bellens en noord de 
erfgenamen Joannes Verluijten. Adriaen Van Reusel aanvaarde de palmslag van deze 
koop voor de som van 437 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen en is hij koper gebleven 
na de kaarsbranding op 27 maart. 
 
Den achtste koop bestaande in een perceel land groot een half bunder genaamd “ het half 
bunder “ gelegen onder deze jurisdictie van Olen omtrent de Tuijnschestraet. Palende oost 
Adriaen Van Lommel nomine uxoris, zuid de Tuinschestraet, west Joannes Hoes en noord 
de volgende koop. Adriaen Van Reusel aanvaarde den palmslag van deze koop voor de 
som van 237 guldens en stelde daarop 10 hoogen en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding op 27 maart 1787. 
 
De negende koop bestaande in een perceel land genaamd “ het derdel “ groot 150 roeden. 
Palende oost Adriaen Van Lommel en den achtste koop, zuid de loop, west Guilliam 
Verachtert erfgenamen en noord zeker straatje. Item een perceel heide groot 150 roeden 
gelegen in “ de ganze kooij. Oost Josephus Verachtert, zuid Peeter Verwimp en noord 
Norbertus Oniaerts erfgenamen. Adrianus Van Reusel aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 143 guldens en stelde daarop nog 7 hoogen en is hij koper gebleven 
na de kaarsbranding. 
 
Den tiende koop bestaande in een perceel dries groot 150 roeden. Palende oost de loop, 
zuid Guilliam Smets, west Jacobus Willems erfgenamen en oord Michiel Willems 
erfgenamen, genaamd “ het delleken “. Michiel Willems aanvaarde den palmslag van deze 
koop voor de som van 230 guldens en stelde daarop nog 6 hoogen en is hij koper gebleven 
na de kaarsbranding op 27 maart 1787. 
 
Aldus gedaan en verkocht ten woonhuis van Adriaen Heijlen op “ de schrans “ tot Doffen 
onder Olen ter presentie van differente omstaanders en namelijk van Petrus De Backer en 
Adriaen Franciscus Cluijts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8          4 april 1787 
 

Op heden 4 april compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Bouwen bijgestaan met 
Petrus Proost haar man. Joannes Van Nuten zo in eigen naam als in kwaliteit van 
wettelijke voogd benevens Joannes Sprengers over zijn minderjarige broers en zusters 
achtergelaten kinderen bij wijlen Maria Verherstraeten en Joannes Van Nuten, mitsgaders 
in hoedanigheid van wettelijke voogd benevens Adrianus Vekemans over de drie 
minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Catharina Verherstraeten daar vader af leeft 
Peeter De Pooter emploijerende met akten van autorisatie aan hun bij de wethouders van 
de stad Herentals verleden ondertekend M. F. Thijs ten dien einde gepresenteerd ten deze in 
het origineel door mij notaris en de getuigen gezien en gelezen. Elisabeth Verherstraeten 
laatst weduwe van wijlen Adrianus Leijsen geassisteerd met haar bejaarde zoon Joannes 
Leijsen. Joanna Catharina Van Gansen ten effect bijgestaan met Jan Baptist Op De 
Beeck haar man. Joannes Proost gehuwd met Anna Van Gansen zo in eigen naam als uit 
kracht van zekere procuratie op hem verleden bij Juffrouw Dimphna Van Gansen zijn 
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zwagerin begijntje op het begijnhof tot Mechelen. Tot slot Joannes Leijsen schepen van 
Herentals en Petrus Van Gansen hun sterk makende voor Theresia Van Gansen jong 
bejaarde dochter, allen als erfgenamen van wijlen Joannes Van Gansen en Elisabeth 
Peeters tijdens hun leven gehuwden, welke comparanten verklaarden bij deze 
onherroepelijk te constitueren en machtig te maken Mr. … en alle toonders om te 
compareren voor heer, hof of wet competent en aldaar deze vernieuwende en herkennende 
wettelijk in debet te doen en laten goeden en vestigen de erven verkocht aan Joannes Van 
Reusel ingezetene van Gerhaegen in zeker huis, stal, hof en binnenveld, ap- en 
dependentiën van dien groot 100 roeden gestaan en gelegen tot Beijlen. Item in een perceel 
land, en perceel dries, een half bunder land “ den tempel “ gelegen bij Gerheijden … etc. 
 
Item Joannes Verboven en Joanna Vennekens zijn huisvrouw in een perceel broekagie. 
Item Joannes Dams en zijn huisvrouw in een perceel heide. Item Adrianus Van Reusel en 
Maria Dimphna Heijlen gehuwden en ingezetenen van Morkhoven in een perceel land. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en 
Petrus Helsen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergetekende Dimphna Van Gansen begijntje tot Mechelen verklaarde Joannes 
Proost haar zwager machtig te maken om in haar naam publiekelijk te laten verkopen door 
een notaris de erfgoederen gelegen onder Olen en Geel aan haar competerende. Actum 
Mechelen 8 mart 1787. 
 
Akte N° 9          4 april 1787 
 

Op heden 4 april compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria Wouters bijgestaan 
met Peeter Verboven haar man voor de eerste staak en Anna Catharina Wouters en Jan 
Baptist Renders haar man voor de tweede staak. Die van toenaam Wouters zusters en 
wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Wouters en Anna Elisabeth France 
gehuwden tijdens hun leven welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te 
wille blijven van hun goederen op hun verstorven bij de dood van hun ouders, maar daarvan 
te willen scheiden en delen in twee kavels zo egaal en conform als mogelijk. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, schobbe, hof en binnenveld met 
al hetgeen daar nagelvast is met de schelfhouten, mutsaards, latten en dak roeden, groot 
een halve zille, gelegen en gestaan tot Grijen. Palende oost de loop en daarover Jacobus 
Willems, zuid de straat, west de straat van Sint Sebastiaen naar Grijen en noord Marten 
Laenen. Item zeker perceel dries gelegen in “ den honinck “ groot 150 roeden. Palende oost 
zeker straatje, zuid de wees Henrick De Busser, west Adriaen Franciscus Cluijts en noord de 
erfgenamen Godefridus Cluijts. Item een perceel dries genaamd “ de bruelen “ groot een 
zille gelegen tot Olen in de zogenaamde “ bruelen “. Palende oost de erfgenamen Jan 
Bellens, zuid Peeter Martien Verbiest, west de straat en noord de erfgenamen Jan Van 
Lommel. 
 
Item de helft van een perceeltje land gelegen in “ de langels “ genaamd “ het wuijt van 
 mol “ groot voor deze helft 125 roeden. Palende deze helft oostwaarts de afgedeelde 
wederhelft,zuid Franciscus Heijlen, west de erfgenamen Guilliam Verachtert nomine uxoris 
en noord Jacobus Willems. Item zeker perceel land insgelijks daar gelegen genaamd “ het 
claesbloeten “ groot voor deze helft 100 roeden. Palende oost zeker straatje, zuid de 
afgedeelde wederhelft in de tweede kavel te vervangen, west Adriaen Heijlen en noord de 
Herstraete. Item een perceel hooiwas gelegen in “ de rietbempden “ onder Geel. Palende 
oost Cornelis Josephus Verwimp, zuid Adriaen Douwen, west Jan Heijlen erfgenamen en 
noord de erfgenamen Marten Daems. 
 
Item een perceel kwebbe en eussel genaamd “ het rouwbosch “ onder Geel omtrent “ den 
kievitsdijck “. Palende west Jan Van Olmen groot 50 roeden. Item en tot slot drie percelen 
heide het ene gelegen in “ de bulderboschen “ het tweede in “ de mosselgoiren “ en het 
derde voor het bos van het nonnenklooster van Herentals. Item zal deze eerste kavel ter 
zaak van zijn meerwaarde aan de tweede kavel moeten uit betalen de som van 50 guldens. 
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Aan de tweede kavel werd toegelegd voor eerst zeker perceel land zowel land als dries 
genaamd “ de herstraeten dries “ groot 230 roeden gelegen onder Olen. Palende oost de 
Herstraete, zuid de erfgenamen Jacobus Meijnckens, west de kerk alhier en noord de 
erfgenamen Guilliam Verachtert. Item een perceel land gelegen in “ de spreeuwen “ groot 
100 roeden. Palende oost Jacobus Willems, zuid dezelfde, west Godefridus Wuijts en noord 
dezelfde. Item een perceel land als dries genaamd “ de belekens heijde “ gelegen omtrent  
“ het scheeeijk “, groot 250 roeden. Palende oost Marten Sprengers, zuid Guilliam 
Verachtert erfgenamen, west Jacobus Willems en noord de Tennestraete. 
 
Item de helft van zeker perceel land genaamd “ het wuijts van mol “ oostwaarts gelegen 
groot 125 roeden. Palende oost de erfgenamen Jan Baptist Wuijts, zuid Franciscus Heijlen, 
west de afgedeelde wederhelft en noord Jacobus Willems. Item de helft van zeker perceel 
land genaamd “ het claesbloeten “ zuidwaarts gelegen. Palende oost zeker straatje, zuid 
Jan Bellens erfgenamen, west Adriaen Heijlen en noord de afgedeelde wederhelft. Item een 
perceel hooiwas in “ de rietdellen “ onder Geel groot een derdel. Palende oost Marten 
Willems, zuid Jan Van Hove, west Marten Daems erfgenamen. 
 
Item een perceel kwebbe in ” de ketelbunders “ onder Geel, groot 70 roeden. Palende oost 
Jan Baptist Verachtert, zuid Marten Laenen, west Peeter Verbist en noord Franciscus ’ t 
Seijen erfgenamen. Item en tot slot een perceel eussel achter het bos van het 
nonnenklooster van Herentals. Oost Jan Laurijs, zuid het straatje en daarover het voorzegde 
bos, west Jan Van Lommel en noord Adriaen Helsen. 
 
Volgen verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling. De procedure tot blinde loting 
en de uitreiking der biljetten door een neutrale persoon verhaalde dat de eerste kavel is 
bevallen aan Anna Maria Wouters gehuwd met Peeter Verboven. De tweede kavel is 
bevallen aan Anna Catharina Wouters gehuwd met Jan Baptist Renders. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Heijlen en Cornelis Daems als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10         13 april 1787 
 

Op heden 13 april compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Theresia Groenen 
bijgestaan met Peeter Van Beijlen haar man, welke comparanten bekenden verkocht te 
hebben aan en ten behoeve van Cornelis Verachtert ingezetene van Oevel alhier mede 
comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel weide genaamd  
“ de wael “ gelegen onder Olen omtrent de Haeperstraet, groot 150 roeden. Palende oost 
Catharina Heijlen, zuid Adriaen Helsen, west de loop en noord de kinderen van wijlen Marten 
Daems. 
 
Item en tot slot een perceel land genaamd “ den tempel “ gelegen als voor groot een half 
bunder. Palende oost Marten Van Nuten, zuid Catharina Heijlen, west Jan Van Hove en 
noord ‘S Heerenstraete, om en mits een som van 700 guldens courant geld. Aldus gedaan 
en provisioneel verkocht binnen Olen, ter presentie van Cornelis Maes en Jan Huijsmans als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Op heden 13 april compareerde Catharina Heijlen laatste weduwe van Peeter Vermerckt 
dewelke deze koopsom verhoogde met vier verdieren. Cornelis verachtert verhoogde deze 
koopsom nog met 2 verdieren en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 23 april. 
 
Akte N° 11         26 april 1787 
 

Op heden 26 april compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Van Nuten, 
Petrus Verboven en Michael Heijlen in de hoedanigheid van collecteurs der Fundatie in de 
kapel van den H. Willebrordus tot Meeren, welke comparanten verklaarden mits deze wel en 
degelijk ontvangen te hebben van de respectieve wethouders van het voorzegde graafschap 
van Olen de som van 725 guldens wisselgeld in remboursement en redemptie van drie 
kapitalen uitbrengende te samen een gelijke som te weten van een kapitaal van 125 guldens 
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wisselgeld gelicht op 26 september 1746, van een tweede kapitaal van 400 guldens 
wisselgeld opgebeurd op 21 augustus 1747 en van een derde kapitaal van 200 guldens 
wisselgeld gelicht op 2 februari 1748. Aldus gedaan en ontvangen ter presentie van Petrus 
Martinus Soeten en Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12         28 april 1787 
 

Op heden 28 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Josephus Heijlen en 
Maria Coolkens gehuwden en inwoners van Herenthout welke comparanten verklaarden 
ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Mathijs bejaarde jongeman en inwoner alhier 
een som van 300 guldens courant. 
 
Comparanten stelden voor deze rente speciale hypotheek van zeker haar vijfde part en deel 
aan de voorzegde Maria Coolkens gesuccedeerd bij de dood van haar vader gelegen onder 
de jurisdictie van Olen als elders. Mede comparerende Joanna Van Bijlen weduwe van 
wijlen Adriaen Coolkens welke comparante verklaarde om doordringende redenen in de 
gemelde belasting te contenteren daarom haar touchte af te staan van dezelfde erfgoederen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van P. M. Soeten en Adriaen De 
Busser als getuigen hiertoe aanzocht. Volgen nog twee ontvangstbewijzen van Joannes 
Josephus Heijlen van 22 juni 1788 en 21 januari 1794. 
 
Akte N° 13          11 mei 1787 
 

In den naeme van eenen Godt drijvuldigh in persoonen amen, 
 
Zij kond en kennelijk eenen iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of 
horen lezen dat op heden 11 mei 1787 voor mij openbaar notaris in propere persoon 
compareerde den eerzame Joannes Van Genechten oud bejaarde jongeman actueel 
wonende ten woonhuis van Adriaen Verbist ten gehucht van Boekel, actueel ziek te bed 
liggende, zijn verstande en memorie wel machtig, welke comparant verklaarde bij deze 
onbedwongen zijn testament gemaakt te hebben. 
 

- Willende dat zijn dood lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een 
redelijke uitvaart en dat er voor zijn ziel en de zielen van zijn naaste vrienden zouden 
gecelebreerd worden om 100 guldens missen te betalen uit zijn achter te laten 
contante penningen. 
 

- Dispositie van zijn onroerende goederen maakt hij testateur van al dezelfde de volle 
touchte aan Guilliam Wouters zijn kozijn gehuwd met Theresia Baetvens 
gedurende zijn leven en na de dood van dezelfde laat en maakt hij testateur al de 
erfgoederen aan de wettige kinderen van den voornoemde Guilliam Wouters 
hoofdelijk gelijk in volle eigendom. 
 

- De testateur kiest voor zijn executeurs van zijn testament Joannes Wouters gehuwd 
met Maria Elisabeth Gepts en Adrianus Martinus Deckers gehuwd met Anna 
Wouters zijn respectieve kozijns en betalende aan ieder van hun daarvoor een som 
van 10 guldens en 10 stuivers. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis van Adriaen Verbist dewelke den 
testateur zijn mondkosten is kopende en wonende, ter presentie van Martinus Adrianus 
Heijlen en de voorzegde Adriaen Verbist. 
 
Akte N° 14          3 juli 1787 
 

Den eerwaarde heer Guilielmus Vekemans gewezen onderpastoor tot Olen en wijlen den 
notaris Egidius Oniaerts cum suis hebben op datum van 20 mei 1743 zeker contract 
aangegaan gepasseerd voor de getuigen ten deze bij kopij authentiek gezien en gelezen uit 
kracht van het welk Joannes Mols als bij koop geacquireerd hebbende tegen de gezegde 
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Oniaerts zeker huis gestaan in de cirkel des Dorps van Olen zou mogen bouwen tegen of in 
de muur westwaarts van het collegio der wethouders van aldaar, gecompeteerd hebbende 
ten tijde van het passeren van het gemelde contract aan de gezegde Vekemans bij welk 
voorschreven contract zelfs gestatueert was dat den gementioneerde muur zou gemeen zijn, 
en alzo daaruit niet stonden te resulteren als kwesties en geschillen over het onderhoud van 
de voorzegde gemeenschappelijke muur veel schade en perikels aan het voornoemde 
collegie zo haast men zou gebouwd hebben tegen of in de meergemelde muur, zo zijn om 
alle geschillen, perikels en schade te voorkomen op heden 3 juli 1787 voor mij Joannes 
Baptista Soeten notaris binnen het graafschap Olen gecompareerd in de presentie van de 
ondergenoemde getuigen de heer M. N. Van Schoubroeck meijer, Peeter Helsen, Adriaen 
Heijlen, Peeter Franciscus Mertens, Cornelis J. Verwimp en J. Hermans schepenen van 
het voorzegde Olen ter ene en de gemelde Joannes Mols en Maria Catharina Douwen zijn 
huisvrouw ter andere zijde; zijn de partijen comparanten getransigeerd in voegen en 
manieren navolgende te weten: 
 
Dat het gezegde contract aangegaan tussen de respectieve auteurs of gewezen eigenaars 
der twee voorzegde huizen volstrekt zal wezen nul en van onwaarde en aanzien zal worden 
als nooit gemaakt of gepasseerd. Dat de voorschreven muur in het toekomende niet meer 
zal gemeen wezen maar van nu af aan zal toebehoren aan de eerste comparanten q.q., 
dewelke dienvolgens dezelfde in het vervolg teen maal zullen moeten onderhouden. Dat de 
tweede comparanten ten eeuwigen dage zullen moeten laten den gang tussen hun huizen 
het collegie der wethouders gelijk hij actueel zonder daar ooit dichter als nu tegen te mogen 
bouwen of timmeren en dat zij zullen moeten gedogen en tot hun kost ledig maken een 
gementioneerde gang als wanneer daar enig hout, steen of iets anders zou inliggen zo 
dikwijls als de eerste comparanten q.q. zullen goedvinden van de voorzegde muur te 
repareren, te restaureren of herop te bouwen ingeval deze of hun successeurs in het vervolg 
een nieuwe muur zouden willen oprichten, is wel expresselijk geconditioneerd dat zij 
dezelfde niet voor den gang zullen mogen brengen maar dat zij zullen mogen bouwen en 
timmeren op dezelfde plaats daar den actuele muur is staande. 
 
Dat zij tweede comparanten hun huis nooit zodanig mogen herbouwen dat zij daar door niet 
het minste licht zouden benemen aan de boven plaatsen of aan het keldergat van het 
voorzegde collegie. Dat de haag staande tussen de hoven der twee voorzegde huizen 
gemeen zal blijven en dienen voor limiet tussen dezelfde hoven. Dat de tweede comparanten 
ten hunnen kost eerdaags zullen moeten maken en ten eeuwigen dage onderhouden een 
stenen muur noordwaarts tussen de twee respectieve huizen. Dat de kosten van het 
passeren dezer zullen zijn van de eerste comparanten q.q. Dat dezelfde q.q. in recompens 
der geredimeerde servituten, die hun collegie moest dragen uit kracht van het gezegde 
contract zullen moeten uitkeren en betalen aan de tweede comparanten een som van 90 
guldens courant geld, dewelke zij van de eerste mits deze bekenden ontvangen te hebben 
met renunciatie aan de exceptie de non numerate peennia? diende deze dienvolgens voor 
volle en absolute kwitantie zonder verder te moeten doceren. 
 
Aldus gedaan en getransigeerd ten kantoor van mij notaris, ter presentie van P. M. Soeten 
en Guilliam Van Elst als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 15         18 augustus 1787 
 

Op heden 18 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Dijck en Anna 
Barbara Smets gehuwden en ingezetenen van Olen Tongerlo, welke comparanten 
verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben van Joannes Smets en Joanna Mertens 
zijn huisvrouw inwoners van Olen en ouders der laatste comparante een som van 500 
guldens courant geld. 
 
De comparanten rentgelders stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker een perceel 
schaarbos gelegen tot Tulseijnde onder deze jurisdictie van Olen, groot 3 en een halve zille. 
Palende oost Adriaen De Schutter nomine uxoris, zuid Joannes Neijers en de kinderen wijlen 
Guilliam Verachtert, west een straatje en noord Guilliam Vekemans en de erfgenamen van 
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Franciscus Heijlen. Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van P. M. Soeten en 
Joannes Mols als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Den ondergetekende Joannes Smets zo in eigen naam als in kwaliteit van aangestelde 
voogd over zijn broers kinderen mede als tot het gene nabeschreven geautoriseerd van 
Joseph Minnen zijn zwager, verklaarde mits deze dat het kapitaal van 500 guldens in de 
voorstaande akte aan hem ondergeschrevene en van wijlen zijn broer en aan de genoemde 
Minnen is gerembourseerd over maar als een jaar geleden en ook waren voldaan. 
Actum Olen 10 januari 1796. P. M. Soeten. 
 
Akte N° 16         13 september 1787 
 

In den naem van eenen God drijvuldig in persoonen amen 
 
Zij kond en kennelijk één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of 
horen lezen dat op heden 13 september voor mij openbaar notaris in propere persoon 
compareerde den eerzame Anna Maria Verbist eerst weduwe van wijlen Peeter Helsen en 
laatst weduwe van wijlen van Henrick Huijskens inwoonster van Straeteneijnde op “ de 
voort “ onder de jurisdictie van Westerlo, actueel ziek te bed liggende, welke comparante 
verklaarde bij deze onbedwongen te disponeren van haar goederen. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde en dat haar 
nagedaan zouden worden 25 missen tot lafenis van haar ziel als mede gelijke 25 
missen tot lafenis der ziel van wijlen Peeter Helsen haar eerste man, mitsgaders 25 
missen tot lafenis der ziel van wijlen haar tweede man Hendrick Huijskens en tot 
dien nog 25 missen tot lafenis der ziel van wijlen Adriaen Helsen de vader van haar 
eerste man. Item en tot slot 25 missen tot lafenis der ziel van wijlen Elisabeth Van 
Rompaeij haar moeder. 
 

- Dispositie van haar goederen zo haafelijke als erfelijke maakt zij aan haar wettige 
kinderen zo van het eerste als van het tweede bedde … en noemt zij testatrice haar 
enige en universele erfgenaam Martinus Helsen haar zoon uit het eerste bedde ter 
oorzaak dat dezelfde bij haar vele jaren is gebleven en het beste deel van zijn leven 
heeft versleten met zich naarstig en exactelijk te oefenen in de pachterije of 
akkermans stiel zonder daarvoor nooit een loon of huur genoten te hebben ten tijde 
als haar andere kinderen haar in haar zeer grote ouderdom verlieten en hun eigen 
faveur en welvaren zochten. Dezelfde Martinus Helsen na deductie der gemelde 
legitieme porties overzulks mits deze noemende haar enige universele erfgenaam ten 
ware haar gemelde kinderen zo van het eerste als tweede bedde aan de voorzegde 
Martinus Helsen liever hadden te laten volgen en uitkeren de som van 300 guldens 
courant naarder vervat in zekere akte van donatie inter vivos voor mij notaris op 6 
april 1785 gepasseerd met alsnog twee perceeltjes land, te samen groot 250 roeden, 
bij haar testatrice na de dood van haar tweede man gekocht, in welke geval al de 
ziele missen zullen moeten betaald worden uit de gemeenschappelijke haafelijke 
goederen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten gehucht van Straeteneijnde ten woonhuis der testatrice, ter 
presentie van Adrianus Van Houdt en Martinus Helsen Martenssone als getuigen. 
 
Akte N° 17         15 september 1787 
 

Op heden 15 september compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria Verbist eerste 
weduwe wijlen Peeter Helsen en laatste weduwe van Hendrick Huijskens inwoonster van 
het gehucht Straeteneijnde ter ene zijde en Martinus Helsen haar bejaarde zoon jongeman 
hier mede comparerende en de nabeschreven huur accepterende van haar stede met de 
landen, beemden, weiden daaraan annex, gestaan en gelegen tot Straeteneijnde, groot te 
samen 3 en een halve bunder en dat voor een tijd en termijn van 6 opeen volgende jaren, 
om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf een som van 40 guldens 
en voor korenpacht een kwantiteit van 21 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd 
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binnen Straeteneijnde onder Westerlo, ter presentie van Adriaen Van Houdt en Marten 
Helsen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18         24 oktober 1787 
 

Op heden 24 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer F. A. 
Daems pastoor, Franciscus Van Asbroeck schepen, Henricus Janssens kerkmeester en 
Adriaen Vervoort bedezetter des dorp van Hulshout en in hun kwaliteit als regenten der 
parochiale kerk van Sint Matheus binnen Hulshout, welke comparanten verklaarden wel 
degelijk ten behoeve en faveur van hun ontvangen te hebben vanwege Joannes Marien 
Janssone en Joannes Marien Peeterssone respectieve zwagers een som van 125 guldens 
courant geld. 
 
De comparanten beloofden ten eeuwigen dagen te zullen laten celebreren twee gezongen 
jaargetijden het ene tot lafenis der ziel van wijlen Peeter Verrijcken en zijn naaste overleden 
vrienden, jaarlijks in de week na het Octaaf van het hoogwaardig sacrament des altaar en de 
andere voor de lafenis der ziel van wijlen Anna Catharina Haenegreeffs in haar leven 
huisvrouw van de voorzegde Peeter Verrijcken en voor haar naaste overleden vrienden. 
Belovende de comparanten overzulks de twee gemelde jaargetijden jaarlijks te zullen doen 
mits de voornoemde som zo snel als mogelijk ten gunste van de voorzegde kerk zal worden 
ter rente geappliqueerd om het surplus daarvan jaarlijks te genieten tot hun behoef. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Petrus Josephus 
Nauwelaers en A. F. Van Put als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19         31 oktober 1787 
 

Op heden 31 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Reusel gehuwd 
met Anna Catharina Boschaerts inwoners van Herenthout, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Stevens inwoner van Morckhoven een 
som van 300 guldens courant geld. 
 
De comparanten rentgelders verklaarde tot onderhoud van deze voorzegde rente zich te 
verbinden met hun personen en goederen zowel roerende als onroerende. Mede 
comparerende Marten Van Reusel gehuwd met Maria Bruijnseels vader van de comparant 
dewelke zich hier voor deze rente als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Martinus Vermeerbergen en Franciscus Douwen als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 20         3 december 1787 
 

Op heden 3 december compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Van Bijlen 
gehuwd met Anna Catharina Van Hout ingezetenen van Schobbroeck resort van Westerlo, 
welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Jan Baptist 
Stevens inwoner van Morckhoven en weduwnaar van wijlen Joanna Elisabeth Helsen een 
som van 200 guldens lopend geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen tot 
Schobbroeck groot 150 roeden genaamd “ het els “. Palende oost Jan Baptist Dils, zuid 
dezelfde, west Peeter Govaerts en noord Jan Van Bijlen. Item een perceel land of dries 
genaamd “ de damsche heijde “ ook gelegen tot Schobbroek groot 100 roeden. Palende 
oost Jan Baptist Dils, zuid Maria Schoubroeckx erfgenamen, west de baan en noord 
Juffrouw Anna De Bal. 
 
Mede comparerende Antoen Van Hout vader der comparants huisvrouw den welke zich 
stelde borg stelde voor het voornoemde kapitaal. Aldus gedaan, gepasseerd en ontvangen 
ter presentie van Martinus Bellens en P. M. Soeten als getuigen hiertoe speciaal aanzocht. 
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Akte N° 21         4 december 1787 
 

Op heden 4 december compareerden voor mij openbaar notaris, Maria Catharina 
Vereijcken gehuwd met Joannes Marien Janssone haar man voor den eerste staak en 
Anna Maria Vereijcken gehuwd met Jan Marien Peeterssone voor de tweede en laatste 
staak. Die van toenaam Vereijcken beide gezusters en wettige kinderen en erfgenamen van 
wijlen Peeter Vereijcken en Anna Catharina Haenegreefs gehuwden tijdens hun leven, 
welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke 
goederen die op hen werden gedevolveerd met de dood van hun ouders, maar daarvan te 
willen scheiden en delen in twee egale kavels als mogelijk was. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld, grond en 
toebehoren gestaan en gelegen tot Hulshout, groot volgens het dorpsmeetboek 461 roeden. 
Palende oost de Koppens straat, zuid de erfgenamen Henrick Van Dijck, west de heer 
Mangelschots, Jan Mols en Henrick Janssens en noord de straat van Hulshout naar 
Westerlo. Item een perceel land genaamd “ de strepe “ gelegen als voor, groot 285 roeden. 
Palende oost Jan Van Asbroeck, zuid Franciscus Helsen, west de Koppens straat en noord 
Ignatius Hermans. Item een perceel eussel zowel land als weide gelegen als voor, groot 255 
roeden. Oost de Koppens straat en Franciscus Helsen, zuid Jan Bapt. Sterckx west de 
Kapelle straat en de kinderen van Bavo Witvrouwen en noord Peeter Boeckx. Item een 
perceel hooiwas gelegen in “ het geertsbroeck “ onderverdeeld met Ignatius Hermans, 
groot in het geheel 144 roeden. Oost Jan Marien Janssone, zuid Peeter Dierckx en Peeter 
Verbist, west de pastorij alhier, noord Adriaen Laenen en tot juist egalisering der waarde zal 
deze kavelant moeten betalen een som van 50 guldens courant aan de andere kavel. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker een perceel land groot 168 roeden gelegen tot 
Hulshout. Oost Jan Smedts, zuid de heer Mangelschots, west de Coppens straat en noord 
S’Heerestraete. Item een perceel land genaamd “ het daghmael “ groot 106 roeden Oost de 
Vlaeijkens straat, zuid en noord de heer Mangelschots en west Adriaen Van Den Bruel. Item 
een perceel heide genaamd “ de chijnsheijde “ gelegen tot Hulshout, groot een half bunder. 
Palende oost mij notaris en anderen, zuid de straat, west Guilliam Van Hout en noord de 
Lange straat.Item een perceel eussel genaamd “ het stoelens eussel “ gelegen als voor, 
groot 368 roeden. Oost de straat, zuid “ den houtbempt “ west den heer Mangelschots en 
noord de erfgenamen Henrick Bosch. 
 
Item een onverdeeld derde van een half bunder hooiwas gelegen in “ het doodtbroek “. 
Palende oost Ambrosius Van Passel, zuid Jan Baptist Van Echelpoel, west de pastorij van 
Hulshout en noord mij notaris. Item een dagmaal hooiwas in hetzelfde gebroekt. Oost Jan 
Dierckx, zuid de Clijn Laeck, west Sebastiaen Peeters en noord mij notaris. Item een 
onverdeeld vierde part mat Adriaen Haepers, groot een bunder. Palende in het geheel oost 
de kinderen van Jan Baptist Wouters, zuid de kinderen van Andreas Verbruggen en Peeter 
Verbist, west Jan Bruijnseels en noord Franciscus Van Den Bruel. Item en tot slot een 
obligatoire rente van 100 guldens courant geld ten laste van de kinderen en weduwe van 
Cornelis Aerts blijkens akte van rentconstitutie gepasseerd voor de notaris Verlinden tot 
Herselt. 
 
Volgen verdere afspraken aangaande deze scheiding en deling. Dan in plaats van te 
procederen tot blinde loting door een neutrale persoon heeft de eerste comparante uit pure 
goedheid daarvan gegeven de voorkeuze voor de tweede comparante bij naam Anna Maria 
Vereijcken gehuwd met Jan Marien Peetersone. De tweede kavel is dus overzulks 
gebleven aan Maria Catharina Vereijcken gehuwd met Joannes Marien Janssone. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
P. M. Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22         4 december 1787 
 

Voorwaarden en condities waarop de eedslieden des dorp en Heerlijkheid Hulshout op 
heden 4 december voor mij openbaar notaris en in de presentie van de ondergenoemde 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 209 

getuigen publiekelijk aan de minst aannemende presenteerden de collecte te geven, den 
gecombineerde zetboek voor de voorgemelde heerlijkheid van Hulshout om te slagen over 
den oogst van dit jaar 1787, zo tot uitvinding van de twintigste penningen, Koningsbeden met 
de argumentaties dezelfde, kwartier lasten, import op vee en gemaal als van domicilaire 
lasten. Volgen de voorwaarden tot aanname van dit zetboek. 
 
Adrianus Verbist bejaarde jongeman aanvaarde de voorwaarden van dit zetboek voor twee 
en veertien twintigste procent. Mede comparerende Adrianus Marien degen die zich hier als 
borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd en aangenomen, ter presentie van P. M. Soeten 
en Joannes marien Janszoon als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23         6 december 1787 
 

Voorwaarden en condities waarop de notaris Joannes Baptist Soeten als gelaste van den 
heer Bosquet intendant van zijne Excellentie den heer graaf van Merode op heden 6 
december publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen in differente kopen 
het schaarhout gestaan op de kanten der landen en weiden van de hoeve des voorschreven 
Bosquet in huur bij Adriaen Meir tot Buel o.a., in het bosken achter “ het passelmans “, op  
“ het heijken “, in “ de langels “, op “ het huijsblock “ en op “ de waterloop “. Totaal 21 
kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht de voorstaande 15 kopen binnen Olen, ter 
presentie van Adriaen Heijlen en Henrick De Smedt als getuigen. 
 
Akte N° 24         18 december 1787 
 

Op heden 18 december compareerde voor mij openbaar notaris, Josephus Van Lommel 
bejaarde jongeman welke comparant verklaarde verkocht te hebben in volle erfdom aan en 
ten behoeve van Joannes Van Hout alhier mede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van zeker perceel land genaamd “ de krans heijde “ gelegen tot Doffen. 
Palende oost de koper van dit perceel, zuid Adriaen Van Reusel en de erfgenamen van 
Joannes Franciscus Verluijten, west dezelfde erfgenamen en noord zeker straatje. Aldus 
gedaan en provisioneel verkocht tot Doffen, ter presentie van Jan Baptist Heijlen en Peeter 
Joseph Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Secretaris Jan Baptist Soeten verhoogde deze koop som met 2 verdieren. Anna Barbara 
Van Maroeij inwoonster van Herentals stelde 10 hoogen bij en is zij koopster gebleven na 
de kaarsbranding op 10 januari 1788. 
 
Akte N° 25         20 december 1787 
 

Voorwaarden en condities waarop Petrus Sterckx uit kracht en naar vermogen van zekere 
procuratie op datum van 3 november laatstleden aan hem verleden door den eerwaarde 
heer pastoor Sterckx van Bel, als in huwelijk gehad hebbende Dimphna Haverens en van 
deze gevolmachtigd bij procuratie onder haar signatuur. Item Sieur W. Thielemans gehuwd 
zijnde met Juffrouw Maria E. Lucia Sterckx, welke de comparanten verklaarden publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerden te verkopen zeker perceel land gelegen tot 
Gerhaegen. 
 
Petrus Franciscus Mertens aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 150 
guldens en stelde daarop nog 15 verdieren en stelde dezelfde nog 5 hoogen bij en is hij 
koper gebleven na de kaarsbranding op 10 januari 1788. Aldus gedaan en provisioneel 
verkocht binnen Olen, ter presentie van P. M. Soeten en Cornelius Maes als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 26         24 december 1787 
 

Voorwaarden en condities waarop Adrianus Helsen zo in eigen naam als in de 
hoedanigheid van wettelijke voogd over Catharina Helsen zijn zuster weduwe van wijlen 
Christiaen De Ceuster, Martinus Helsen bejaarde jongeman, Wilhelmus Helsen in 
kwaliteit als voogd over de onmondige kinderen achtergelaten bij wijlen Theresia Helsen 
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daar vader van leeft Peeter De Peuter en tot slot Franciscus Huijskens gehuwd met Anna 
Maria Verbist eerste weduwe van wijlen Peeter Helsen en laatst weduwe van wijlen 
Hendrick Huijskens, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen al hun 
gemeenschappelijke meubilaire effecten. Volgt een lijst van goederen met de vermelding van 
de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht onder Westerlo, ter presentie van vele omstaanders 
en namelijk P. M. Soeten en Peeter Verswijvel als getuigen hiertoe speciaal aanzocht. 
Volgen meerdere gegevens over deze koopboek. 
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Akte N° 1          januari 1788 
 
Alzo de regeerders des dorp en heerlijkheid van Hulshout gezien hebben alzulke missive als 
aan hun is toegezonden vanwege zijne doorluchtige hoogwaardigheid den heer Bisschop 
van Antwerpen op datum van 17 december 1787 en ondertekent A. Van Celst secretaris en 
geen ander doel beoogden als in omnibus et in singulis aan hunne geestelijke overheid, zo 
verklaarden de voornoemde ondergetekende regeerders mits deze te committeren den 
eerste notaris hiertoe aanzocht zich te begeven en te transporteren bij de heer L. Van 
Oostenrijck priester en in zijn hoedanigheid van notaris hem rechtelijk verbod en interdictie 
te doen van de parochiale kerk van Hulshout vier wekelijkse missen aldaar door pieuse 
personen gefundeerd niet meer te doen nog te celebreren mits zij vast geresolveerd zijn 
daartoe een andere priester te gebruiken en zal hem ten ene wege aan dezelfde heer 
afvragen of hij verstaat aan den ondergetekende rekwirant over te geven en te behandigen 
den manuaal der renten anderszins mits dat zij zullen genoodzaakt zijn aan al de rentgelders 
verbod en interdictie te doen van voortaan aan hem geen betalingen meer te doen en in 
geval van geen voldoening van antwoord zal dezelfde notaris protesteren van alla kosten, 
schade en intresten daar door alreeds geleden en dat de voorstaande notaris zijn 
wedervaren en pertinent relaas mede zoude kunnen bedienen en alzo daarover konde te 
doen. Actum binnen Hulshout 31 december 1787. 
 
Op heden 2 januari 1788 heb ik Joannes Baptist Soeten mij getransporteerd bij den heer L. 
Van Oostenrijck degene die na visie en prelecture der voorstaande commissie tot antwoord 
gaf dat hij dit verbod hetzij aangaande de bezittingen van Capplanie hetzij nopende den 
manuaal geenszins aan neemt als alleen gefundeerd zijnde op oogblijkelijke feitelijkheid 
afwijkende van alle middelen van recht nu van overlangs tegen de geweldenarij van de 
geestelijke beroepen, die hier niet beogen als de gemeente van Hulshout te samen met den 
heer kapelaan te bedriegen met dezelfde in hun plaats te doen dragen de kosten van een 
gevaarlijk proces. Ter oorkonde en op datum als boven. L. Van Oostenrijck kapelaan en 
bezitter der fundatie te Hulshout. 
 
Akte N° 2         4 januari 1788 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Van Dijck weduwnaar van wijlen Joanna Smets, 
Guilielmus Smets gehuwd met Dimphna Van Hove, Joannes Smets bejaarde jongeman 
en tot slot Peeter Smets weduwnaar wijlen Maria Anna Van Hove benevens zijn bejaarde 
kinderen op aggregatie van de wethouders der Heerlijkheid van Oevel, ten regarde van zijn 
onbejaarde en onmondige kinderen op heden 4 januari 1788 voor mij openbaar notaris, 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven percelen 
van erven. 
 
Den eerste koop een perceel land gelegen in “ de gestelen “ groot anderhalve zille. Palende 
oost de weduwe van Adriaen Coolkens, zuid dezelfde, west de kinderen van Emanuel 
Verlinden en noord Jan Baptist Heijlen. Henricus Leirs ingezetene van Noorderwijk heeft 
van deze koop den palmslag ontvangen voor de som van 92 guldens en stelde daar 15 
hoogen op en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 29 januari 1788. 
 
Den tweede koop bestaande in een perceel land insgelijks gelegen in “ de gestelen ” groot 
een half bunder. Palende oost Cornelis Bellens, zuid de kinderen van Emanuel Verlinden 
west de gemeente van Olen en noord Martinus Willems. Henricus Leirs ontving de 
palmslag van deze tweede koop voor de som van 286 guldens en stelde daarop 30 hoogen 
en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 29 januari 1788. 
 

Not. 6061 : 1778 – 1779 
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Den derde koop bestaande in een perceel hooiwas gelegen op “ het slept “ onder de 
jurisdictie van Olen wisselend tegen het nonnenklooster tegen het gasthuis van Herentals en 
tegens de kinderen van Cornelius Heijns. Palende in het geheel oost Marten Verherstraeten 
zuid de erfgenamen van Norbert Oniaerts en de erfgenamen van Jan Baptist Verachtert, 
west een loop en noord De Nethe. Peeter Van Dijck mede verkoper aanvaarde den 
palmslag van deze koop voor de som van 210 guldens en stelde daarop 15 hoogen en 
stelde naderhand nog 10 hoogen bij. Ten dag der verkoop stelde Guilliam Smets 
ingezetene van Schaetsbergen op den derde koop nog 5 hoogen bij. Peeter Van Dijck is 
koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
Aldus gedaan en provisioneel verkocht binnen Doffen, ter presentie van vele omstaanders 
en namelijk P. M. Soeten en Guilliam Van Elst als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3         10 januari 1788 
 

Op heden 10 januari 1788 compareerde voor mij openbaar notaris, Gerard Van Der Vecken 
gehuwd met Elisabeth Somers, Andries Van Der Vecken gehuwd met Anna Elisabeth 
Peeters, Maria Catharina Van Der Vecken bejaarde jonge dochter bijgestaan met de 
voornoemde Geeraert Van Der Vecken haar vader, welke comparanten te kennen gevende 
hoe dat in het testament van Adriaen Vermiert en Geertrudis Van Der Vecken gehuwden 
tijdens hun leven, gepasseerd voor de notaris op 21 oktober 1769 waarin bevonden werd de 
navolgende clausules luidende in verbis. 
 
Item legateerde de voorzegde testateur alsnog aan de voornoemde Geeraert Van Der 
Veken 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 Verbist en noord dezelfde, op last dat dito Van Der Veken of zijn 
kinderen ten behoeve der na te noemen erfgenamen zal moeten uitkeren binnen de tijd van 
en maand na de aflijvigheid van de langstlevende der testateurs een som van 600 guldens 
courant geld eens, in geval of zij dezelfde daarvoor wilden accepteren waarvan hem of hun 
de optie werd gegeven. Overzulks verklaarden de voorzegde comparanten dat zij geenszins 
voornemens zijn het gemelde perceel land voor de voornoemde som van 600 guldens 
courant geld te willen accepteren waarmede deze daarvan cessie en afstand nemen. 
 
Mede comparerende Adriaen Van Der Vecken zoon van de voorschreven Geeraert en 
Elisabeth Somers gehuwd met Maria Catharina ’t Seijen degene die uit kracht der 
voorstaande clausule verklaarde het gemelde perceel land voor de voornoemde som te 
accepteren. Mede comparerende Joannes Baptista Thijs als wettelijke bejaarde zoon van 
wijlen Anna Van Der Vecken en zich hier sterk makende voor zijn drie absente zusters. Item 
Guilliam Bastiaens als wettelijke zoon van Elisabeth Van Der Vecken en zich hier voor zijn 
moeder sterk makende. Item en tot slot Geeraert Van Der Vecken gehuwd met Elisabeth 
Somers welke drie comparanten verklaarden mits deze wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege de voorzegde Adriaen Van Der Vecken den acceptant de voorzegde som van 600 
guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Adriaen Boeckx en 
Josephus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4         17 januari 1788 
 
Op heden 17 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Der Vecken 
gehuwd met Maria Catharina ’t Seijen inwoners van Grese bijvang van Herentals welke 
comparant verklaarde ontvangen te hebben vanwege Adriaen Broeckx en Anna 
Verherstraeten ook inwoners van de voorzegde bijvang een som van 600 guldens courant 
geld. 
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De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd  
“ het neerstuk “ groot 450 roeden gelegen tot Grese onder Herentals. Palende oost Guilliam 
Verstrepen erfgenamen, zuid, west en noord Guilliam Verbist. 
 
Mede comparerende Geeraert Van Der Vecken vader van de comparant dewelke zich hier 
voor het voornoemde kapitaal en intrest tot borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
de stad Herentals ter presentie van Gommarus Van Winckel en Guilliam Bastiaens als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         18 januari 1788 
 

Op heden 18 januari 1788 compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer 
Ferdinandus Van Mieghem pastoor der parochie van Olen, Joannes Peeters schepen van 
ILL en Oosterwijk Tongerlo en Adriaen Baeten kerkmeester der parochie kerk van Sancti 
Martini binnen de voorgemelde parochie, welke comparanten regenten in hun gezegde 
hoedanigheid verklaarden voor en tot haar profijt ontvangen te hebben van mijne heren 
meijer en schepenen van Olen voor en de naam van hun gemeente de som van 478 guldens 
9 stuivers drie oorden guldens lopend geld. 
 
Belovende deze te betalen in afkwijtingen van 5 paymenten en daarna dood en teniet 
doende bij deze respectieve comparanten in hun kwaliteit al de akten van rentconstitutie, 
brieven van realisaties en alle andere schuldbekentenissen daar van bestaande. Aldus 
gedaan, gerembourseerd, ontvangen ten huize van den eerwaarde heer pastoor en ter 
presentie van P. M. Soeten en M. Sprengers als getuigen. 
 
Akte N° 6         21 januari 1788 
 

Op heden 21 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Helsen president 
schepen van het graafschap Olen ter ene en Joannes Coolkens en Anna Theresia 
Belmans gehuwden en ingezetenen van Damseijnde resort van Westerlo ter andere zijde, 
welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker zijn stede gestaan en gelegen tot Heuzewijk onder Noorderwijk en 
ten dele onder Olen groot 2 een half bunder, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te 
leveren te weten voor al de percelen hier uitgestoken, in voorlijf eerst voor huis, schuur, stal 
en hof, item voor “ de molendriesch “ en tot slot voor een dagmaal weide gelegen tegen of 
over de herberg genaamd “ het paradijs “ de som van 22 guldens courant geld en voor 
korenpacht de kwantiteit van 10 veertelen koren. Aldus gedaan, gepasseerd en verhuurd ter 
presentie van P. M. Mols en P. M. Soeten. 
 
Akte N° 7         26 januari 1788 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Helsen zo in eigen naam als in hoedanigheid 
van wettelijke voogd over Catharina Helsen zijn zuster weduwe van wijlen Christiaen De 
Ceuster, Martinus Helsen bejaarde jongeman, Wilhelmus Helsen in kwaliteit van wettelijke 
voogd over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Theresia Helsen daar vader af 
leeft Peeter De Peuter en tot slot Franciscus Huijskens gehuwd met Maria Anna Helsen 
allen erfgenamen van wijlen Anna Maria Verbist eerst weduwe van wijlen Peeter Helsen en 
laatst weduwe van Henrick Huijskens op heden publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen al hun resterende gemeenschappelijke meubilaire effecten. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ten sterfhuis aan “ de voort “ onder Westerlo ter 
presentie van Peeter Helsen en Peeter Verswijvel als getuigen. Het import van deze 
koopboek is voldaan door den notaris Soeten als blijkt in pede van den koopboek van 24 
december 1787, memorie. 
 
Akte N° 8         14 februari 1788 
 

In nomine Domini amen, 
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Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen 
dat op heden 14 februari voor mij openbaar notaris compareerden Lambertus Gebruers en 
Anna Elisabeth Smets wettige gehuwden en ingezetenen van Meeren, den eerste 
comparant gezond van lichaam en de tweede comparante een weinig onpasselijk beiden 
gaande en staande en hun verstand wel machtig, welke comparanten verklaarden uit vrije wil 
geordonneerd te hebben hun testament van uiterste wil. 
 

- Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
tamelijke uitvaart en dat de langst levende van hun beiden zal geobligeerd zijn tot 
lafenis der ziel van de eerst stervende kort na zijn of haar aflijvigheid te laten 
celebreren 25 gelezen missen en dat de na te melden erfgenamen insgelijks zoveel 
gelezen missen zullen moeten laten doen. 
 

- Dispositie van hun haafelijke en roerende goederen maakte zij den eerst stervende 
aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom. De immeubilaire goederen 
maakten de testateurs aan elkaar met de touchte of vruchtgebruik daarvan 
gedurende hun leven en na de dood van de langstlevende aan hun erfgenamen 
volgens landsrecht, met macht aan de testateur ingeval de testatrice de eerst 
stervende is van jaarlijks 2 roede rus te slaan op het perceel genaamd “ het 
cromwiel “ gelegen onder Geel. 

 
Aldus gedaan en getesteerd ter presentie van Peeter Vermeerbergen en Joannes Laenen 
als geburen der testateurs hier als getuigen aanzocht en geroepen. 
 
Akte N° 9         18 februari 1788 
 

Op heden 18 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Meir weduwe van 
wijlen Josephus Van Dijck bijgestaan met een vreemde voogd door mij notaris aan haar 
gegeven ex officio, Theresia Meir bijgestaan met Joannes Smets haar man, Peeter Meir 
meerderjarige jongeman en tot slot Martinus Meir gehuwd met Maria Anna Van 
Sprengelen allen ter ene zijde en Adrianus Meir en Joannes Meir beiden bejaarde 
jongemannen ter tweede zijde, welke partijen comparanten verklaarden over den eigendom 
der meubilaire effecten bevonden ter sterfhuis van wijlen Joseph Meir hun respectievelijke 
vader geconvenieerd te wezen. 
 
Dat de respectieve comparanten casserende en annulerende het testament van hun ouders 
gepasseerd voor mij notaris op datum van 18 maart 1778. Dat de eerste comparanten aan 
de tweede dit accepterende overgevende hun gehele gerechtigheid in de bovengemelde 
roerende goederen, granen en bezaaidheden ten velde, acties, kredieten, goud en zilver 
gemunt als ongemunt uitgenomen een om van 660 guldens lopende geld en dus aan ieder 
van de vier eerste comparanten een som van 165 guldens. Bekennende de tweede 
comparante ter assistentie van haar gezegde man mits deze alreeds ontvangen te hebben in 
mindering van hun voorgeroerde delen ieder een som van 100 guldens courant geld. Zullen 
de tweede comparanten acceptanten gehouden zijn uit te keren en te betalen aan de eerste 
en derde comparanten te weten aan ieder van hun de som van 100 guldens courant en aan 
ieder der eerste comparanten de som van 65 guldens …etc. 
 
Aldus gedaan en gecontracteerd tot Buel resort van Olen, ter presentie van Joannes Van 
Linden en Adrianus Van Linden als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10         22 februari 1788 
 

In nomine Domini amen,  
 
Zij kennelijk en één iegelijk dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen dat 
op heden 22 februari voor mij openbaar notaris compareerden Joannes Bleerinckx en 
Dimphna Hermans wettige gehuwden en ingezetenen van Schaetsbergen, den eerste 
comparant gezond van lichaam en de comparante ziek te bed liggende, hun verstand en 
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memorie beiden wel machtig, welke comparanten verklaarden bij deze uit vrije wil hun 
testament te willen maken. 
 

- Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
redelijke uitvaart naar staat en conditie en dat er onmiddellijk na ieders afsterven 
gecelebreerd zou worden 25 missen van requiem tot lafenis van hun zielen. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen maken zij deze aan elkaar in volle eigendom 
op last van aan ieder van hun drie kinderen te betalen voor hun legitieme portie een 
som van 6 guldens courant geld. Dispositie van hun erfelijke goederen die zij deze 
ook aan elkaar maakten met toestemmening van dezelfde publiekelijk te mogen 
verkopen om de langstlevende bij middel van dien te preveniëren de zware kosten en 
reparaties aan hun slechte edefitien en van te rembourseren een obligatoire rente 
van 100 guldens aan de H. Geest tafel van Olen als mede een obligatoire rente van 
75 guldens kapitaal ten behoeve van de Juffrouw Van Der Hoesen begijntje op het 
begijnhof van Herentals. Van deze erfelijke goederen mag de langstlevende de 
touchte genieten gedurende zijn leven en gaat den eigendom na de dood van 
dezelfde langst levende naar hun kinderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Peeter Helsen president schepen en Guilliam Baeten als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 11         19 maart 1788 
 

Op heden 19 mart compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Vervoort Egidizoon 
gehuwd met Elisabeth De Ceuleer ingezetenen van Hulshout welke comparant verklaarde 
wel en degelijk ontvangen te hebben van de provisors der parochiale kerk Sancti Mathei 
binnen Hulshout een som van 50 guldens Brabants lopend geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zekere perceel land en weide 
genaamd “ de benede vennen “ gelegen tot Hulshout groot een half bunder. Palende oost 
Peeter Verbist, zuid zijn eigendom west Jan De Ceuster en noord insgelijks zijn eigendom. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Gijzels en P. M. 
Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12         20 maart 1788 
 

Op heden 20 maart 1788 compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Franciscus 
Van Put dienaar van justitie des dorp van Hulshout te kennen gevende hoe dat hij aan de 
gemeente van Hulshout wel en degelijk schuldig was een som van 102 guldens over 
achterstallige land en hof huur welke som de comparant niet kon voldoen als bij middel van 
de gemeente van Hulshout over te geven alzulk huis, stal, schuur en bakhuis als hij of zijn 
ouders hadden gebouwd op “ de schrans “ omtrent de schietboom van Hulshout aan de 
gemelde gemeente van ab immemoriali in volle eigendom gecompeteerd hebbende om aan 
de voornoemde gemeente haar gerechtigheid te geven verklaarde dezelfde comparant mits 
deze onherroepelijk over te geven ten behoeve van dezelfde gemeente de voornoemde 
gehele huis met al de annex edefitien. 
 
Mede comparerende Franciscus Van Asbroeck schepen van het gemelde Hulshout 
degene verklaarde de voorgenoemde gift mits deze te accepteren en te ontlasten de 
gemelde achterstallige huur. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie 
van Adriaen Van Den Bruel en Jan Baptist Feninckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13         2 april 1788 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Bleerinckx weduwnar van wijlen Dimphna 
Hermans op heden 2 april, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen de 
klederen en het lijnwaad van zijn overleden huisvrouw en al zijn meubilaire effecten. Volgt 
een lijst met haafelijke goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten. 
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Verkoop van het vee: Jan Verboven van Herentals koopt een koe voor 64 guldens borg 
Martinus Neijers Hendrickxzoon. Franciscus ‘T Seijen tot Kleijn gent onder Herentals koopt 
voor 34 guldens een koe borg Arnoldus van de Poel van Wolfstee. Marten Meir tot Bijlen 
koopt voor 19 guldens 10 stuivers een rund borg Jan Smets. Norbertus De Backer koopt 
voor 7 guldens en 5 stuivers een kalf borg Gommarus Ceulemans. Adriaen Heijlen was 
getuige. 
 
Akte N° 14          3 april 1788 
 

Op heden 3 april compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Van Dijck weduwnaar 
van wijlen Joanna Smets ter ene, Joannes Smets bejaarde jongeman, Peeter Smets 
weduwnaar van wijlen Maria Anna Van Hove met volmacht van Guilielmus Smets en 
Peeter Smets en Joannes Mertens zijn respectieve meerderjarige zonen en schoonzoon 
welke zich hier is sterk makende ten regarde van zijn minderjarige kinderen met autorisatie 
van de heren wethouders van Oevel ondertekent P. J. Bruers gevolgd op het rekwest door 
hem aan zijn voorgenoemde zonen en schoonzoon tot effect van het gene navolgend 
gedaan. Tot slot Guilliam Smets gehuwd met Dimphna Van Hove ter tweede en andere 
zijde, welke comparanten niet zoekende in gemeenschap te willen blijven van alzulke 
goederen als den eerste comparanten zijne gemelde huisvrouw zaliger haar leven zuster 
was der tweede comparante te samen hebben geconkwisteerd en verklaarden daarover 
getransigeerd te wezen op volgende manieren. 
 
Dat de tweede comparanten aan de eerste comparanten zullen moeten laten volgen een 
vierde part der kooppenningen bekomen uit de verkoop van drie percelen van erven 
(hiervan de helft) gelegen onder Olen verkocht bij publieke verkoop door mij notaris op 4 
januari 1788 … etc. Aldus gedaan en getransigeerd ter presentie van P. M. Soeten en P. M. 
Mols als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 15          8 april 1788 
 

Op heden 8 april compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Verbist gehuwd met 
Joanna Rens welke comparant verklaarde tot zijne private last genomen te hebben alzulk 
kapitaal van 300 guldens Brabants lopende geld als Franciscus Lambrechts gehuwd met 
Maria Peeters heeft bekent ontvangen te hebben volgens akte van rentconstitutie 
gepasseerd voor mij notaris op datum van 24 maart 1786 van de provisors der parochiale 
kerk Sancti Mathei tot Hulshout renoncerende hij comparant mits deze en belovende 
daarvoor jaarlijks intrest te betalen. 
 
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd 
“ de zogge “ gelegen tot Hulshout. Palende oost Franciscus Van Den Bruel, zuid Adriaen 
Van Den Bruel voornoemd en west hun zelf cum suis en noord dezelfde Adriaen Van Den 
Bruel. Aan hun comparanten competerende bij koop tegens de voornoemde Franciscus 
Lambrechts. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Franciscus Van De Bruel als getuigen hier toe special aanzocht. 
 
Akte N° 16         19 april 1788 
 

Op heden 19 april compareerde voor mei openbaar notaris, Lambertus Gebruers en Anna 
Elisabeth Smets gehuwden en inwoners van Meeren, welke comparanten verklaarden op 
14 februari laatstleden gepasseerd, willende en begerende dat hetzelfde in al zijn delen 
volledige effect zal sorteren en dat wel speciaal dat de obligatoire rente van 100 guldens 
kapitaal degene zij codicillateurs geldende zijn aan de Gilde van Oevel en waarvan de akte 
van renteconstitutie voor mij notaris zal geacht gehouden en aanzien worden eveneens al of 
de panden in de gemelde akte van renteconstitutie voor hypotheek gedesigneerd voor heer 
en hof … nochtans dat de langstlevende van hu codicillateurs gehouden zal zijn gedurende 
zijn leven de jaarlijkse intresten daarvan te moeten betalen. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten gehucht van Meeren en ten woonhuize van de 
codicillateurs ter presentie van Peeter Verboven en Joannes Baptista Van Olmen beiden 
geburen. 
 
Akte N° 17          3 mei 1788 
 

Op heden 3 mei compareerde voor mij openbaar notaris Andreas Jacobus Gislain gehuwd 
met Anna Elisabeth Wouters inwoner van Noorderwijk welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Gerard Verbist bejaarde jongeman een som van vijftig 
guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker huis en vetkuip 
gestaan en gelegen tot Noorderwijk omtrent de Plaetse aldaar. Palende oost de straat zuid 
en west de dreef en noord de erfgenamen Joseph Van Dijck. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Douwen en Peeter Van Habbenaij als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          6 mei 1788 
 

Op heden 6 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Wouters gehuwd met 
Elisabeth Laureijs inwoners van Morkhoven zijn verstand en memorie wel machtig welke 
comparant om doordringende redenen van zich bij donatie inter vivos te ontmaken van zijn 
goederen zo meubilaire als immeubilaire lenen, cijnzen, allodiale of wat van natuur zoude 
mogen wezen geen uitgezonderd nog gereserveerd en gemerkt dat hij onvoorzien is van 
kinderen heeft ten dien aanzien geconsidereerd de standvastige vriendschap en getrouwe 
dienst die aan hem continuelijk betoond en bewezen heeft Elisabeth Laureijs zijn gemelde 
huisvrouw en in consequentie en tot recompens die hij aan dezelfde is gevende mat warme 
hand zijn voorzegde haafelijke goederen als erven hebbende en toekomende … Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Martinus Boonaerts en Bernardus 
Bernaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19          7 juni 1788 
 

In den naem van Eenen God drijvuldig in persoonen amen, 
 
Zij kennelijk één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden 7 juni voor mij openbaar notaris compareerde Joannes Baptista Stevens 
weduwnaar van wijlen Joanna Elisabeth Helsen actueel inwoner van Morkhoven, actueel 
ziek te bed liggende nochtans zijn verstand wel machtig, welke comparant verklaarde hierbij 
zijn testament te maken en roepende en casserende alle testamenten hiervoor deze datum 
gemaakt zijnde. 
 

- Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een 
redelijke uitvaart en begerende onmiddellijk na zijn overlijden te laten celebreren 300 
ziele missen tot lafenis zijner ziel, 100 te laten celebreren door de eerwaarde heren 
Kanunniken in de abdij van Averbode, 100 bij de eerwaarde paters Augustijnen tot 
Herentals en de resterende 100 bij de eerwaarde paters Minderbroeders ook tot 
Herentals en zullen de penningen tot betaling alsmede van degene van zijn uitvaart 
en verdere kosten # boven degene van 31 guldens en 10 stuivers aan Catharina Op 
De Beeck voor haar getrouwe diensten gevonden worden uit zijn contante penningen 
uit de verlopen intresten van zijn renten en verdere kredieten. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen zowel de haafelijke als erfelijke maakte hij 
daarvan de touchte aan zijn twee zusters en aan ieder van hen de juiste helft 
gedurende hun leven en na hun beider dood verklaarde den testateur den eigendom 
te maken aan en ten behoeve van de wettige kinderen van Joanna Theresia 
Stevens zijn jongste zuster ter zake dat Maria Elisabeth Stevens zijn oudste zuster 
wonende tot Brussel en voorzien is van een kind of kinderen dezelfde zijn twee 
zusters alzo instituerende in de touchte en na ieders dood dezelfde noemende en 
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instituerende in den eigendom die er de gemelde wettige kinderen hoofdelijk gelijk 
van zijn zuster Joanna Theresia Stevens voor zijn universele erfgenamen met vol 
recht van institutie ter exclusie van alle anderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morckhoven ten woonhuize van den testateur, ter 
presentie van Marten Bellens en Marten Vermeerbergen geburen van den testateur als 
getuigen hiertoe aanzocht en geroepen. 
 
Akte N° 20          10 juni 1788 
 

Condities en voorwaarden waarop Adrianus Bellens gehuwd met Anna Maria De Busser, 
Joannes Baptista Valgaerens gehuwd hebbende Catharina De Busser en tot slot 
Elisabeth De Busser bijgestaan met Cornelis Daems haar man. Die van toenaam De 
Busser volle kinderen en erfgenamen van wijlen Jan De Busser en Anna Meir tijdens hun 
leven wettelijke gehuwden, op heden 10 juni publiekelijk met demonatie van den dag en 
plaats presenteerden te verkopen een perceel hooiwas gelegen op “ den hairzak “ onder de 
jurisdictie van Olen, groot een zille. Palende oost Peeter Martien Verbist erfgenamen, zuid 
Peeter Verlinden, west Peeter Bouwen en noord de rivier de Nethe. 
 
Cornelis Vissers aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 165 guldens en 
stelde daarop nog 30 verdieren. Jan Baptist Valgaerens verhoogde de koopsom met 2 
verdieren. Cornelis Vissers stelde nog 3 verdieren bij en naderhand nog 2 en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding. 
 
Akte N° 21          12 juni 1788 
 

Op heden 12 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Françoise Claessens 
oude bejaarde dochter ter ene zijde. Joannes Franciscus Wouters gehuwd met Maria 
Catharina Verboven inwoners alhier ter tweede zijde, welke comparanten verklaarden 
onderling tot elkaars groot gerief overeen gekomen te zijn bij vorm van mangeling van erf op 
erf en verklaarde den eerste comparante tot behoef van de tweede dit accepterende over te 
geven zeker perceel beemd gelegen onder Olen omtrent “ den brantschen dijck “ groot een 
zille. Palende oost den voornoemde “ brantschen dijck “, zuid Adriaen Bellens, west 
Jacobus Willems en noord den tweede comparant. 
 
Verklaarde den tweede comparant in recompens van dien mits deze over te geven en te 
transporteren aan en ten behoeve van de eerste comparante zeker perceel hooiwas gelegen 
in het Lichtaart broek, groot 80 roeden. Palende oost Joseph Daems nomine uxoris, zuid 
dezelfde Daems en anderen, west Peeter Peeters en noord … (leeg). De eerste comparante 
verklaarde tot supplement der mindere waarde van dit perceel van den tweeden comparant 
alreeds ontvangen te hebben een som van 50 guldens geld. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van P. M. Soeten en Joannes Mols. 
 
Akte N° 22         16 juni 1788 
 

Op heden 16 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Joannes Heijns oud 
schepen van Tongerlo, welke comparant verklaarde aan den persoon van Guilliam Engelen 
gehuwd met Barbara Verlinden inwoners van Grees bijvang der stad Herentals alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van 5 percelen land en een perceel dries 
allen tot Grees gelegen en zo gelijk Henrick Meir dezelfde actueel in huur heeft daaronder 
begrepen de helft van een perceel land door den comparant bij koop geacquireerd tegen de 
erfgenamen Marten Leijsen alles aan den acceptant zeer wel bekent en daarvoor te betalen 
te weten van het perceel dries de som van 10 guldens en voor de andere vijf percelen 
zaailand de kwantiteit van 12 en een half veertel rogge of koren. Volgen de 
huurvoorwaarden. Aldus gedaan en verhuurd, ter presentie van P. M. Soeten en P. M. Mols 
getuigen. 
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Akte N° 25          27 juni 1788 
 

In nomine Domini amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat op heden dat voor mij openbaar notaris compareerde Amandus Van Hout oud 
schepen van hetzelfde graafschap en Joanna Catharina Laenen wettige gehuwden en 
inwoners van Buel, beiden gezond van lichaam, gaande en staande, hun verstand en 
memorie wel machtig welke comparanten verklaarden hierbij hun testament van uiterste wil 
te maken. 
 

- Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden op gewijde aarde met een 
treffelijke uitvaart. Willende zij testateurs niet te min dat de langstlevende van hun 
beiden geobligeerd zal wezen ten doen celebreren 100 gelezen missen tot lafenis der 
ziel van den eerst stervende zo haast na zijn aflijvigheid en dat hun na te noemen 
erfgenamen insgelijks zoveel missen zullen gehouden zijn te doen celebreren tot 
lafenis der ziel van de langst levende onmiddellijk na zijn of haar overlijden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst van de haafelijke goederen 
verklaarden zij aan elkaar te maken in volle eigendom, behoudens nochtans met 
zodanige last dat hij of zij langstlevende zal geobligeerd wezen te dragen en te 
betalen alle personele meubilaire en dood schulden waaraan het sterfhuis of aflijvige 
zal worden subject bevonden, mede op den last van aan ieder van hun wettige 
kinderen komende tot een geapprobeerde staat uit te keren voor hun vaderlijke of 
moederlijk bewijs een som van 200 guldens courant geld. Dalende tot de dispositie 
van hun onroerende goederen geven en maken zij deze aan elkaar de volle touchte 
gedurende hun leven en den eigendom na hun beider dood aan hun wettige kinderen 
hoofdelijk gelijk en aan hun oudste zoon de keuze hierna te expireren. 
 

- Mede comparerende Joannes Baptista Van Hout, bruidegom van Elisabeth Cluijts 
den oudste en meerderjarige zoon der testateurs, welke mede comparant verklaarde 
voor zoveel nodig van alsnu onherroepelijk cessie en afstand te doen van alzulk recht 
van preferentie in de leengoederen bij de testateurs achter te laten als hij in 
prejeductie van zijn broers en zuster uit kracht der lokale coustumen en landsrecht 
aan zich zoude komen attribueren, belovende dergelijk prerogatief nooit te zullen 
pretenderen en zullen de goederen gedevieerd worden zussen zijn broers en zusters 
hoofdelijk gelijk. 

 
Aldus gedaan en getesteerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. M. Soeten 
en Joannes Mols als getuigen speciaal aanzocht. 

 
Akte N° 24          30 juni 1788 
 

Op heden 30 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Mr. Joannes Franciscus 
Oniaerts insgelijks notaris, welke comparant verklaarde onder eed in handen van mij notaris 
gepresteerd dat de personele vacaties gebracht in het libel van kosten gebracht ter rol van 
den voorstaande Raad wegens Peeter Huijskens en Jan Van Gansen respectieve voogden 
over de onmondige kinderen wijlen Peeter Rous in zaak tegens J. F. Rous cum suis, eerste 
geïnstitueerde en Jan Bogaerts en Peeter Bogaerts tweede geïnstitueerde door hem 
comparanten als gecommitteerde wegens de voorschreven Peeter Huijskens en Jan 
Janssens expresselijk voor de voorzegde reis gedaan. 
 
Constituerende al volgens den procureur Droesbeque om in zijn naam te compareren tot 
de Griffie van de voorzegde Raad om de gemelde eed in de ziel des comparanten te 
vernieuwen. Aldus gedaan binnen Ole, ter presentie van P. M. Mols en P. M. Soeten als 
getuigen. 
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Akte N° 25          2 juli 1788 
 

In nomine Domini amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat op heden 2 juli 1778 voor mij openbaar notaris compareerden Paulus Gielis en 
Margareta Van Der Heijden gehuwden en ingezetenen van Olen Tongerlo, den eerste 
comparant ziek te bed liggende en de tweede comparante gezond van lichaam nochtans 
beiden hun verstand en memorie wel machtig, welke comparanten bekenden te samen 
gemaakt te hebben hun testament. 
 

- Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden ter gewijde aarde met een 
middelbare uitvaart met opdracht aan de langst levende te laten celebreren 100 
gelezen missen onmiddellijk na zijn of haar overlijden. 
 

- Dispositie van hun goederen verklaarden zij testateurs deze te geven en te maken 
aan elkaar in volle eigendom, nochtans op last dat de langst levende zal moeten 
betalen de onkosten der uitvaart van den eerst stervende en de missen hiervan 
geroerd. De eerst stervende noemende de langstlevende voor zijn of haar enige 
universele erfgenaam. 

 
Aldus gedaan en getesteerd ter presentie van P. M. Soeten en Joannes Haeseldonckx. 
 
Akte N° 26          7 juli 1788 
 

Voorwaarden en condities waarop Franciscus Smets en Petrus Josephus Naets in 
hoedanigheid van wettelijke voogden over het minderjarig kind achtergelaten bij wijlen 
Catharina Smets benevens Franciscus Naets vader van hetzelfde kind op heden 7 juli voor 
mij openbaar notaris publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een grote 
kwantiteit koren. 
 
De eerste koop op het perceel van Jan Baptist Cools langs Buel te leveren vier loopen koorn 
aan Sr. Govaerts koster van Oevel. Tweede koop daar naast. Vijfde koop op “ de rachters “ 
oostwaarts. Den achtste koop op “ het vaezens “ oostwaarts, den twaalfde koop op “ de 
langels “, den zestiende koop langs de straat gaande naar Meeren. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht ter presentie van Martinus Dresselaers en Marinus De Zwart als 
aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 27          10 juli 1788 
 

Op heden 10 juli compareerde voor mij Joannes Cornelius Laenen gehuwd met Anna 
Verbijlen voor de eerste staak, Peeter Laenen gehuwd met Maria Anna Kienes voor de 
tweede staak, Maria Catharina Laenen bijgestaan met Peeter Faes haar man voor de 
derde staak, Joanna Laenen bijgestaan met Henricus Van Herck haar man voor de vierde 
staak, Anna Maria Laenen bijgestaan met Joannes Baptista Feninckx haar man voor den 
vijfde staak, Petrus Franciscus Laenen bejaarde jongeman voor de zesde staak. Item en 
tot slot Joannes Baptista Laenen minderjarige jongeman voor de zevende en laatste staak. 
Die van toenaam Laenen zusters en broers en wettige kinderen en erfgenamen van wijlen 
Adriaen Laenen en Anna Maria Van De Veken tijdens hun leven wettelijke gehuwden en 
inwoners van Hulshout, welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te 
willen blijven van al zulke goederen aan hen bij de dood van hun voormelde ouders 
gedevolveerd, maar daarvan te willen scheiden en delen en deze gesteld in zeven kavels 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld ap- en 
dependentiën van dien behoudens den gehele kant westwaarts gelegen naast “ de vaerte “ 
gestaan en gelegen tot Hulshout op “ het sterckxeijnde “ groot zonder den voorzegde kant 
omtrent 470 roeden en zal de kavelaar van deze kavel de weg ver het binnenveld naast 
dezelfde kant moeten gedogen om het hout van dezelfde kant gekapt zijnde met kar en 
paard af te halen. Palende oost De Broeckstraete, zuid de erfgenamen Jan Faes, west “ den 
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vaert cant “ en noord de straat van Hulshout naar Heultje. Dit op last dat deze kavel zal 
moeten nemen een kapitale rente van 650 guldens courant ten behoeve van Maria Theresia 
Heijlen als weduwe en ten dele erfgename testamentair van wijlen Marten Heijlen en 
bovendien zal deze kavelant van deze kavel betalen binnen de drie weken na deze aan den 
kavelant van de vierde kavel en tot egalisering der waarde een som van 100 guldens 
courant. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker 224 en een halve roede land gelegen omtrent  
“ de vaert “ tot Hulshout. Palende oost het straatje, zuid den derde kavel, west Peeter 
Verbist en noord Guilliam Goethuijsen en Peeter Laenen met zijn weide. Item 78 roeden met 
acht tiende delen van een roede eiken kant of scharhout gelegen aan “ de vaerte ” onder 
Hulshout met het recht van de weg in de eerste kavel uitgedrukt. Palende oost Joannes 
Cornelius Laenen, zuid en west den heer markies en noord de baan. Item en tot slot een half 
bunder heide en als nu bekeert in zowel land als dennenbos insgelijks gelegen tot Hulshout 
omtrent “ de vaerte “. Palende oost Guilliam Van Hout, zuid de baan, west de Vaertstraet 
van de baan naar “ het goor “ en noord de Lange straete. Op last en conditie dat de kavelant 
van deze kavel binnen de drie weken na datum dezer zal moeten rembourseren voor de 
juiste helft een rente van 400 guldens kapitaal courant geld ten behoeve van Elisabeth 
Sneijers actueel wonende binnen de stad Lier alsmede een obligatoire kapitale rente van 25 
guldens te behoeve van de gemeente van Hulshout in tegendeel en tot egalisering der 
waarde zal deze kavel profiteren van de zesde kavel een som van 25 guldens binnen de drie 
weken. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker huis, stal en schuur met het binnenveld, groot 96 
roeden gelegen tot Hulshout omtrent de kerk. Palende oost de straat, zuid Peeter 
Bruijnseels, west den heer Mangelschots en noord de erfgenamen Peeter Wuijts. Item 224 
roeden land gelegen omtrent “ de vaerte “ tot Hulshout. Palende oost zeker straatje, zuid het 
navolgende perceel de weduwe Verrijt en de erfgenamen van den heer Tubbeckx, west 
Peeter Verbist en noord de tweede kavel. Item zeker perceel schaarbos gelegen bij “ het 
geertsbroeck “ groot 135 roeden en een half Palende oost het Broeckstraetje, zuid “ het 
geertsbroeck “ west de weduwe Verrijt en noord het voorstaande perceel. Item de helft van 
154 roeden hooiwas gelegen in “ het geertsbroeck “ onverdeeld met de wederhelft 
competerende aan Peeter Verbist. Palende oost Hubert Kerselaers, zuid de Nethe, west 
den heer Mangelschots en noord Ignatius Hermans cum suis. 
 
De kavelant van deze derde kavel zal binnen de drie weken moeten rembourseren eerst een 
gegoede kapitale rente van 500 guldens aan de heren wethouders van Oevel ten behoeve 
der Capplanie van aldaar. Item de juiste heft van een obligatoire rente van 400 guldens ten 
behoeve van de voorzegde Elisabeth Sneijers tot Lier. Integendeel zal deze kavel genieten 
een kapitale rente van 200 guldens deel makende van een rente van 300 guldens ten laste 
van Franciscus Smedts inwoner van Noorderwijk gepasseerd en verleden bij de 
wethouders van Oevel op datum van 19 augustus 1775. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd zeker perceel land groot omtrent 100 roeden genaamd  
“ het weijken “ gelegen tot Hulshout aan “ de vaerte “. Palende oost “ de vaerte “ en het 
straatje, zuid den tweede kavel, west Guilliam Goethuijsen en noord Peeter Van Mensel. 
Item zeker perceel land gelegen tot Oevel groot 178 roeden genaamd “ de voorensheij “ of  
“ den penacker “. Palende oost Maria Hendrickx erfgenamen, zuid de erfgenamen 
Franciscus Mertens, west Petrus Martinus Soeten nomine uxoris en noord Maria Catharina ’t 
Seijen erfgenamen. Item en tot slot zal deze kavel genieten van den eerste kavel tot 
egalisering der waarde een som van 100 guldens. 
 
Aan de vijfde kavel werd toegelegd zeker een perceel land gelegen tot Oevel genaamd “ het 
wielenbosch “ groot 103 roeden. Palende oost Petrus Martinus Soeten nomine uxoris, zuid 
... (leeg), west Theodorus Aerts en noord de Veltstraete. Item zeker perceel land ook tot 
Oevel gelegen genaamd “ tennens dries “ groot 157 roeden Palende oost Petrus Martinus 
Soeten, zuid de Veldstraet, west Geert Helsen en noord de meijer Verachtert. Item een half 
bunder hooiwas gelegen in “ het heulkens broeck “. Palende oost “ Peetermans heuvel “ 
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en Jan Baptist Douwen cum suis, zuid de Nethe, west Adriaen Deckers en noord Peeter De 
Winter. Item een som van 50 guldens van de zevende kavel tot egalisering der waarde. Item 
zal deze kavel aan de vijfde kavel tot zijn last moeten nemen een obligatoire kapitale rente 
van 300 guldens courant ten behoeve van Peeter Verstappen tot Wiekevorst. 
 
Aan de zesde kavel werd toegelegd zeker perceel land groot 114 en een halve roeden 
gelegen tot Oevel genaamd “ de stapelreijt “. Palende oost Peeter Martien Soeten nomine 
uxoris, zuid Marten Van Dijck erfgenamen, west “ het straetje “ en noord de straat. Item 
zeker perceel land ook aldaar gelegen, groot 128 en een halve roeden genaamd “ de veldt 
straete “. Palende oost Anna Hendrickx, zuid, west en noord de straat. Item een perceel 
hooiwas onder Geel groot 130 roeden. Palende oost Jan Mols, zuid Sieur De Cat nomine 
uxoris, west de Nethe en noord de notaris Tiborts. Item omtrent een half bunder heide ook 
tot Geel gelegen. Palende oost de straat, zuid Peeter Hendrickx, west Catharina Van Houdt 
en noord dezelfde. Deze kavel zal aan den tweede kavel binnen de drie weken moeten 
uitkeren een som van 25 guldens courant. 
 
Aan de zevende kavel werd toegelegd zeker perceel land of weide genaamd “ catvenheij “ 
gelegen tot Oevel groot 261 roeden. Palende oost en noord de Molenstraete, zuid Peeter 
Verlinden en de abdij van Tongerlo en west Peeter Martien Soeten nomine uxoris. Item 
zeker perceel land genaamd “ den put “ groot 175 roeden gelegen tot Oevel. Palende oost 
Peeter Boeckx, zuid Anna Huijpens, west Dimphna Verlinden en noord de erfgenamen 
Michiel Cluijts en de straat. Deze kavel zal aan de vijfde kavel binnen de drie weken tot 
egalisering der waarde moeten uitkeren een som van 50 guldens courant. 
 
De eerste kavel is bij blinde loting bevallen aan Joannes Cornelis Laenen, de tweede aan 
Maria Catharina Laenen gehuwd met Peeter Faes, de derde kavel is bevallen aan Anna 
Maria Laenen gehuwd met Joannes Baptista Feninckx, de vierde kavel is bevallen aan 
Peeter Lanen, de vijfde kavel aan Peeter Franciscus Laenen, de zesde kavel bevallen aan 
Joannes Baptista Laenen en tot slot de zevende kavel bevallen aan Joanna Laenen 
gehuwd met Hendrick Van Herck. Gemerkt dat Peeter Franciscus Laenen hun mede 
condividenten tegen alle verwachting in absent werd bevonden zo is al het gene voormeld 
geschied op zijn aggregatie gebleven. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Franciscus Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28          14 juli 1788 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Verreckt en Dimphna Andries gehuwden op 
heden 14 juli voor mij openbaar notaris compareerden publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen in vele partijen kopen een grote kwantiteit koren ten velde 
staande o.a. op “ de berkt “ aan Peeter Groenen, op de Haeperstraet, op “ de veldhoeve “, 
op “ het bremblock “ westwaarts en op “ het brueltien “ noordwaarts. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter Boeckx en Martinus Goris. 
 
Akte N° 29          10 juli 1788 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Helsen zo in eigen naam als voogd over 
Catharina Helsen zijn zuster weduwe van wijlen Christiaen De Ceuster, Martinus Helsen 
bejaarde jongeman, Wilhelmus Helsen in kwaliteit van wettelijke voogd over de onmondige 
kinderen achtergelaten bij wijlen Theresia Helsen daar vader van leeft Peeter De Peuter en 
tot slot Franciscus Huijskens in huwelijk met Maria Anna Helsen, allen erfgenamen van 
wijlen Anna Maria Verbist eerst weduwe van wijlen Peeter Helsen en laatst weduwe van 
wijlen Henrick Huijskens op heden 14 juli voor mij openbaar notaris publiekelijk 
presenteerden te verkopen in differente kopen een kwantiteit koren ten velde staande o.a. in 
“ het binneveld “, op het perceel land van den secretaris van Olen, op “ de vier heijkens “, 
op “ den garstakker “, langs Straeteneijnde op “ het boschblok “, op het perceel van de 
secretaris van Olen omtrent de kapel Ter Voort, op het perceel “ den bosch “ en op het 
perceel ” de kwaede zille “. 
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van vele omstaanders en namelijk van P. 
M. Soeten en Peeter Verswijvel als aanzochte getuigen. 
 
Inliggende akte: 
Den ondergeschreven Martinus Goris dienaar van justitie van het dorp van Olen verklaarde 
ter rekwest van Jan Baptist Van kerckhoven inwoner van Zoerle Westerlo te arresteren 
voor de heer notaris Soeten binnen Olen als collecteur der penningen ontvangen van de 
verkochte meubilaire effecten en oogst ten velde staande ten sterfhuis van wijlen Anna 
Maria Verbist eerst weduwe van wijlen Peeter Helsen en laatst weduwe van wijlen Henrick 
Huijskens het contingent in dezelfde penningen van Adriaen Helsen voogd der huisvrouw 
van den rekwirant ten minste tot verhaal van 15 guldens voor de uitkoop van des rekwirants 
gezegde huisvrouw en 5 guldens als voor aan dezelfde komende uit de nalatendheid van 
wijlen Maria Anna De Ceuster interdicerend dan wel expresselijk bij deze aan dito notaris 
van zijne handen niet te ijdelen in prejeductie van dit arrest. 6 oktober 1788. 
 
Akte N° 30          26 juli 1788 
 

Op heden 26 juli compareerden voor mij openbaar notaris Joannes Baptista Feninckx en 
Anna Maria Laenen wettige gehuwden en ingezetenen van Hulshout, welke comparanten 
Verklaarden over te geven in volle eigendom aan ten behoeve van de H. Geest tafel van 
Hulshout te weten zeker een gehypothekeerd kapitaal van 200 guldens Brabants courant 
geld, hetzelfde kapitaal zijnde het restant van 300 guldens tot last van Gerardus Laureijs, 
Maria Laureijs, Anna Laureijs en Carolus Laureijs ter assistentie van Adriaen Laureijs 
hun vader conform de goedenisbrief voor de meijer en schepenen der heerlijkheid van Oevel 
op datum van 19 augustus 1775 gezien en gelezen en alsnu tot last van het onmondig kind 
achtergelaten bij wijlen de gezegde Anna Laureijs daar vader af leeft Franciscus Smets 
ingezetenen van Noorderwijk en bezet op een perceel land genaamd “ den heijdriesch “ 
groot een bunder gelegen tot Oevel achter “ het klein renekhout “. Palende oost de weduwe 
’t Seijen, zuid een loop, west de weduwe Michiel Van Eijnde en noord Jan Vleugels. Item op 
een stuk land genaamd “ de steenrijt “ groot 150 roeden gelegen op “ den hout “ tot Oevel. 
Palende oost Jan Mertens, zuid den eerwaarde heer Van Bijlen, west en noord de straat. 
 
Verklarende de comparanten het hiervoor beschreven kapitaal aangekomen te zijn aan haar 
tweede comparante vader na de dood van Jan Baptista Laenen paternele oom en aan hun 
te competeren bij scheiding en deling tegen haar tweede comparante broers en zusters 
gepasseerd voor mij notaris op de 10de dezer. Zijnde het transport der voorstaande som 
geschied om en mits een som van 200 guldens geld welke zij comparanten ten hunnen dank 
bekenden ontvangen te hebben van de heren regenten der H. Geest tafel en dienende deze 
voor absolute kwitantie. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adrianus Van Den Bruel en 
J. F. Van Den Bruel den jongen als aanzochte getuigen. 
 
Inliggende akte: 
Wij J. Verachtert meijer, Peeter Peeters en Guilliam Van Linden schepenen van Oevel 
getuigen onder onze schependomszegel dat voor ons persoonlijk compareerden Gerardus 
Laureijs bejaarde jongeman, item Maria Laureijs bejaarde dochter, item Anna Laureijs en 
Carolus Laureijs allen zusters en broers ten deze bijgestaan met Adriaen Laureijs hun 
vader in kwaliteit als principale voogd, allen inwoners van Oevel, bekennende bij deze 
gezamenlijk ontvangen te hebben van Adriaen Laenen principale voogd tot behoef van zijn 
broer Jan Baptist Laenen bejaarde jongeman wonende tot Hulshout een kapitale som van 
300 guldens courant geld. 
 
De rentgelders stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ den heijdries “ groot omtrent 
een bunder gelegen onder Oevel achter “ het klijn renchoudt “. Palende oost de weduwe 
Jan t’ Seijen, zuid de loop, west de weduwe Michiel Van Eijnde en noord Jan Vleugels. Item 
zeker perceel land genaamd “ de steenrijdt “ groot 150 roeden gelegen op “ den houdt “ 
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onder Oevel. Palende oost Jan Mertens, zuid den heer Van Bijlen, west en noord de straat. 
Actum binnen Oevel deze 19 augustus 1775. Theodorus De Backer secretaris. 
 
Akte N° 31          26 juli 1788 
 

Op heden 26 juli compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Feninckx en 
Anna Maria Laenen wettige gehuwden en ingezetenen van Hulshout welke comparanten 
bekenden ter rente gelicht te hebben van de heren provisors der H. Geest tafel van 
Hulshout een som van 500 guldens courant geld. 
 
De comparanten rentgelders stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, stal, hof 
en binnenveld gestaan en gelegen tot Hulshout groot een dagmaal. Palende oost Peeter 
Wuijts, zuid de straat, west Peeter Bruijnseels en noord de heer Mangelschots. Item een 
perceel land gelegen als voor en genaamd “ de heijkens “ groot een half dagmaal. Palende 
oost het Broeckstraetje, zuid hun zelf, west de erfgenamen wijlen den heer Tubbeckx en de 
weduwe Verrijt, west Peeter Verbist en noord Peeter Faes. Item en tot slot een perceel bos 
groot een half bunder. Palende oost een straatje, zuid “ het geertsbroeck “, west de 
weduwe Verrijt en noord hun zelf. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adrianus Van Den Bruel en 
J. F. Van Den Bruel als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 32         13 augustus 1788 
 

Op heden 13 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Cornelius 
Laenen gehuwd met Maria Anna Verbijlen inwoners van Noorderwijk welke comparanten 
bekende ontvangen te hebben vanwege den heer drossaard en schepenen des graafschap 
van Vorselaar als provisors en regenten der fundatie van wijlen Jonker Manriquez De Lara 
ten gunste van de huisarmen van Vorselaar aan ’t Zand een som van 800 guldens courant 
geld. 
 
De comparanten rentgelders stelden voor speciale hypotheek zeker huis, stal, schuur en 
binnenveld, ap- en dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Hulshout op “ het sterckx 
eijnde “, groot 470 roeden. Palende oost de Broeckstraet, zuid de erfgenamen Jan Faes, 
west “ den vaertcant “ en noord de straat van Hulshout naar Heultje. Aan de comparant 
competerende bij scheiding en deling met zijn broers en zusters op 10 juli laatst leden. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Peeter Mertens 
schepenen alhier. 
 
Akte N° 33         14 augustus 1788 
 

Op heden 14 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Josephus Boeckx 
ingezetene van Bruggeneijnde resort van Heist gehuwd met Anna Barbara Vos, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Petrus Soeten insgelijks inwoner van 
Bruggeneijnde voor een tijd van 12 opeenvolgende jaren te weten zeker perceel land 
groot 150 roeden genaamd “ de strepe “ gelegen tot Bruggeneijnde en om daarvoor jaarlijks 
op te brengen jaarlijks de kwantiteit van 5 en een half veerteel koren. Aldus gedaan, verhuur 
en geaccepteerd binnen Hulshout, ter presentie van J. F. Van Den Bruel den jongen en 
Joannes Baptista Laenen als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 34         6 september 1788 
 

Op heden 6 september compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Verachtert en 
Adrianus Deckers in hoedanigheid van wettelijke voogden over de twee minderjarige 
kinderen achtergelaten bij wijlen Guilielmus Verachtert en Maria Anna Anthonis wettelijke 
gehuwden tijdens hun leven, welke comparanten verklaarden in hun kwaliteit aan Martinus 
Heijlen gehuwd met Maria Elisabeth Van Castel inwoners van Boekel onder Olen verhuurd 
te hebben zekere stede gestaan en gelegen tot Doffen in “ den hoeck “ onder de jurisdictie 
van Olen aan de gezegde kinderen competerende, bestaande in een huis, stal, schuur, hof, 
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zaailanden, weiden, driessen & … groot te samen 9 bunders, even als de weduwe van wijlen 
Peeter Renders hetzelfde actueel in huur heeft, mits daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf 
de som van 59 guldens en voor koranpacht de kwantiteit van 34 veertelen koren. Volgen de 
huurvoorwaarden. Aldus gedaan, verhuurd en geaccepteerd op het kantoor van de notaris, 
ter presentie van Jan Baptist Renders en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 35         17 oktober 1788 
 

Op heden 17 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Guilielmus Vekemans 
meerderjarige jongeman en zoon van Adrianus Vekemans en Maria Anna Lemi in hun 
leven wettige gehuwden, welke comparant bekent ontvangen en ter rente gelicht te hebben 
van Petrus Helsen president schepen van Olen als mede administrateur in die kwaliteit der 
fundatie in de parochiale kerk Sancti Martini binnen Olen genaamd den Roozencrans een 
som van 100 guldens wisselgeld. 
 
De comparant stede voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een bunder 
genaamd “ de rijt “ gelegen onder de jurisdictie van Olen. Palende oost Franciscus 
Vermeerbergen, zuid Anthoon Helsen, west de erfgenamen Adriaen Wouters en noord de 
straat leidende van Schaetsbergen naar Herentals. Aldus gedaan en gepasseerd op het 
kantoor van de notaris, coram P. M. Mols en P. M. Soeten 
 
Akte N° 36         18 oktober 1788 
 

Op heden 18 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Vervoort gehuwd 
met Dimphna Coolkens ingezetene van Larum resort de vrijheid van Geel, welke 
comparant verklaarde ontvangen te hebben van Henricus Verhaert en Theresia Laureijs 
inwoners van Olen een som van 200 guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zijn voorzegde huisvrouw 
onverdeeld kindsgedeelte op haar gesuccedeerd na de aflijvigheid van Adriaen Coolkens 
haar vader. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris ter presentie van P. 
M. Soeten en G. A. De Kepper als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 37         21 oktober 1788 
 

Op heden 21 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Helsen bejaarde 
jongeman inwoner van de Vennen onder de bijvang van Herentals welke comparant 
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Juffrouw Maria Catharina Van 
Deun begijntje op het begijnhof van Herentals een som van 100 guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel beemd oostwaarts, 
groot in het geheel een half bunder gelegen onder het gehucht van Doffen. Oost de 
erfgenamen Jan Verluijten, Marten Menten en de erfgenamen Guilliam Verachtert, zuid 
Cornelis Kemna, west Jacobus Peetermans en noord Michiel Janssens erfgenamen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Cornelis Josephus 
Verwimp als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 38         24 oktober 1788 
 

Op heden 24 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Cornelis Vervoort 
wettelijke voogd der minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Maria Baelens daar vader 
af leeft Peeter Van De Weijer benevens Peeter Helsen president schepen alhier voor 
dezelfde wezen gedeputeerd in plaats van Franciscus Van Herck als mede voogd als ter 
zijne nabeschreven niet (te) kunnen spreken voor zich en te samen voor de wezen als ten 
deze suspect zijnde alsmede condividenten nomine uxoris voor de eerste staak. Anna 
Catharina Baelens gehuwd met Franciscus Van Herck voor de tweede staak. Peeter 
Baelens jong bejaarde jongeman voor de derde staak. Tot slot Dimphna Baelens gehuwd 
met Joannes Martinus Van De Poel haar man voor de vierde en laatste staak. Die van 
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toenaam Baelens wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Franciscus Baelens 88 en 
Petronella Verhaegen gehuwden tijdens hun leven, welke comparanten verklaarden 
onderling niet langer in gemeenschap te willen blijven van de goederen uit hoofde van hun 
ouders en grootouders gekomen maar daarvan te willen scheiden en delen in vier kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld met zijn ap- 
en dependentiën van dien gestaan en gelegen tot ILL onder Tongerlo, groot 5 zillen. Palende 
oost en zuid de straat, west en noord de erfgenamen wijlen Jan ’t Seijen. Item zal ten 
behoeve het zelfde huis en annexe edefitien nog volgen al het geschut stro het gene de 
pachter jaarlijks moet leveren volgens conditie waarvan hij noch geen geleverd noch verlegd 
heeft en al de pluijen gewaterd hout en latten aan de respectieve comparanten 
condividenten pro in diviso competerende. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel land genaamd “ de coolhof “ insgelijks 
tot ILL gelegen groot een half bunder. Palende oost Peeter Leirs en Adriaen Verstappen, 
zuid Peeter Van Eijnde, west de straat en noord Jan Baptist Gebruers. Item een perceel 
dries genaamd “ bistmans heijde “ groot een half bunder insgelijks gelegen onder ILL. 
Palende oost Sebastiaen Gebroers, zuid de abdij van Tongerlo, west Adriaen Verherstraeten 
en noord de erfgenamen wijlen Peeter Helsen. Item en tot slot een perceel land genaamd  
“ beljau “ gelegen onder Oevel, groot 3 zillen. Palende oost Jacobus verachtert, zuid de 
erfgenamen wijlen Jenno Van Eijnde, west de straat en noord de abdij van Tongerlo. Op last 
en conditie dat deze cavelant aan de vierde kavel moet betalen tot egalisering der waarde 
een som van 25 guldens courant geld. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker perceel land genaamd “ het jeroonkens “ groot 
een half bunder gelegen tot ILL. Palende oost de straat, zuid Jan Baptist Gebroers, west de 
erfgenamen wijlen Jan ’t Seijen en noord Jan Verbist. Item een perceel land genaamd “ het 
hooglicht “ groot omtrent 3 zillen gelegen als voor. Palende oost Hendrick Doos, zuid 
Hendrick Van De Parre, west zeker veldstraatje en noord de erfgenamen Peeter Helsen. 
Item en tot slot een perceel land genaamd “ de neerhaege “ gelegen als voor. Palende oost 
Adriaen Verherstraeten, zuid Adriaen Soeten van Herenthout, west Adriaen Doos en noord 
Marten verstappen. Op last dat deze cavelant tot egalisering der waarde binnen de zes 
weken na deze datum zal moeten uitkeren aan de vierde kavel een som van 25 guldens. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd een perceel land genaamd “ de groote pleck “ gelegen 
tot ILL, groot 9 zillen. Palende oost en zuid de straat, west Jan Andries Gebruers en noord 
de erfgenamen wijlen Jan ’t Seijen belast met een loopen koren aan de kerk van Olen. Item 
moet deze kavel tot zijn last nemen een kapitale rente va 350 guldens courant als een 
restant van een kapitale rente van 700 guldens courant geld ten behoeve van de H. Geest 
tafel der stad Herentals. 
 
Volgen de voorwaarden voor deze scheiding en deling. Bij uittrekking der biljetten is de 
eerste kavel bevallen aan Anna Catharina Baelens gehuwd met Franciscus Van Herck, 
de tweede kavel is bevallen aan Dimphna Baelens gehuwd met Joannes Martinus Van De 
Poel, de derde kavel is bevallen aan Peeter Vervoort voogd der minderjarige kinderen en 
de vierde kavel is bevallen aan Peeter Baelens bejaarde jongeman. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Douwen en Joannes Doos als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Peeter Vervoort in kwaliteit als voogd over de minderjarige kinderen 
achtergelaten bij wijlen Maria Baelens daar vader af leeft Peeter Van De Weijer de som van 
25 guldens in voldoening van een gelijke som die hij moet opleggen ingevolge de 
voorstaande conditie. 21 maart 1790. 
 
 
 

 
88 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Franciscus Baelens x Petronella Verhagen, nr. 42, pag. 8. 
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Akte N° 39         24 oktober 1788 
 

Op heden 24 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Baelens bejaarde 
jongeman ter ene zijde en Joannes Doos ter tweede zijde, welke eerste comparant 
verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van een 
perceel land gelegen tot ILL, om en mits daarvoor jaarlijks te leveren een kwantiteit van 12 
veertelen koren. Dat de verhuurder reserveerde tot zijn behoef het schaarhout van de kanten 
van hetzelfde perceel, groot omtrent de 9 zillen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Peeter Helsen en Joannes Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 40         30 oktober 1788 
 

Op heden 30 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Van Herck 
gehuwd met Anna Catharina Baelens inwoners van Wiekevorst en Petrus Cornelius 
Vervoort in kwaliteit als wettelijke voogd over de drie minderjarige kinderen achtergelaten bij 
wijlen Maria Baelens daar vader van leeft Peeter Van De Weijer, welke comparanten 
verklaarden aan de persoon van Adrianus Bernards gehuwd met Joanna Maria 
Kriekemans wonende omtrent “ de nieuwe hoeve “ resort van Tongerlo alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende van zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld, groot 
omtrent 5 zillen.  
 
Item een half bunder dries genaamd “ het jeroonkens “ groot 3 zillen. Item “ het hoogligt “ 
en eindelijk omtrent 100 roeden land genaamd “ de nederhaege “ alles gestaan en gelegen 
tot ILL onder de jurisdictie van Tongerlo, om en mits daarvoor jaarlijks te renderen en te 
leveren aan den eerste comparant 38 guldens en aan de tweede voor voorlijf een som van 8 
guldens beide courant geld en voor koren of rogge pacht aan dezelfde tweede comparant de 
kwantiteit van 7 en een halve veertel. 
 
Mede comparerende Adriaen Kriekemans en Joannes Bernards respectievelijk 
schoonvader en broer van den acceptant welke mede comparanten zich hierbij tot borg te 
stellen. Aldus gedaan en geaccepteerd op het kantoor van mij notaris ter presentie van P. M. 
Soeten en Martinus Boonaerts als getuigen. 
 
Akte N° 41         6 november 1788 
 

Op heden 6 november compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten 
molder tot Buel en Joanna Catharina Huijpens wettige gehuwden, welke comparanten 
bekenden wel degelijk ontvangen te hebben van Martinus Cremers meerderjarige 
jongeman een som van 350 guldens Brabants courant geld. 
 
De comparanten stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker een perceel beemd 
groot een bunder genaamd “ de mommaert “ gelegen onder de jurisdictie van Olen. Palende 
oost “ het gemeijnte broeck “ en Maria Anna De Busser, zuid de erfgenamen Henrick 
Verbiest, de kinderen van wijlen Guilliam Verachtert en anderen en noord het gemeld  
“ gemeijn broeck “. Aldus gedaan, gepasseerd en ontvangen, present P. M. Soeten en 
Martinus Boonaerts. 
 
Inliggende akte: 
Ontvangen bij ons ondergetekenden erfgenamen van Martinus Beirmans uit handen van 
Adrianus Cornelius Heijns gehuwd met Joanna Francisca Soeten de som van 405 
guldens courant in remboursement bij akkoord van zes vijfde parten van een kapitaal van 
350 ook courant waarvan de akte gepasseerd is voor de notaris Soeten te Olen van 6 
november 1788, van welke som van 205 guldens opgetrokken hebben te weten ik Jan 
Baptista Reijnders zo voor mij als voor mijn zwager Henricus Beirmans en voor de 
kinderen van Jan Baptista Beirmans drie vijfde, ik Jan Baptist Vermeulen een vijfde en 
Jan Baptist Van Turnhout ook een vijfde, blijvende nog staan het overige zesde van 
Martinus Beirmans. Actum te Herentals op 16 januari 1831. Jan Baptist Renders. 
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Akte N° 42         15 november 1788 
 

Op heden 15 november compareerde voor mij openbaar notaris, Dorothea Marien 
ongehuwde meerderjarige dochter van wijlen Adriaen Marien en Dimphna Van Tendeloo 
tijdens hun leven wettige gehuwden inwoners van Westerlo bijgestaan met Andreas Van 
Doren haar gewezen toeziener, welke comparante verklaarde wel en degelijk ontvangen te 
hebben van Henricus De Backer de som van 209 guldens en 10 stuivers Brabants courant 
geld in voldoening van alzulke penningen als zij provenieerde is van 3 percelen van erven 
door dito De Backer in zijn gemelde kwaliteit.  
 
Renunciërende zij comparante aan de exceptie van geen ontvangen penningen en 
verklarende geliquideerd te hebben met haar voorzegde voogd op heden deze datum geen 
het minste affectie meer te hebben of te behouden in enige manieren ten opzichte van zijn 
gemelde voogdij. Aldus gedaan en gepasseerd en ontvangen op het kantoor van mij notaris, 
ter presentie van P. M. Soeten en Adriaen Meir als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 43         29 november 1788 
 

Op heden 29 november compareerden voor mij openbaar notaris Joannes Baptista 
Renders 89 en Anna Catharina Wouters wettige gehuwden en inwoner van Gerheijden 
resort van Olen, welke comparanten verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege Adrianus Van Reusel en Maria Dimphna Heijlen zijn huisvrouw ingezetenen van 
Morkhoven een som van 700 guldens Brabants courant geld. 
 
De comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker huis, hof en 
binnengeleg groot een half bunder gelegen tot Gerheijden. Palende oost de Herstraete, zuid 
de kerk van Olen of een voetweg, west Guilliam Engelen en noord de erfgenamen van 
Petrus Josephus Meijnckens en tot slot een perceel dries genaamd “ de belckens heijde “ 
groot 250 roeden gelegen als voor. Palende oost Marten Sprengers, zuid de kinderen van 
Guilliam Verachtert, west Jacobus Willems en noord de straat. Zijnde de respectieve 
percelen aan hem comparant competerende ten eerste bij koop tegens Maria Anna De 
Busser gehuwd met Martinus Dierickx 90 en het tweede uit hoofde van haar comparante 
ouders bij deling tegen haar zusters. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van P. M. Soeten en Peeter Verwimp als aanzochte getuigen. 
 
Ontvangen van Jan Baptist Renders de som van 350 guldens in remboursement van het 
voorzegde kapitaal van 700 guldens courant geld, blijft nog 350 guldens. 21 november 1790 
Adriaen Van Reusel. 
 
Den ondergeschrevene Adrianus Van Reusel verklaarde mits deze over te geven en te 
cederen in volle eigendom aan en ten behoeve van Henricus Verhaert 91 en Theresia 
Laureijs ingezetenen van Gerheijden een kapitale som van 350 guldens Brabants kapitaal 
van 700 guldens geconstitueerd tot last van Jan Baptist Renders en zijn huisvrouw Anna 
Catharina Wouters ingevolge de bovenstaande akte van conditie gepasseerd voor wijlen de 
notaris Soeten en getuigen van datum 29 november 1788, bekennende de 
ondergetekenden ontvangen te hebben voor het restant van het voorstaande kapitaal van de 
boven genoemde Henricus Verhaert een som van 350 guldens. Actum te Olen 4 augustus 
1792. Adriaen Van Reusel. Petrus Martinus Soeten testibus. 
 
Akte N° 44         10 december 1788 
 

Op heden 10 december compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Verbist en 
Joanna Rens wettige gehuwden en ingezetenen van Hulshout welke comparanten 
bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben van de administrateur der fundatie in de 
parochiale kerk Sancti Mathei tot Hulshout een som van 475 guldens courant geld. 

 
89 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Baptista Renders x Anna Catharina Wouters, nr. 1950 pag. 392 
90 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Martinus Dierckx x Maria Anna De Busser, nr. 807, pag. 164. 
91 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Fr. Verhaert xxx Anna Theresia Laureys, nr. 3175, pag. 630. 
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De comparanten stelden voor speciale panden zeker een perceel land gelegen tot Hulshout 
genaamd “ den goorheuvel “ groot een bunder. Palende oost Jan Baptist Douwen en de 
erfgenamen Henrick Van Dijck, zuid Franciscus De Schutter, west de Kapellestraet en noord 
den heer Mangelschots. Aan de comparanten rentgelders competerende bij koop tegen 
Andreas Camps en Catharina Van Passel wettige gehuwden als is blijkende uit contract 
van transport gepasseerd voor de notaris Heijlen tot Heijst residerende van 23 februari 
laatstleden. Bovendien ter rekwest zullen de comparanten rentheffers altijd des aanzocht 
zijnde te zullen stellen andere sufficiënte panden voor hypotheek. 
 
Aldus ontvangen en geaccepteerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel 
en Jan Franciscus Van Den Bruel aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 45         13 december 1788 
 

Rekening en liquidatie degene mits deze voor mij openbaar notaris zijn doende de 
respectieve kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Maria Verbiest eerst weduwe van 
wijlen Peeter Helsen en laatst weduwe van wijlen Henrick Huijskens, te weten Adriaen 
Helsen gehuwd met Anna Maria Boon, Martinus Helsen ongehuwde meerderjarige 
jongeman, Peeter De Peuter gehuwd hebbende Theresia Helsen, belovende deze 
eerdaags te zullen doen aggregeren door de wettelijke voogd over zijn minderjarige kinderen 
achtergelaten bij wijlen dezelfde zijn overleden huisvrouw. Jan Van Kerckhoven en Peeter 
Van De Weijer voor en in de naam van Catharina Helsen weduwe wijlen Christiaen De 
Ceuster hun respectieve schoonmoeder dewelke hun tot effect van het gene nabeschreven 
sterk makende, die van toenaam Helsen wettige kinderen van wijlen de voormelde Anna 
Maria Verbiest primi thori en eindelijk Henrick Huijskens gehuwd met Maria Anna Helsen 
zoon secondi thori. 
 
Ontvangsten rakende het voorzegde sterfhuis hetgeen Peeter De Peuter heeft gehad en 
gehandplicht. Ten eerste brengt dito De Peuter voor ontvangst de penningen bevonden ten 
sterfhuis belopende de som van 13 guldens één stuiver. Item heeft dezelfde ontvangen van 
mij notaris in conform de kwitantie staande in pede van de koopboek der verkochte 
meubilaire effecten verkocht op datum van 24 december 1787 de som van 63 guldens en 15 
stuivers. Item ontvangen de som van 85 guldens geprovenieerd van 25 veertelen koren 
verkocht door Martinus Helsen tot Lier op de markt. Item ontvangen de som van 20 guldens 
14 stuivers voort gekomen van 6 veertelen koren verkocht als voor. Item en tot slot heeft de 
voorzegde De Peuter ontvangen de som van 34 guldens en 8 en een halve stuiver 
geprovenieerd van het restant koren ten sterfhuis bevonden. Totaal 216 guldens en 18 ½ 
stuivers. 
 
Uitgave nopende het gemelde sterfhuis tegens de voorschreven ontvangsten. Ten eerste 
heeft Peeter De Peuter betaald aan Peeter Verswijvel dienaar van justitie van Westerlo 
voor het oproepen van de koopdag van 24 december 1787, één gulden 8 stuivers. Item op 2 
maart 1788 betaald aan de H. Geest meester van Morkhoven Jan Baptista De Winter de 
som van 12 guldens voor een jaar intrest van een kapitale rente van 400 guldens geld 
verschenen op 12 augustus 1787. Item betaald aan de heer Mortelmans q.q. de som van 31 
guldens 14 ½ stuiver voor huur van een perceel land gelegen tot Doffen resort van Olen. 
Item op 24 januari 1788 betaald aan den eerwaarde heer Frater Nicasius Soeten kanunnik 
der abdij van Averbode de som van 17 guldens 10 stuivers voor 15 missen tot lafenis. 
 
Item betaald aan Adriaen Van Hout kapelmeester der kapel van O. L. Vr. Ter Voort de som 
van 17 guldens 17 stuivers voor 50 missen tot lafenis. Item betaald aan Anna Catharina 
Helsen de som van 8 guldens 15 stuivers voor 25 missen gecelebreerd door den eerwaarde 
Pater Soeten. Item betaald aan Peeter Govaerts collecteur van Westerlo over dorpslasten 
de som van 2 guldens 15 ½ stuivers. Item betaald aan Guilliam Peeters collecteur van 
Westerlo als voor de som van 2 guldens 8 ½ stuivers. Item betaald aan dezelfde als voor de 
som van 12 guldens 3 stuivers. Item betaald aan A. F. Cluijts collecteur van Olen voor 
dorpslasten de som van 1 gulden 10 ¼ stuivers. 
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Item betaald aan J. F. Heijlen collecteur van Olen voor dorpslasten de som van 1 gulden 10 
¼ stuivers. Item betaald aan Peeter Peeters H. Geestmeester van Noorderwijk de som van 
4 guldens voor een jaar intrest van 100 guldens kapitaal. Item betaald aan Juffrouw M. E. 
Willems meesteresse der infirmerie van het begijnhof van Herentals de som van 10 
guldens 10 stuivers voor 2 jaar intrest van 150 guldens kapitaal waarvan het laatste jaar 
vervallen was 22 oktober 1788. Item betaald aan de zelfde de som van 10 guldens voor 2 
jaar intrest van het voorzegde kapitaal te weten voor de jaren 1785 en 1786. Item betaald 
aan Jan Douwen collecteur van Oosterwijk Tongerlo de som van 3 guldens van publieke 
lasten. 
 
Item betaald aan Jan Baptist De Ceuster de som van 11 guldens in voldoening van het 
restant van huur ten voorzegde sterfhuis als dienstbode gemonteerd. Item betaald aan de 
weduwe van Jan Hoeckx voor weefloon van 41 ellen lijnwaad geconsumeerd ten gemelde 
sterfhuis de som van 6 guldens 13 stuivers. Item betaald aan Martinus Helsen de som van 
13 guldens 5 ½ stuiver over achterstallige landhuur. Item betaald aan Peeter De Vries 
timmerman de som van 7 guldens 15 stuivers in voldoening van arbeidsloon in het repareren 
van het huis tot Straeteneijnde. Item geavanceerd aan Joannes Baeten gehuwd met de 
voornoemde Catharina Helsen één gulden 15 stuivers. Item betaald voor de publicatie van 
de respectieve koopdagen 1 gulden 8 stuivers. 
 
Item gerestitueerd aan F. Huijsmans zijn verschot aan een advies 14 stuivers. Item komt 
dito De Peuter voor het blijken van het hiervoor geroerd stuk lijnwaad metende 41 ellen 1 ½ 
stuiver per elle samen 3 guldens 1 stuiver hem moet dito De Peuter nog betalen aan 
Adriaen Van Hout q.q. een derde in een koop boom hout bedragende 6 guldens 4 stuivers. 
Item gerestitueerd aan Marten Helsen de som van 2 guldens 15 stuivers als degene hij had 
betaald aan N. Dierckx collecteur van Westerlo en aan de smid voor reparatie aan het 
voorzegde huis. Item komt dito De Peuter voor zijn devoiren en vacatiën 1 gulden. Totaal 
192 guldens 16 stuivers. Zodat exciteerde de ontvangsten tegen de uitgave de som van 24 
guldens 1 ¾ stuivers. 
 
De gemeijne boni der likwidanten. Ten eerste brengt men voor boni de som van 24 guldens 
1 stuiver drie oorden voor degene Peeter De Peuter ingevolge van het voorstaande slot nog 
ten anderen is hebbende. Item brengt dezelfde voor boni ten behoeve van de 
gemeenschappelijke boedel de som van 10 guldens 10 stuivers degene hij als in huwelijk 
gehad heeft Theresia Helsen heeft geprofiteerd voor uitzet. Item brengt men een egale som 
van 10 guldens 10 stuivers het gene door Catharina Helsen voor uitzet heeft genoten. Item 
brengt Adriaen Helsen voor uitzet 10 guldens 10 stuivers ten gunste als voor. Item brengt 
Franciscus Huijskens insgelijks een som van 10 guldens 10 stuivers door hem genoten voor 
uitzet 10 guldens 10 stuivers. 
 
Item brengen de likwidant in faveur van de gemeenschappelijke boedel de som van 100 
guldens de gene Catharina Helsen nog heeft genoten boven de 10 guldens en 10 stuivers 
voor uitzet. Item de som van 3 guldens 11 stuivers voor een veerteel koren en een mandel 
haver stro geprofiteerd door de voornoemde Catharina Helsen immers door Joannes 
Baeten haar actuele man. Item de som van 1 gulden 15 stuivers aan dezelfde Baeten 
geavanceerd conform de voornoemde rekening van P. De Peuter. Item brengt de liquidatie 
voor boni de som van 22 guldens 5 stuiver 1 oord geprovenieerd van 6 en een half veertel 
koren ten gemelde sterfhuis bevonden en verkocht aan Martinus Helsen. Item de som van 
22 guldens 10 stuivers voort gekomen van 7 en een halve veertel boekweit uit het voorzegde 
sterfhuis gekomen en verkocht aan Marten Helsen. 
 
Item de som van 21 guldens 7 stuivers ontvangen van 7 veertelen boekweit uit hetzelfde 
sterfhuis verkocht door de genoemde Martinus Helsen verkocht op de markt van Lier. Item 
de som van 25 guldens 12 ½ stuivers voor 12 en een halve veertel haver. Item de som van 
10 guldens ontvangen van 10 loopen gerst. Item de som van 4 guldens 14 stuivers voor 
klaverzaad. Item brengen de likwidanten ten profijt van de gemeenschappelijke boedel de 
som van 6 guldens 15 stuivers van 10 loopen boekweit zijnde de boekweit pacht van een 
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stuk land. Item de som van 5 guldens 4 stuivers van twee veertelen koren zijnde korenpacht 
van hetzelfde perceel land in huur bij Peeter Vranckx. Item brengen de likwidanten ten 
behoeve van de gemeenschappelijke boni de som van 807 guldens 3 stuivers 1 oord 
ontvangen benevens de som van 63 guldens 15 stuivers hier boven verantwoord van de 
meubilaire effecten verkocht ten voorzegde sterfhuis. Volgen nog verdere verklaringen voor 
liquidatie. 
 
De gemeijne boni der likwidanten monteerde ter som van 1491 guldens, 3 stuivers en 1 oord 
Brabants courant geld. 
 
Mali der likwidanten tegen de voorzegde boni. 
 
Eerst komt voor mij notaris voor verschotten schrijven der condities en koopboek van 24 
december 1787 de som van 6 guldens 13 stuivers. Volgen verdere verklaringen van de 
liquidaties ... (verschillende folio’s volgen) 
 
Aldus gedaan en gerekend en gesloten op het kantoor van mij notaris op 13 december 1788 
ter presentie van P. M. Soeten en G. A. De Kepper. 
 
Casus. Peeter Helsen en Anna Maria Verbiest inwoners van Straeteneijnde jurisdictie van 
Westerlo resort der costumen van den bijvang der stad Lier maken mutueel testament voor 
de notaris Oniaerts en getuigen op datum van 17 mei 1747. Bij welke de eerst stervende 
van hun den langstlevende erfgenaam institueerde zo in de haave als erve. Peeter Helsen 
wordt aflijvig achterlatende 6 kinderen waarvan enige hebben genoten het pistool en daartoe 
nog een koe vooruit. Anna Maria Verbiest convoleerde tot naarder huwelijk met Hendrick 
Huijskens zonder bij staat van haar voorkinderen gescheiden te zijn. Deze tweede man 
sterft ab intestato achterlatende één kind bij de voorzegde Anna Maria Verbist verwekt. 
Staande dit tweede huwelijk verkrijgende de voorschreven laatste gehuwden enige 
erfgoederen die met renten belast zijn gebleven en alsdan is op de voorschreven Anna 
Maria Verbiest haar patrimoniale en maternele goed verstorven welke tot dan bij erftouchte 
van haar vader of moeder was bezeten. Zij maakt voor de zelfden een naarder testament op 
datum van 13 september 1787. 
 
Volgen verdere verklaringen aangaande recht der voorzegde voorkinderen. Aldus 
gepasseerd binnen de Vrijheid van Geel op 18 december 1787. J. T. Reijers, J. F. Le Bon. 
 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1         10 januari 1789 
 

In nomine Domine Amen, 
 
Zij kennelijke en één iegelijk die dit instrument van testament zal zien of horen lezen dat op 
heden 10 januari 1789 voor mij openbaar notaris compareerden Joannes Mols 92 en Anna 
Catharina Douwen wettige gehuwden en ingezetenen van Olen, den eerste comparant ziek 
te bed liggende en de tweede comparante gezond van lichaam, welke comparanten 
verklaarden uit hun eigen vrije wil gemaakt en geordonneerd te hebben hun testament. 
 

- Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een 
middelmatige uitvaart naar hun staat en kwaliteit en dat de langst levende van hun 
beiden verplicht zal wezen te laten celebreren 40 gelezen missen tot lafenis van de 
ziel der eerst stervende. 

 
92 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Mols x Maria Catharina Dauwen, nr. 1686, pag. 342. 
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- Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst van hun haafelijke en roerende 

goederen maakten zij aan elkaar in volle eigendom zodat hij of zij verplicht zal wezen 
te dragen en te betalen alle personele, mobilaire en doodschulden waaraan het 
sterfhuis subject zal bevonden worden en mede op de last aan hun wettige zoon 
daaruit te laten volgen zijn legitieme portie. Autoriserende zij testateurs de eerst 
stervende van de langstlevende van hun beiden om ter rente te lichten zo tot 
avancement van hun zoon als anderszins een som van 300 guldens courant geld 
daarvoor te verbinden hun goederen onder Olen, Tongerlo of Geel. 
 

- Hun onroerende goederen maken zij ook aan elkaar met de volle touchte en 
vruchtgebruik gedurende zijn of haar leven en hebben deze geconkwisteerde 
goederen gelegen onder Olen, Tongerlo en Geel na aftrek der legitieme portie / : op 
den last der gezegde kapitale renten en de te lichten hoofdsom alsmede op de 
expressie voor waarde van jaarlijks uit te keren en te betalen aan broeder Oliverius 
Douwen haar testatrices broer van het Orde der eerwaarde paters Discalsen 93 
gedurende zijn leven een som van 25 guldens lopend geld voor een speelrente … de 
andere helft aan de naaste bloedverwanten, vrienden van haar testatrice 
respectievelijk ab intestato in den eigendom van hun goederen gelegen onder 
Hulshout en Zoerle Westerlo aan haar testatrice. 
 

- Mede comparerende Petrus Martinus Mols kind der testateurs gezond van lichaam 
zijn verstand en memorie wel machtig welke mede comparant houdende voor 
gerespecteerd en geïnsereerd al de voorgemelde solemniteiten en te kennen 
gevende dat hij ontvangen is in de abdij van Tongerlo en met de gratie Gods 
verhoopt professie te doen, verklaarde zijn legitieme portie in de voornoemde 
meubilaire en roerende goederen te laten en te maken aan de langstlevende van hun 
ouders de gene die voor de ene helft aan zijn vaderlijke en voor de andere helft aan 
zijn moederlijke naaste bloedverwanten ab intestato. Zijn legitieme portie in de 
goederen gelegen onder Hulshout en Zoerle Westerlo aan zijn moederlijke naaste 
vrienden insgelijks ab intestato zo nochtans dat de langst levende van zijn ouders 
gedurende hun leven recht hebben op de volle touchte. 

 
De testateurs verklaarden dat de goederen niet monteren tot 2000 guldens courant geld tot 
voeging van de Staten zegel. Aldus gedaan en gepasseerd ten domicilie der testateurs, ter 
presentie van Henricus De Ceuster en Petrus Martinus Soeten als getuigen speciaal 
aanzocht. 
 
Akte N° 2         27 januari 1789 
 

Op heden 27 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Catharina 
Pelsmaekers eerst weduwe van wijlen Peeter Goossens en laatst weduwe van wijlen 
Nicolaus Beersmans bijgestaan met een vreemde voogd aan haar van mij notaris ex officie 
gegeven, Peeter Goossens ongehuwde meerderjarige jongeman en Martinus Beersmans 
en Peeter Dassen in kwaliteit van wettelijke voogden over het minderjarig kind achtergelaten 
bij wijlen Joannes Van Zeeland bijgestaan met Andries Goossens vader van hetzelfde 
kind. 
 
Welke comparanten verklaarden publiekelijk gecedeerd te hebben met uitgang der 
brandende kaars en in volle erfdom te transporteren ten behoeve van Cornelius Van Bijlen 
als de meestbiedende ten zelfde dag van verkoop alhier present en de nabeschreven 
transport accepterende te weten van zeker huis, hof en binnenblok gelegen tot Gerhaegen 
onder de jurisdictie van Olen. Palende oost de straat, zuid en west den acceptant en noord 
Jan Baptist Douwen nomine uxoris, om en mits een som van 210 guldens courant geld 
waaronder begrepen zijn de ene helft van 10 hoogen die den acceptant daar op had gesteld. 

 
93 Kerk en klooster der ongeschoeide Carmelieten of Discalsen. 
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Volgen de clausules en restricties van deze koop. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Peeter Helsen en J. Dams schepenen van Olen als aanzochte getuigen. 
 
Op heden 27 januari 1789 de kaars van ’s heerenwege door den dienaar Goris ontstoken 
zijnde over de gemelde koop van het huis, hof en binnenblok is Cornelius Van Beijlen 
zonder enige verdere verhoging koper gebleven. 
 
Akte N° 3         29 januari 1789 
 

In nomine Domini amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat op heden 29 januari voor mij openbaar notaris compareerden Guilielmus Mathijs 
en Elisabeth Van Reusel wettige gehuwden en ingezetenen van Meeren, de laatste 
weduwe van wijlen Peeter Vermeerbergen, den eerste comparant ziek te bed liggende en 
de tweede comparante gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden zonder 
misleiding van iemand hier bij hun testament te ordonneren. 
 

- Ten eerste willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden op het kerkhof 
van de parochie waar ze komen te overlijden met een middelmatige uitvaart. 
 

- Dispositie van hun meubilaire goederen verklaarden ze te geven aan elkaar willende 
en begerende hiervoor aan de kinderen van haar eerste bed verwekt in consideratie 
van hun legitieme portie iets te moeten laten volgen mits dezelfde al reeds veel meer 
als hun legitieme portie hebben genoten verder op conditie dat de langstlevende van 
hun beiden zal moeten laten celebreren 50 ziele missen. 
 

- Hun erfelijke goederen verklaarden ze ook aan elkaar te maken met de volle touchte 
op last daarvan te dragen en te betalen den intrest van een rente van 100 guldens 
kapitaal waarmede dezelfde belast zijn en na haar dood laat en maakt hij testateur 
den eigendom daarvan aan zijn naaste bloedverwanten. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Meeren onder Olen, ten woonhuis der testateurs, ter 
presentie van Adriaen Deckers en Guilliam Maes als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4         14 februari 1789 
 

Op heden 14 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Catharina Douwen 
weduwe wijlen Joannes Mols ter ene zijde en Henricus Verbist ter tweede zijde, welke 
eerste comparante verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van drie percelen land gelegen onder de jurisdictie van Olen omtrent de 
Plaetse, het ene genaamd “ het magrietken “, het tweede “ den lookaert “ en het derde  
“ het heijblock “ te samen groot een bunder om en mits daarvoor jaarlijks te leveren de 
kwantiteit van negen en een halve veertel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Petrus Martinus Mols en Adriaen Meir als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5         23 februari 1789 
 

Op heden 23 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Ceuppens 
ingezetene van Herenthout, welke comparant verklaarde aan Josephus Verachtert 
gewezen meijer van Oevel voor wie Guilielmus Verachtert zijn zoon alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende als procuratie hebbende van zijn voorgenoemde vader 
verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben zeker perceel land gelegen dicht bij de kapel tot 
Oevel aan den acceptant en zijn vader wel bekend en om daarvoor jaarlijks te renderen en te 
betalen de som van 20 guldens courant geld. Aldus gedaan en in pacht uit gegeven, ter 
presentie van P. M. Soeten en Jan Baptist Verheijen als aanzochte getuigen. 
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Akte N° 6         2 maart 1789 
 

Op heden 2 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Mathijs 94 weduwnaar 
wijlen Maria Van Hove inwoners alhier ter ene zijde en Adriaen De Busser gehuwd met 
Elisabeth Mathijs de dochter van de voorschreven Peeter ter tweede zijde, welke eerste 
comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende 
van zeker zijn stede gestaan en gelegen tot Neerbuel en daar omtrent met de landen en 
driessen, weiden en heiden daaraan annex alles aan den huurder genoegzaam bekend als 
dezelfde het actueel in huur heeft en om en mits daarvoor jaarlijks te leveren en te betalen te 
weten voor voorlijf een som van 26 guldens en voor korenpacht een kwantiteit van 16 
veertelen koren. Aldus gedaan en verhuurd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Mathijs 
en Peeter Douwen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7         3 maart 1789 
 

Op heden 3 maart compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Boeckx gehuwd met 
Anna Theresia Baeten welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege de respectievelijke regenten der H. Geest Tafel van Olen een som van 200 
guldens courant geld. 
 
Mede comparerende Hendrick Baeten vader van de voornoemde Anna Theresia Baeten 
degene zich voor het voorzegde kapitaal en de te vervallen intresten als borg stelde. De 
comparant rentgelder stede voor deze rente speciaal tot pand het kindsgedeelte van den 
voorzegde Anna Theresia Baeten wezende een derde deel in zekere stede gestaan en 
gelegen tot Schaetsbergen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Cornelius Van Bijlen en Martinus Beismans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De rentheffers verklaarden het voorstaande kapitaal geprovenieerd te hebben van het 
gerembourseerd kapitaal van 100 guldens door Franciscus Smedts als voogd over het kind 
van Franciscus Naets alsmede van een kapitaal van 100 guldens gerembourseerd geld van 
Jan Bleirinckx. 
 
Akte N° 8         17 maart 1789 
 

Op heden 17 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Janssens gehuwd met 
Elisabeth Van Castel, welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben 
vanwege de heren provisors en regenten der parochiale kerk van den heiligen Martinus 
binnen Olen als van de H. Geest tafel van Olen een som van 100 guldens en van de 
voorzegde H. Geest tafel een som van 50 guldens beiden in wisselgeld. 
 
De comparant stelde voor deze renten tot pand zeker een perceel land als dries genaamd  
“ den eirtbempt “ groot anderhalve zille gelegen tot Gerheijden. Palende oost het straatje, 
zuid Jan Hermans, Jan Bens en Peeter Van Castel, west Cornelis Bellens erfgenamen en 
noord de gemeente van Olen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Joannes Daems en Marten Goris als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 9         27 maart 1789 
 

Op heden 27 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Van Den Bolck 
ingezetene van Morkhoven en zijn huisvrouw Anna Catharina Spits, welke comparanten 
bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Peeter Heijlen en Anna Heijlen 
wettige gehuwden en ingezetenen van Morkhoven een som van 900 guldens. 
 
De comparanten rentgelders stelden voor dit kapitaal speciaal tot pand een perceel weide 
groot 250 roeden gelegen tot Morkhoven. Palende oost Guilielmus Heijlen, zuid Jan Baptist 
Peeters, west de weduwe van den heer Bosmans en Adriaen Van Reusel en noord Anthoon 
Tubbecx en tot slot een stuk land groot een half bunder gelegen tot Straeteneijnde onder 

 
94 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Matthys x Maria Van Hove, nr. 1535, pag. 310. 
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Tongerlo. Palende oost Peeter Helsen, zuid Peeter Gebruers en Guilielmus Helsen, west 
Franciscus Vermeerbergen en …Van Oosthoven, noord Peeter Maes en de weduwe van 
Marten Helsen met anderen. 
 
Aldus gedaan en geaccepteerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. M. 
Soeten en P. M. Mols als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 10         14 april 1789 
 

Op heden 14 april compareerde voor mij openbaar notaris, Henrick Govaerts weduwnaar 
wijlen Anna Maria Van De Poel ingezetene van Oosterwijk, welke comparant bekende wel 
en degelijk ter rente te hebben gelicht van Michael Vertommen en Maria Elisabeth Veris 
wettige gehuwden en inwoners van Noorderwijk een som van 175 guldens. 
 
De comparanten stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel land groot een half 
bunder gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Peeter Boeckx, zuid de straat, 
west Adriaen Van Lommel en noord Adriaen Van De Poel. Dit perceel is nog belast met een 
kapitaal van 275 guldens in faveur van het klooster genaamd het besloten hof tot 
Herentals tot welke redemptie en afkwijting de comparant deze lichting van 175 guldens 
heeft gedaan. 
 
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. M. Soeten en Martinus Boonaerts 
als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 11         22 april 1789 
 

Op heden 22 april compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Groenen 95 en Maria 
Elisabeth Bosch wettige gehuwden en ingezetenen van Meeren op de Haeperstraet, welke 
comparanten bekenden wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege de collecteurs der 
fundatie opgericht door wijlen den eerwaarde heer Henricus Swinnen in de kapel tot 
Meeren een som van 100 guldens wisselgeld. 
 
De comparant stelde voor deze rente tot pand een perceel bos tot Gelindel. Palende oost 
Jacobus De Winter, zuid de straat, west Jan Helsen en noord ik notaris. Tot slot 124 roeden 
erve insgelijks gelegen tot Gelindel. Palende oost Anthoon Van Hout, zuid de baan, west de 
gemeente van Westerlo en noord Peeter Bosch. Actum ten domicilie der constituanten, ter 
presentie van P. M. Soeten en Martinus Dresselaers als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 12          2 mei 1789 
 

Op heden 2 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Douwen gehuwd met 
Anna Cluijts ingezetenen van Schaetsbergen, welke comparant bekende aan Peeter Van 
Mensel ingezetene van Oosterwijk Tongerlo gehuwd met Anna Maria Guldentops alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede gestaan en gelegen tot 
Daemseijnde onder Westerlo, bestaande in een huis, stal en 10 zillen erven zo en gelijk 
Adriaen Maes hetzelfde actueel in huur heeft, om en mits daarvoor jaarlijks te renderen en 
te leveren te weten voor voorlijf een som van 20 guldens Brabants courant geld en voor 
koren pacht een kwantiteit van 15 veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. Actum op 
het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter Van Mensel den ouden en Jan Van 
Mensel als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 13          9 mei 1789 
 

Voorwaarden en condities waarop de kinderen van wijlen Adriaen Wouters en hun 
representanten op heden 9 mei voor mij openbaar notaris publiekelijk presenteerden te 
verkopen aan de meestbiedende zeker perceel land gelegen in “ de langels “ onder Olen, 

 
95 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Fr. Groenen x Maria El. Van Den Bosch, nr. 983, pag. 200. 
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groot 200 roeden. Palende oost Jacobus Willems, zuid Adriaen Franciscus Cluijts, west de 
loop en noord de kinderen Guilliam Verachtert en Jacobus Willems. 
 
Peeter Verboven ontving den palmslag van deze koop voor de som van 205 guldens en 
stelde daar 15 verdieren op en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 26 mei 1789. 
Aldus gedaan en provisioneel verkocht binnen Doffen ter presentie van vele omstaanders en 
namelijk van Adriaen Heijlen en P. M. Soeten als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 14          16 mei 1789 
 

Op heden 16 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Denckens ter ene en 
Franciscus Denckens ter tweede zijde, Guilielmus Denckens ter derde, Adrianus 
Denckens ter vierde zijde, allen ongehuwde meerderjarige jongemannen, Peeter Denckens 
gehuwd met Elisabeth Wouters ter vijfde zijde, Guilielmus Haemhouts gehuwd met 
Elisabeth Denckens ter zesde zijde en tot slot Peeter Govaerts gehuwd hebbende 
Cornelia Denckens, de twee laatste comparanten ten effect nabeschreven volmachtigd van 
hun respectieve huisvrouwen (ingezetenen van Noorderwijk, Herenthout en Tongerloo). Die 
van toenaam Denckens wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Denckens en 
Maria Anna Floebergs.  
 
Welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke 
erfgoederen als op hun uit hoofde van de gemelde gehuwden zijn verstorven en verklaarden 
aangezien al dezelfde goederen ter zaak der menigvuldige comportionanten niet konden 
gedeeld worden als tot merkelijke schade na voorgaande loting en prisering uit de voor 
geroerde gemeenschap gescheiden te zijn bij vorm van uitgroting in plaats van deling. 
 
Dat aan Joannes Denckens eerste comparant zal volgen in volle eigendom een perceel 
land of dries genaamd “ den vlassaert “ groot een half bunder gelegen omtrent “ het water 
poeltien “ onder de jurisdictie van Noorderwijk. Palende oost de heer Scorion, zuid een 
straat, west Egidius Peeters en noord Elisabeth Van Dijck erfgenamen, mits opleggende aan 
Guilielmus Denckens derde comparant een som van 25 guldens en aan Petrus Denckens 
vijfde comparant een gelijke som van 25 guldens. 
 
Aan Guilielmus Denckens en Petrus Denckens respectieve derde en vijfde comparanten 
zal uit kracht dezer aan ieder voor de onverdeelde helft volgen, eerst een perceel beemd 
groot omtrent 300 roeden geheten “ den kruijsman “ gelegen tot Broeckhoven resort van 
Morkhoven. Palende oost de Goorstraet, west Gerard Helsen, zuid den heer pastoor van 
Morkhoven en noord Jan Van Looij. Item zeker huis, stal, hof gestaan en gelegen onder de 
jurisdictie van Noorderwijk bij de molen tot Morkhoven, groot 10 roeden. Palende oost 
Cornelis Cuijpers, zuid een straat en west Jan Verlinden erfgenamen. Item en tot slot een 
half zille dennenbos, gelegen op “ de hoogton “ resort van Noorderwijk. Palende oost … 
(leeg). En tot dien nog een zille dennenbos gelegen op “ de hoogton “. 
 
Aan Adriaen Denckens vierde comparant zal volgen een perceel weide genaamd “ den 
haezendonck “ gelegen tot Morkhoven ten gehucht van Broeckhoven, groot een zille. 
Palende oost de kerk van Olen, zuid en west Peeter Helsen en noord Peeter Heijlen. Met 
alsnog een perceel schaarbos en de bomen daarop staande, groot een zille, genaamd “ het 
laekenmans bosch “ gelegen tot Morkhoven dicht bij de Wimp. Palende oost de H. Geest 
tafel van Morkhoven, zuid Franciscus De Schutter, west Juffrouw de weduwe Bosmans en 
noord Cornelius Heijlen. 
 
Tot slot zal aan de vier eerste comparanten te weten aan Joannes Denckens, Franciscus 
Denckens, Guilielmus Denckens en Adrianus Denckens in recht van gemeenschap en 
aan ieder van hun voor een ongedeeld vierde part alsnog volgen zeker perceel land gelegen 
tot Bernum onder het rechtsgebied van Heijst, groot 380 roeden. Palende oost een baan, 
zuid Franciscus Van Echelpoel, west Michiel Van Dijck en noord de H. Geest tafel van 
Itegem. Mits uitkerende tussen heden en twee dagen aan de twee laatste comparanten te 
weten aan Guilielmus Haemhouts en Peeter Govaerts uit hoofd van hun gemelde 
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huisvrouwen aan ieder van hun twee een som van 497 guldens en 10 stuivers Brabants 
courant geld. Volgen verdere condities aangaande deze uitgroting. 
 
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joris Van Brée en Bernardus 
Bernards als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 15         22 mei 1789 
 

Voorwaarden en condities waarop Gommarus Franciscus Van Rompaeij schoolmeester 
tot Herenthout op heden 22 mei publiekelijk aan de meestbiedende of laatste hoogers in 
partijen presenteerde te verkopen het nabeschreven huis, stal, schuur, hof, binnenveld en 
verdere gronden van erven gestaan en gelegen tot Olen en Geel. 
 
Onder den eerste koop, zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot 
Doffen resort van Olen, groot een half bunder. Palende oost de straat, zuid Cornelis 
Geerewaerts, west Adriaen Heijlen en de erfgenamen Joseph Meir en noord Peeter Heijlen. 
Tot dien alsnog een perceel heide gelegen op “ den aerd “ tot Doffen, groot een half bunder 
Palende oost en noord “ de bank “, zuid de kinderen van wijlen Bavo Witvrouwen, west 
Cornelis Verwimp. De pachter zal de fruitbomen die hij geplant heeft vermogen uit te doen. 
Joannes Verboven aanvaarde den palmslag van deze koop voor de som van 400 guldens 
en stelde daarop 25 hoogen en is hij zonder verdere verhoging tijdens de kaarsbranding 
koper gebleven. Coram de schepenen van Olen. 
 
Onder de tweede koop zeker perceel land genaamd “ het driesken “ groot 80 roeden 
gelegen tot Doffen. Palende oost de straat, zuid Adriaen Heijlen, west Cornelis Geerewaerts 
en Peeter De Bie en noord dito Geerewaerts. Adriaen Heijlen obligeerde den handslag van 
deze koop voor de som van 105 guldens en stelde daar 15 hoogen op. Dezelfde dag 
verhoogde Joannes Verboven deze tweede koop met nog 10 hoogen en is hij koper 
gebleven na de kaarsbranding op 8 juni 1789. 
 
Onder de derde koop zeker perceel land gelegen als voor geheten “ de lazerije “ groot 175 
roeden. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid de Herstraet, west Joannes Dams en noord 
Adriaen Bulckens. Peeter De Ceuster aanvaarde den handslag van deze koop voor de som 
van 236 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en is hij koper gebleven na de 
kaarsbranding. 
 
Onder de vierde koop een perceel hooiwas gelegen onder de jurisdictie van Geel in “ de 
ketelbunders “ groot 130 roeden. Palende oost de kinderen Marten T’ Seijen en Henrick 
Verbist, zuid Peeter Verbist en noord een loop. Joannes Verboven aanvaarde den palmslag 
van deze koop voor de som van 210 guldens en stelde daarop nog 5 hoogen en is zonder 
enige verhoging koper gebleven. 
 
Akte N° 16          26 mei 1789 
 
Op heden 26 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Govaerts ter 
ene zijde en Adriaen Govaerts gehuwd met Maria Dimphna Boeckx ter tweede zijde, 
welke comparanten beiden broers verklaarden onderling in vorm van mangeling van erf op 
erf geconvenieerd te zijn en tot dat effect heeft de eerste comparant ten behoeve van de 
tweede getransporteerd in volle eigendom te weten zeker perceel land groot anderhalve zille 
genaamd “ de berckheijde “ gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Peeter 
Helsen, zuid Jan Van Opstal, west Marten Verboven en noord de baan van Geel naar 
Mechelen. 
 
Verklaarde de tweede comparant alsnog te cederen ten behoeve van de eerste zeker 
perceel dries groot omtrent anderhalve zille genaamd “ den houten “ gelegen tussen de 
kapel Ter Voort en Straeteneijnde. Palende oost Marten Verelst, zuid Peeter Helsen, west de 
erfgenamen Marten Soeten en noord Peeter Bellens en anderen. Verklaarde de tweede 
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comparant in egalisering der waarde vergeleken van dit perceel tegen het perceel van den 
eerste comparant ontvangen te hebben een som van 100 guldens courant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van P. M. Soeten en Peeter 
Sprengers als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 17          26 mei 1789 
 

Op heden 26 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Sprengers gehuwd met 
Theresia Naets ingezetenen van Gelindel, welke comparanten verklaarden getransporteerd 
te hebben in volle erfdom aan en ten behoeve van Peeter Govaerts inwoner van Oosterwijk 
Tongerlo die dit transport accepteerde of immers als laatste hooger van te weten zeker 
perceel land groot een zille gelegen tot Oosterwijk onder het Laathof der abdij van Averbode 
genaamd “ het bomans “. Palende oost Joannes Heijns nomine uxoris, zuid Maria Bax, west 
de erfgenamen van wijlen Michiel Bruers en noord Jan Baptist Sprengers met de juiste 
wederhelft, om en mits een som van 172 guldens Brabants courant geld. Actum op het 
kantoor van mij notaris, present Adriaen Govaerts en P. M. Soeten. 
 
Op heden 1 juni compareerde Peeter Govaerts en stelde op deze koopsom nog 2 hoogen 
bij. Dezelfde dag stelde Joannes Van Opstal nog drie hoogen bij. Peeter Govaerts stelde 
tijdens de kaarsbranding 1 hooge bij en is hij daarmee koper gebleven. Getuigen waren 
Henrick Govaerts en Jan Van Opstal Laeten van het Laethof van Averbode. Aldus gedaan 
en absoluut verkocht tot Oosterwijk op 3 juni 1789. 
 
Akte N° 18          9 juni 1789 
 
Op heden 9 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Meir meerderjarige 
jongeman en Joannes Smets gehuwd hebbende Theresia Meir hun beide in solidium sterk 
makende. Item Adrianus Meir en Joannes Meir hun respectievelijke bejaarde broers. Item 
voor Martinus Meir gehuwd met Maria Anna Van Sprengelen en tot slot Maria Meir 
weduwe van wijlen Joseph Van Dijck. Die van toenaam Meir wettige kinderen en 
erfgenamen van wijlen Joseph Meir 96 en Anna Leirs gehuwden in hun leven allen ter ene 
zijde en Franciscus Smets 97 weduwnaar van wijlen Anna Meir dochter der gezegde 
gehuwden ter tweede zijde. 
 
Welke comparanten verklaarden dat aan hun ieder voor de helft onverdeeld compareerde de 
helft van zeker huis en hof groot 10 roeden, gestaan en gelegen in “ het wout “ tot 
Noorderwijk. Palende oost Jan Baptist Van Passel, zuid Marten Laureijs, west dezelfde 
Laureijs en noord den comparant ter tweede releverende van den heer baron Serclaes te 
Noorderwijk en vermits de comparanten daarvan niet meer in gemeenschap willen blijven en 
dat de voorgemelde helft niet kon gedeeld worden, zo verklaarden de comparanten naar 
voorgaande loting uit dezelfde gemeenschap gescheiden te zijn in vorm van uitgroting. 
 
Te weten dat de voorschreven helft van het gemelde huis en hof van nu af aan zal volgen in 
volle eigendom aan Franciscus Smets tweede comparant mits aan de eerste comparanten 
en hun broers en zusters seffens niet tegenstaande dito Smets aan de uitgegrote helft 
gedurende zijn leven het …? was profiterende, opleggende de som van 75 guldens Brabants 
courant geld welke som de eerste comparanten mits deze van de gezegde Franciscus 
Smets ontvangen te hebben. Mits welke verklaarde de eerste comparanten zo voor hun als 
voor degene waar zij zich hadden voor sterkgemaakt aan de gemelde helft van het 
voorzegde huis en hof geen recht meer te hebben. 
 
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Petrus Josephus Naets en 
Franciscus Naets als aanzochte getuigen. Peeter Meir verklaarde niet te kunnen schrijven 
ter oorzaak van zijn blindheid. 

 
96 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joseph Meir x Anna Leirs, nr. 1592, pag. 321 – 322. 
97 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Franciscus Smedts x Anna Meir, nr. 2025, pag. 408. 
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Akte N° 19          15 juni 1789 
 

Op heden 15 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Gommarus Franciscus 
Van Rompaeij schoolmeester tot Herenthout welke comparant verklaarde onherroepelijk te 
volmachtigen Mr. … (leeg) om te compareren zo voor de heren meijer en schepenen van 
Olen als voor de heren drossaard en schepenen van Geel om aldaar vernieuwende en 
herkennende naar voorgaande wettelijke onterving, ontgoedenis en opdracht in ’s Heeren 
handen te doen en te laten vestigen Joannes Verboven en Joanna Vennekens zijn 
huisvrouw eerst in zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld met alle dependentiën groot 
een half bunder. Palende oost de straat, zuid Cornelis Geerewaerts, west Adrianus Heijlen 
en de erfgenamen Joseph Meir en noord Peeter Heijlen. 
 
Item een half bunder heide. Palende oost en noord “ de bank “ zuid de kinderen van Bavo 
Witvrouwen en west Cornelius Verwimp. Item een stuk land groot circa 80 roeden genaamd  
“ het drieschken “. Palende oost de straat, zuid Adriaen Heijlen en Peeter De Bie en noord 
dito Geerewaerts. Al de voorschreven goederen gestaan en gelegen ten gehucht van Doffen 
en cijns geldende aan zijne Excellentie den heer graaf van Merode. Item een perceel 
hooiwas, groot 130 roeden gelegen in “ de ketelbunders “ onder Geel. Palende oost de 
kinderen van wijlen Marten ’t Seijen en Henrick Verbist erfgenamen, zuid Peeter Verbist, 
west Cornelius Geerewaerts en noord een loop.  
 
Mitsgaders Peeter De Ceuster en Elisabeth Willems zijn huisvrouw in een perceel land 
cijns geldende aan zijn Excellentie, groot 175 roeden, geheten “ de lazerije “ gelegen tot 
Doffen. Palende oost de gezegde Peeter De Ceuster nomine predictie uxore, zuid de 
Herstraet, west Joannes Dams en noord Adriaen Bulckens.  
 
De vier eerste percelen door de constituant verkregen bij koop tegen de eerwaarde heer 
Cornelius Joannes Verrijken onderpastoor der parochie van Itegem en het laatste perceel 
bij koop tegen Marten Willems. Actum binnen Olen, ter presentie van Adrianus Bellens en 
Adrianus Heijlen als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 20         24 juni 1789 
 

Op heden 24 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Guilielmus Van Den Putte 
gehuwd met Anna Catharina Verwimp ingezetenen van Noorderwijk welke comparant 
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben vanwege Joannes Franciscus Smets in 
hoedanigheid van wettelijke voogd over het minderjarige kind achtergelaten bij wijlen 
Catharina Smets daar vader van leeft Franciscus Naets en bij gevolg in profijt van 
hetzelfde kind een som van 300 guldens courant. 
 
Mede comparerende Adriaen Van Den Putte ongehuwde meerderjarige jongeman 
ingezetene van Zoerle Parwijs welke mede comparant verklaarde voor het voorgaande 
kapitaal en de te vervallen intresten zich hiervoor als borg te stellen. En stelde hiervoor 
speciaal tot pand zeker perceel beemd of hooiwas gelegen in “ het bre...ten geroekt “ 
achter “ de bergen “ onder de jurisdictie van Herenthout. Palende oost de Kapelanie van 
Herenthout, zuid … Proost, west het gasthuis van Herentals en noord Jan Baptist De 
Ceuster groot anderhalve zille. Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. M. 
Soeten en G. A. De Kepper. 
 
Ontvangen van den notaris P. M. Soeten betalende voor Adriaen Van De Putte als voogd 
over zijn broers kinderen bij mij ondergetekende Joannes Smets als voogd over 
Franciscus Naets kind, de som van 300 guldens in remboursement. 14 maart 1796. Jan 
Smedts. 
 
Akte N° 21          4 juli 1789 
 

Op heden 4 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Boonaerts gehuwd met 
Elisabeth Cools, welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben 
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vanwege Henricus Cools zijn zwager ongehuwde meerderjarige jongeman, een som van 
200 guldens wisselgeld. 
 
De comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis, stal, schuur en hof, groot circa 30 
roeden gestaan en gelegen tot Kerckhoven jurisdictie van Olen. Palende oost den 
uitlandingen Henricus Van Hove en de weduwe Jan Baptist Van Hout, zuid Martinus Ooms 
en noord de straat. Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Petrus Helsen en 
P. M. Soeten. 
 
Akte N° 22          8 juli 1789 
 

Op heden 8 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Wilhelmus Van Tongerloo 
bejaarde jongeman geboortig van Geel welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen 
te hebben van wege Peeter Verstappen en Andries Helsen voogden der minderjarige 
kinderen achtergelaten bij wijlen Anna Catharina Verherstraeten daar vader af leeft 
Sebastiaen Helsen 98, een som van 300 guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor speciale hypotheek zeker zijn kindsgedeelte wezende een 
onverdeeld derde part van al de goederen aan de comparant rentgelder en zijn twee broers 
onder de jurisdictie van Geel indiviso competeerden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en Peeter Vermeerbergen. 
 
Akte N° 23          13 juli 1789 
 

Op heden 13 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Jacobus Peetermans gehuwd 
hebbende Dimphna Heijlen, welke comparant verklaarde over te geven en in volle erfdom 
te transporteren aan en ten behoeve van Joannes Goor gehuwd met Elisabeth Van 
Roosbroeck inwoner van de stad Herentals alhier present en de na gemelde cessie en 
transport accepterende van zeker perceel beemd gelegen in “ het slept “ onder de jurisdictie 
van Olen. Palende oost het minderjarige kind van wijlen Joannes Helsen en Cornelis Kemna 
cum suis, zuid Franciscus De Ceuster, west “ den sleptdijck “ en noord Dimphna van Eijnde 
erfgenamen, om en mits de som van 295 guldens Brabants courant geld. Actum op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van P. M. Soeten en Martinus Boonaerts. 
 
Akte N° 24          18 juli 1789 
 

Condities en voorwaarden waarop Joannes Verlinden weduwnaar van wijlen Maria Leijsen 
op heden 18 juli publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen in 
verscheidene partijen of kopen een grote kwantiteit van koren ten velde staande o.a. op “ het 
poorters “, op “ het gerstland “, op “ het savel “, op “ het heijdekens “, op “ het marten 
cluijts “, op “ het Cornelis vleugels “ en op “ de cluijtsheijde “. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht tot Grees jurisdictie van Olen, ter presentie van Henricus Verswijvel en 
Martinus Bollaerts als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 25         10 augustus 1789 
 

In nomine Domini amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat voor mij openbaar notaris compareerden Peeter Van Deun weduwnaar wijlen 
Christina Cauwenbergs inwoner van Turnhout, gezond van lichaam gaande en staande en 
zijn verstand en memorie wel machtig welke comparant verklaarde bij deze uit vrije wil 
geordonneerd te hebben zijn testament van uiterste wil. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden op gewijde aarde met een middelbare 
uitvaart en willende dat er geluid zal worden de kleine klok, nochtans dat het is dat hij 

 
98 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Sebastianus Helsen x Anna C. Verherstraeten, nr. 1070, pag. 217. 
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tot Turnhout komt te overlijden dat er onmiddellijk na zijn aflijvigheid zullen moeten 
gecelebreerd worden 30 ziele missen. 
 

- Eerst geeft, laat en maakt hij testateur aan Theodorus Van Deun zijn broer, aan Jan 
Baptist Janssens en zijn twee zonen en aan Peeter Bols? zijn neef al de klederen 
en lijnwaad tot zijn lichaam gediend hebbende hoofdelijk gelijk te partageren door zijn 
zuster Juffrouw M. C. Van Deun begijntje. Item geeft en maakt hij aan zijn twee 
zusters aan de twee dochters van de ene en aan zijn broers dochter alle het verdere 
lijnwaad tot zijn lijf niet dienende insgelijks hoofdelijk gewijs om in vijf egale partijen 
gedeeld te worden. Item geeft en maakt hij aan Francisca Van Deun zijn zuster een 
pluimen bed met de oorkussens, sargie, een paar lakens en flawijnen haar 
verzoekende van hem daarvoor in zijn ziekte te dienen. 
 

- Komende hij testateur hiermede tot dispositie van al zijn verdere goederen zo 
roerende als onroerende van al hetzelfde hij verklaarde hij in volle eigendom te geven 
een juist derde part aan Juffrouw Maria Catharina Van Deun, begijn zijn zuster en 
de twee overige derde parten aan de vier wettige kinderen van Francisca Van Deun 
zijn zuster en aan het wettig kind van zijn broer Theodoor Van Deun hoofdelijk gelijk 
in vijf egale delen op de last van te betalen de kosten van zijn uitvaart en missen 
hiervoor vermeld. Den testateur zijn zuster Juffrouw Maria Catharina Van Deun voor 
een derde en de kinderen van zijn broer en zuster hoofdelijk in de overige twee 
derde, noemende deze voor zijn erfgenamen. 
 

- Om zijn testament na zijn dood beter effect te laten hebben verklaarde de testateur 
voor zijn executeur testamentair te noemen Juffrouw Maria Catharina Van Deun 
voor haar biddende hetzelfde te willen aanvaarden en aan haar latende voor de last 
en moeite een ducaat eens. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. M. Soeten 
en Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe speciaal aanzocht. 
 
Akte N° 26         13 oktober 1789 
 

Op heden 13 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Govaerts 
ingezetene van Oosterwijk Tongerlo gehuwd met Cornelia Denckens, welke comparant 
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben van wege de provisors der H. Geest tafel 
van Olen een som van 300 guldens Brabants courant geld. 
 
De comparant stelde voor speciale hypotheek zeker perceel land groot een zille geheten  
“ het bomans “. Palende oost Joannes Heijns nomine uxoris, zuid Maria Bax, west de 
erfgenamen Michiel Gebruers en noord Jan Baptist Dils met de juiste wederhelft. Item een 
perceel dries groot circa anderhalf zille. Palende oost Jan Van Nuten, zuid Marten Hemels, 
west Jan Van Doninck en noord de straat. De gemelde percelen gelegen tot Oosterwijk 
Tongerlo onder het Laethof van den zeer eerwaarde heer prelaat der abdij van Averbode 
en aan hem comparant competerende bij koop ten eerste van Peeter Sprengers en ten 
andere tegens de erfgenamen van wijlen Catharina Laenen. Item en tot slot anderhalve zille 
dries genaamd “ den houten “ gelegen tussen de kapel Ter Voort en Straeteneijnde onder 
Westerlo. Palende oost Marten Verelst, zuid Peeter Helsen, west de erfgenamen Marten 
Soeten en noord Peeter Bellens en anderen, aan den comparant toekomende bij mangeling 
van erf op erf tegen Adriaen Govaerts zijn broer. Actum op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van den eerwaarde heer F. Cornelius Vranckx en P. M. Soeten als aanzochte 
getuigen. 
 
Op 22 maart 1789 heeft Gaspar Ceulemans gerembourseerd 100 guldens ten gunste van 
den H. Geest tafel van Olen. Den 29 juni 1789 heeft Marten Boonaerts in profijt der zelfde 
gelost 200 guldens wisselgeld uitmakende ni courant 233 – 6 – ¾. Op 3 augustus 1789 heeft 
Jacobus Peetermans ten behoeve als voor gelost 100 guldens wisselgeld doende 116 – 13 
– ¼. Totaal 450 guldens. 
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De 300 guldens courant in voorstaande akte gemeld zijn uit de drie genoemde geredigeerde 
kapitalen geschoten. Memorie. 
 
Akte N° 27         19 oktober 1789 
 

Condities en voorwaarden waarop Gommarus Van Den Bolck 99 weduwnaar van wijlen 
Anna Maria Van Eijnde op heden 19 oktober publiekelijk aan de meest biedende 
presenteerde te verhuren en in pacht uit te geven de percelen nabeschreven gronden van 
erven voor een tijd van zes jaar. 
 
Onder de eerste partij zeker een perceel zaailand genaamd “ het zwarts heijken “ gelegen 
tot Boekel, groot omtrent een half zille en is verhuurd aan Jacobus Peetermans. 
 
Onder de tweede partij een perceel land groot circa een zille genaamd “ den bremblok “ 
gelegen tot Boekel en is in pacht gegeven aan Joannes Van Eijnde. 
 
Onder de derde partij zeker perceel beemd of heide groot een half bunder gelegen in “ de 
meiren “ is verhuurd aan dezelfde Joannes Van Eijnde. 
 
Onder de vierde partij zeker perceel beemd in “ de rikbemden “ groot omtrent 80 roeden 
met circa 33 roeden hooiwas geheten “ den reijmortel “ gelegen onder Geel is verhuurd aan 
Peeter Wouters van Gerheijden. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verhuurd, ter presentie van Martinus Meir en Michiel Janssens. 
Volgen nog verschillende ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 28         2 november 1789 
 
Condities en voorwaarden waarop Jan Baptist Pornaels weduwnaar van wijlen Hijderna 
Rutten en Laurentius Geijsen zo in de naam van Dimphna Pornaels zijn huisvrouw met 
onherroepelijk mandaat ten deze gezien en gelezen uit kracht van zekere procuratie 
gepasseerd voor de notaris F. E. De Buck te Antwerpen residerende op datum van 26 
september laatstleden op hem verleden bij Anna Maria Wuijts geautoriseerd van Joannes 
Verhaegen haar man in kwaliteit van aangestelde wettelijke voogd over Laurentius 
Swaegers enig achtergelaten minderjarig kind bij wijlen Joannes Swaegers daar moeder af 
was Maria Theresia Wuijts in haar leven zuster der voorgenoemde Anna Maria Wuijts en 
Anna Catharina Wuijts op heden 2 november 1789 publiekelijk aan de meestbiedende of 
laatste hooger presenteerden te verkopen met één zitdag twee percelen land. 
 
Onder den eerste koop zeker perceel land groot circa anderhalve zille genaamd “ de bulder 
boschen “. Palende oost de erfgenamen Cornelius Heijns, zuid Anthoon Helsen cum fratre, 
west Jan Verboven Henricksone en noord Elisabeth Verboven. Petrus Franciscus Mertens 
aanvaarde den hansslag van deze koop voor de som van 148 guldens en stelde daarop nog 
15 hoogen. Op 4 november verhoogde Andries Lenaerts de voorstaande koop met 5 
hoogen en op 6 november stelde Petrus Franciscus Mertens nog 8 hoogen bij. Henricus 
Verhaert verhoogde op 22 november deze koopsom met 10 verdieren. 
 
Onder den tweede koop zeker perceel zaailand groot een zille geheten “ het laer “. Palende 
oost den eerwaarde heer Willems Pbr., zuid Adriaen Matthijs, west Marten Bleerinckx en 
noord den heer secretaris Moortgat. Joannes Van Reusel aanvaarde den handslag van 
deze koop voor de som van 82 guldens en stelde daarop 5 hoogen. Andries Lenaerts 
verhoogde de koopsom op 4 november met 7 hoogen en op 22 november verhoogde 
Henricus Verhaert de koopsom met 5 verdieren. 
 

 
99 Van Den Bolck, Van Den Bulck. 
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Op alzulke condities als gepasseerd is voor den notaris Soeten op 2 november verkocht 
door de erfgenamen Peeter Wuijts uitlandig voor ons schepenen en P. F. Mertens en A. 
Heijlen in presentie van onzen dienaar Marten Goris de kaars ontstoken op alzulke kopen bij 
conditie vervat. 
 
Item is den eerste koop en den handslag verbleven aan P. F Mertens na verhoging is op 24 
november is Hendrick Verhaert koper gebleven. De tweede koop is gebleven aan Hendrick 
Verhaert na de kaarsbranding op 24 november 1789. 
 
Akte N° 29         14 december 1789 
 

Voorwaarden en condities waarop Elisabeth Van Reusel eerst weduwe van wijlen Peeter 
Vermeerbergen en laatst weduwe van Guilliam Matthijs benevens haar kinderen van het 
eerste bed allen bejaard op heden 14 december publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen hun meubilaire effecten. Op al de voorgelezen clausules werd te 
koop gepresenteerd de navolgende effecten verbleven bij afwerving aan de nabeschreven 
personen voor de sommen naast hun respectieve namen uitgedrukt. 
 
Aangaande de verkoop van het vee: Andries Mens koopt voor 38 guldens een koe borg Jan 
Van Eijnde. Dezelfde koopt voor 38guldens een koe. Jan Douwen van Oosterwijk koopt voor 
41 guldens een koe borg Jan Doos. Adriaen Helsen van Tongerlo koopt voor 36 guldens een 
koe borg Jan Thijs van Meeren. Marten Verswijvel van Doffen koopt een vaars voor 18 
guldens borg Jan Baptist Wils. Marten Wouters van Schaetsbergen koopt voor 15 guldens 
en 10 stuivers een vaars. deze koop werd ten niet gedaan omdat dit dier competeerde aan 
Jan Baptist Vermeerbergen. Peeter Van Lommel van Meeren koopt voor 19 guldens een 
vaars borg Jan Van Outsel. Andries Mens koopt een kalf voor 8 guldens. Guilliam Maes 
koopt voor 8 guldens een kalf borg Cornelius Maes. Franciscus De Coninck van Tongerlo  
“ pappot “ koopt voor 14 guldens een paard borg Adriaen Van De Poel van Oosterwijk. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van P. Mertens en J. Van 
Reusel als getuigen. 
 
Het import van de voorstaande koopboek van datum 14 december 1789 beloopt de som van 
375 – 2 – ½. Het gene van de koopboek van 13 februari 1790 ter som van 247 – 8 – 0. 
Totaal  622 – 10 – ½. Volgen nog verschillende ontvangstbewijzen van betalingen. 
 
Akte N° 30         31 december 1789 
 

Op heden 31 december 1789 compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen 
Thoremans 100 gehuwd met Anna Elisabeth Van Elsen inwoners alhier welke comparanten 
bekende en verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Joannes 
Andreas Gebruers als dienende kapelmeester van Onze Lieve Vrouwe Visitatie kapel tot 
Oosterwijk onder Tongerlo voor eerst een som van 75 guldens wisselgeld en naderhand een 
som van 50 guldens courant. 
 
De comparant stelde voor deze kapitale rente zeker zijn kindsgedeelte wezende een derde 
part van de goederen op hem en zijn broers alreeds gedevolveerd bij de dood van zijn 
moeder, respectievelijk gelegen onder deze jurisdictie van Olen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van H.J. Soeten en Martinus Boonaerts als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Toremans x Anna Elisabeth Van Elsen, nr. 2244, pag. 451. 
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Akte N° 1         30 januari 1790 
 

Op heden 30 januari 1790 compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Stijnen 101 
gehuwd met Anna Catharina Verboven inwoners alhier welke comparant bekende en 
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe van 
Marten Daems een som van 100 guldens. 
 
De comparante stede voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen tot Buel groot een 
half bunder, genaamd “ het floris “. Palende oost de loop, zuid Marten Laenen, west Amant 
Van Hout en noord Peeter De Peuter. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van A. G. De Kepper en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2         30 januari 1790 
 

Voorwaarden en condities waarop de notaris Jan Baptist Soeten als gelaste van de heer 
Intendant Bosquet op heden 30 januari publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te 
verkopen in differente kopen het nabeschreven schaarhout gestaan tot Buel omtrent de 
hoeve van de voorschreven heer intendant o.a. op “ den boeckxken boschken “, in “ het 
passelmans boschken “, op “ het passelmans “, op “ het passelmans land “ en in “ het 
binnenveld “. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Adriaen Deckers en 
Marten Goris. 
 
Op de voorstaande condities heeft Adriaen Deckers als kapelmeester der kapel van Meeren 
verkocht de volgende kopen: 

- Eerste koop verkocht aan Franciscus Kenis voor 5 – 15 – 0 
- Tweede koop aan Adriaen Deckers voor 6 – 5 – 0 

 
Akte N° 3         5 februari 1790 
 

Op heden 5 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Ambrosius Van Passel 
gehuwd met Livina Fonderie inwoners van Hulshout, welke comparant bekende wel en 
degelijk ontvangen te hebben uit handen van wege de rengenten der H. Geest tafel van 
Hulshout een som van 350 guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het 
eussel “ groot 500 roeden gelegen tot Hulshout. Palende oost Joseph Boeckx zuid 
Franciscus Docx, west de Broeckstraete en noord Adriaen Van Passel, leenroerig onder het 
leenhof van wijlen den heer Blerau. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter 
presentie van Jan Franciscus Van Den Bruel en Adriaen Van Den Bruel als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 4         13 februari 1790 
 

Voorwaarden en condities waarop Elisabeth Van Reusel eerst weduwe van Peeter 
Vermeerbergen en laatst weduwe van Guilliam Matthijs benevens haar kinderen van het 
eerste bed allen bejaard op heden 13 februari publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen hun resterende haafelijke goederen en effecten degene die ten 
dage der eerste verkoop van 14 december onverkocht waren gebleven. Volgt een lijst van 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Peeter Vermeerbergen Marten Goris en 
meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 5         16 februari 1790 
 

Op heden 16 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Van Hove gehuwd 
met Maria Catharina Helsen actueel inwoners van Geel en met half maart eerstkomende 
inwoners van Olen, welke comparant bekende wel en degelijk ontvangen te hebben 

 
101 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Henricus Steynen x Anna Catharina Verboven, nr. 2180, pag. 439 
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vanwege Joannes Baptist Heijlen dienende kapelmeester der kapel van Onze Lieve 
Vrouwe ter Gestele en ten behoeve der zelfde kapel een som van 200 guldens. 
 
De comparant stelde voor deze rente tot pand zijn kindsgedeelte wezende een vijfde deel in 
al de goederen en zo op hem en zijn twee broers en twee zusters verstorven bij de dood van 
Joannes Van Hove 102 vader en dezelfde goederen gelegen onder Olen en ten dele onder 
Geel. Mede comparerende Maria De Busser moeder van de comparant rentgelder dewelke 
verklaarde afstand te doen van het recht van touchte ter waarde van 7 guldens jaarlijks die 
zij aan het gezegde vijfde deel is hebbende ten gunste van de voorzegde kapel. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henrick Baeten en Marten 
Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6         16 februari 1790 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Verachtert en Adriaen Deckers als wettelijke 
voogden der twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Guilliam Verachtert en 
Maria Anna Anthonis op heden 16 februari, publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen in differente kopen het nabeschreven schaarhout o.a. in “ het 
bosken “, op “ de lookaert “, op “ de heijde “, in de Buelestraet, aan “ het claverpandt “, op 
“ het bunder “, aan “ den dries “, op “ het misvelt “, op “ het binnenveld “ en aan “ de 
herstraet “, 25ste koop tot Buel. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter 
presentie van Marten Heijlen, Marten Goris en meer anderen als getuigen. 
 
Memorie dat de notaris Soeten heeft verschoten voor de gedane publicatie tot verkoop 2 
stuivers. De uitgedane cijnzen van 15 percelen onder Olen aan de voornoemde kinderen 
competerende belopen volgens bijgevoegd biljet 10 – 7 – ¼ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
102 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Van Hove x Maria De Busser, nr. 2695, pag. 537. 
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INDEX der notariële akten van den notaris Joannes Baptista Soeten 

 
1758 
 

4 maart Hendrick Verborght en Peeter De Backer, verhuring. 
 
14 april Depositie der ingezetenen van Olen ten verzoek van wethouders. 
 
17 april Depositie der ingezetenen van Westerlo ten verzoek van schepenen. 
 
24 april Adriaen Wuijts, Hendrick De Backer verkoop. 
 
5 mei Sr. Joannes Maes, obligatie ten behoeve van de Heer Veckemans. 
 
16 mei Jan en Wilm Verheijen, verkoop ten behoeve van Cornelis Reijns. 
 
19 mei Josephus Heijlen en Elisabeth Peeters, testament. 
 
13 juni Joannes Smets, obligatie ten behoeve der kerk van Hulshout. 
 
5 juni Sebastiaen Kerseleirs en Peeter De Schutter, verkoop van hout. 
 
19 juni Jan Baptist Lemmens en Peeter Claes, conventie met Peeter Vertommen 
 
20 juni Peeter Van Mensel, Andries Van Roij, obligatie ten behoeve der kerk van 

Hulshout. 
 
15 juli Maria Verherstraeten, procuratie aan Jan Verheijen. 
 
15 juli Peeter De Smet, verkoop aan Peeter Peeters. 
 
23 juli Jan Verheijen, conditie van verkoop van koren. 
 
24 juli Guilliam Heijlen en Elisabeth Van Dijck obligatie aan Peeter Bellens erfg. 
 
7 aug. De weduwe Peeters, verkoop van hooiwas. 
 
24 aug. Jan Baptist Verheijen, verkoop van boekweit. 
 
30 aug. Joannes B. Soeten, obligatie aan de Heer van Thichelt. 
 
5 sept. Peeter Heijderbergh, verkoop van boekweit. 
 
9 sept. Adriaen Peeters verkoop van boekweit. 
 
18 sept. Franciscus Van Den Bruel verhuur aan Hubert Van Den Bempt. 
 
30 sept. Adriaen Van Den Bruel, verhuur aan Jan Baptist Cautereels. 
 
14 okt. Jan Baptist Verheijen, verhuur aan Cornelis Mans. 
 

Not. 6062 : INDEX 
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14 okt. Jan Baptist Verheijen, verhuur aan Jan Van Merroo. 
 
21 okt. Adriaen Boeckx, verhuur aan Ambroos Van Passel. 
 
28 okt. Andries Wuijts, obligatie aan Marie Van Loo. 
 
28 okt. Sebastiaen Van Tongel, verhuur aan Peeter Coomans. 
 
10 nov. Joanna Van Hole en Jan J. Torfs, verkopen hun deel in een obligatie aan 

Anna Elisabeth Peeters, Fr. Van Hole. 
 
11 nov. Joanna Van Hole cum suis, verkoop eender obligatie aan Peeter Franciscus 

Van Hole. 
 
25 nov. Andries Wuijts, obligatie aan Marie Van Loo. 
 
11 dec. Peeter Boeckx en Anna Marie Bruijndonckx, procuratie aan Adriaen Van Den 

Bruel. 
 
11 dec. Jan Snijers, conditie van verkoop van schaarhout. 
 
27 dec. Jan Vanden Broeck, verkoop aan Joseph Van Eijnde. 
 
27dec. Peeter Van Den Bruel, verkoop van schaarhout. 
 

1759 

 
4 jan. Adriaen Van Den Bruel, conditie van verkoop. 
 
19 jan. Peeter Vleugels en Maria Vermeerbergen vernieuwen van obligatie ten 

behoeve van die van Van Den Bruel. 
 
19 jan. Joannes B. Soeten als gelaste van de weduwe Peeters, conditie van 

schaarhout. 
 
28 jan. den heer Bosquet, conditie van verkoop van rus. 
 
6 feb. Adr. Van Rompaeij stellen van hypotheek voor een obligatie ten behoeve der 

kinderen Franciscus Gijsels. 
 
7 feb. Maria Douwen weduwe Jan Franciscus Boeckx, conditie van verkoop der 

meubilaire effecten. 
 
8 feb. De Heer Daems pastoor, verkoop van schaarhout. 
 
9 feb. Jan Franciscus Heijlen, verhuurd aan Jan Cornelis Geens. 
 
10 feb. Anna Elisabeth Boeckx, obligatie ten behoeve van Juffrouw De Haux. 
 
14 feb. Jan C.J. Geens, obligatie ten behoeve der Capplanie van Hulshout. 
 
14 feb. Aug. Joannes Verheijen, verhuurd aan Marten Daems. 
 
20 feb. Adriaen Van Den Bruel, verhuurd aan Franciscus Janssens en Joanna 

Catharina Boeckx. 
 
14 maart Marie Catharina Vereijcken, verkoop aan Peeter Dillen. 
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14 maart Marie Douwen, verkoop van meubelen. 
 
20 maart Jan Franciscus Verstraeten, verhuurd aan Jan Baptist Corten. 
 
21 maart Jan Ridts en Anne Marie Van Den Broeck, obligatie aan den H. Geest van 

Hulshout. 
 
21 maart Jan Janssens, obligatie aan de H. Geesttafel van Hulshout. 
 
21 maart Peeter Douwen en Maria De Winter, testament. 
 
4 april Adriaen Van Den Bruel, verhuurd aan Franciscus Van Den Bruel. 
 
7 april Jan Franciscus Heijlen, testament. 
 
5 april Adriaen Van Looffel, obligatie ten behoeve de kerk van Hulshout. 
 
11 mei Jan Heijlen, verhuurd aan Jan Feninckx. 
 
17 mei Anna Floris procuratie een den Heer Philip Henr. Halloint. 
 
28 juni De Heer P. H. Halloint cum suis, declaratie. 
 
13 juli Maria Douwen, verkoop van koren. 
 
16 juli Philip Bourbon, conditie van verkoop van koren. 
 
3 augustus Den Eerwaarde pater Helsen, verhuring aan Henricus Somers. 
 
16 augustus Peeter Janssens, verkoop aan Adriaen Verloo. 
 
20 augustus Adriaen Vervoort, verhuring aan Jan Vermeerbergen. 
 
21 augustus J. B. Soeten gelaste van Juffrouw de weduwe Peeters, verkoop van hooi. 
 
22 augustus Maria Douwen, verkoop van Boekweide. 
 
6 augustus Egidius Verstappen, obligatie aan Jan Franciscus Wuijts. 
 
29 augustus Adriaen Vervoort, conditie van verkoop van boekweit. 
 
8 oktober Norbert Joseph Van Der Linden, verkoop aan Jan Baptist Dils. 
 
3 november Ferdinand van Outsel en Anna Peeters, obligatie aan de H. Geest tafel van 

Hulshout. 
 
5 november Frans Geudens, verhuur aan Anthoon Nietvelt. 
 
19 november Anna Catharina Van De Kelft cum suis, conditie van verkoop. 
 
23 november Anna Maria Kerselaers met consoorten, deling. 
 
26 november Jan Provins en Anna Coolen, obligatie aan Frans en Jan Geudens. 
 
26 november Frans Geudens, verhuurd aan Jacobus Stevens. 
 
 
 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 249 

1760 

 
5 januari Eva Van Hout cum suis, conditie van verkoop. 
 
15 januari Conditie van verkoop van twist der bomen van J. B. Staessens. 
 
16 januari Den Heer pastoor Daems, conditie van schaarhout. 
 
16 januari Peeter Broeckx, obligatie aan de Caplanie van Hulshout. 
 
18 januari Eva Van Hout cum suis, procuratie tot goedenis aan Cornelis Raes. 
 
26 januari Jan Baptist Derboven, obligatie aan Peeter Laeremans. 
 
9 februari Sebastiaen Van Tongel, conditie van schaarhout. 
 
9 februari Jan Keuppens, conditie van schaarhout. 
 
14 maart Maria Catharina De Becker, verkoop. 
 
27 maart Maria Catharina De Becker, procuratie tot goedenis aan G. Feninckx. 
 
9 april Adriaen Van Roij met consoorten deling. 
 
10 april Deling tussen de kinderen van Diel Vervoort en Anna Maria Van Kiel. 
 
12 april Jan Lembrecht cum suis, verkoop aan Gaspar Hens. 
 
19 april Hendrick Wendrickx, obligatie aan den pastoor van Herselt. 
 
14 mei Anna Boeckx, verkoping aan Adriaen Van Den Bruel. 
 
30 mei Intendant Bosquet, verkoping van rus. 
 
14 juli Elisabeth Boeckx, verkoping van meubelen. 
 
9 aug. Guilliam Heijlen en Elisabeth Van Dijck, obligatie aan Anna Elisabeth Van 

Hove. 
 
27 sept. Jan Lintermans, obligatie aan Maria Coolbunders. 
 
29 sept. Peeter De Cock, verhuring aan Maria Verstrepen. 
 
6 nov. Henricus en Martinus Soeten, verhuring aan Hendrick Vertommen. 
 
12 nov. Jan Dockx en Maria Anna Dockx, obligatie aan de kerk van Hulshout. 
 
12 dec. Joannes Baptist Soeten als gelaste van de Juffr. de weduwe Peeters verkoop. 
 
13 dec. Joannes Bap. Soeten, verkoop van schaarhout. 
 
13 dec. De Heer Durieux, verkoop van schaarhout. 
 
18 dec. Elisabeth Broeckx en Jan Taels akkoord. 
 
23 dec. Jan Dockx, obligatie aan de H. Geest Tafel van Hulshout. 
 
29 dec. Peeter Van Mensel, obligatie aan Franciscus Van Den Bruel. 
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24 januari Jan Franciscus Verstaeten, verhuur aan Guilliam Vinckx. 
 
16 april Franciscus Janssens, obligatie aan de kerk van Hulshout. 
 
16 april Barbara Boeckx, obligatie aan den H. Geest van Hulshout. 
 
15 mei Transactie tussen zijne Excellentie den heer markies van Westerlo en die van 

Hulshout. 
 
9 juni De Heer Bosquet, verkoop aan Anna Catharina Peeters. 
 
7 juli Hendrick Bruegelmans, verhuring aan Jan Smets. 
 
15 juli Joannes B. Soeten, verkoop van rus. 
 
11 aug. Catharina en Elisabeth Verbist, obligatie aan Juffrouw Jacobs. 
 
18 aug. Adriana Beatrix Therese Barre, verhuring aan Jan Mols. 
 
5 sept. Peeter Sijmons en Anna Maria Marien, testament. 
 
14 sept. Anna Blerinckx, verhuring aan Guilliam Bouwen. 
 
21 sept. Guilliam Heijlen, verhuring aan Guilliam Verboven. 
 
26 sept. Jan Verbist, verhuring aan Jan Peeters. 
 
5 okt. Adriaen Wouters cum uxore, procuratie. 
 
18 okt. Jan Van Den Brande, verhuring aan Adriaen Coolkens. 
 
10 okt. Jan Van Den Brande, verhuring aan Guilliam Van Habbenaij. 
 
28 okt. Juffr. Anna Margrita Verluijten, conditie van verkoop. 
 
5 nov. Melchior Van Reusel, procuratie. 
 
5 nov. Adriaen Bellens, verkoop van meubelen. 
 
25 nov. Jan De Wolf en Maria Elisabeth Rochus, testament. 
 
5 dec. Jan Baptist Verheijen, verhuur aan Jan Van Dijck. 
 
17 dec. Elisabeth Rochus, verhuring aan Peeter Helsen. 
 

1762 
 
28 jan. Joannes Baptist Daems, obligatie aan Elisabeth Jacobs. 
 
28 jan. Marten t Sijen, obligatie aan juffr. Cath. Mechtildis Du Quesnoij. 
 
5 feb. Guilliam De Ceuster, obligatie aan Adriaen Heijlen. 
 
6 feb. Guilliam De Ceuster, obligatie aan Peeter Joseph Pauwels. 
 
6 maart Peeter Deckers, obligatie aan de wezen Andries Van Genechten. 
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13 maart Ferdinand Van Outsel, obligatie aan de H. Geest Tafel van Hulshout. 
 
16 maart Peeter Van Linden, obligatie aan Juffr. Maria Vingerhoets q.q. 
 
22 maart Jan Vranckx, verhuring aan Paulus Vranckx. 
 
29 maart Peeter Heijlen, obligatie aan Juffr. Anna Margrita Verluijten q.q. 
 
2 april Juffr. Dimphna Pauli, testament. 
 
3 april Peeter Peeters, verhuring aan Adriaen Van Den Bruel. 
 
6 april Maria en Marten Soeten deling. Adriaen Cluijts afstand van touchte aan zijn 

voorkinderen. 
 
2 mei Jan Douwen en Anna Gebruers, obligatie aan de Capelle Ter Gestelle. 
 
24 mei Geeraert Bellens, obligatie aan de kerk van Olen gepasseerd als secretaris in 

de wettelijke akten. 
 
11 juni Jan Heijns, obligatie aan Van Tendeloo. 
 
19 juni Sebastiaen Van Gansen, verhuring aan Jacob Heijlen. 
 
6 aug. Anna Verluijten, verhuring aan Peeter Verhaegen. 
 
6 sept. Cornelis Verhaegen cum suis, conditie van verkoop. 
 
18 sept. Geert Bellens, verkoop aan den Intendant Bosquet. 
 
2 okt. Adriaen Heijlen, obligatie aan Catharina Spits. 
 
11 okt. Geert Bellens, verhuring aan Peeter Verwimp. 
 
30 nov. Jan Verborght en Anna De Bie, testament. 
 
22 dec. De weduwe Jan Heijlen, verkoop van meubelen. 
 
28 dec. Theresia Luijten, verkoop van meubelen. 
 

1763 
 
3 jan. F. M. Schellens, verhuring aan Peeter Daems. 
 
5 jan. Marten Daems, verhuring aan Peeter Van Mensel. 
 
16 jan. M. C. en W. De Molder, verkoop aan Geert Van Der Vecken. 
 
1 feb. Joannes B. Soeten, verkoop van schaarhout voor de heer Bosquet. 
 
3 feb. Anthoon Helsen, verkoop aan Jan Meir. 
 
9 feb. Adriaen Bellens, verkoop van meubelen. 
 
9 feb. Cornelis Brusselaers en Adriana Marien, obligatie aan de Capplanie van 

Hulshout. 
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9 feb. Cornelis Brusselaers en Adriana Marien, obligatie aan de wezen Jan 
Janssens. 

 
9 feb. Peeter Marien met consoorten, deling. 
 
1 maart Maria Douwen met consoorten, verkoop van het goed van J. J. Soeten. 
 
5 maart Jan Snijers, verkoop van obligatie aan de Capelle Ter Gestele. 
 
11 maart Jan B. Verheijen, verkoop aan Jan Heijns. 
 
23 maart Verhuur der H. Geest goederen van Hulshout. 
 
24 maart Inventaris van zijne Excellentie heer graaf van Merode. 
 
7 april Deling der goederen tussen de erfgenamen wijlen Elisabeth Soeten. 
 
12 april Verkoop der goederen van Joannes Josephus Soeten. 
 
14 april Verkoop der goederen van de kinderen van Adriaen Van Hout. 
 
16 april Cornelis Verberck, obligatie aan Elisabeth Van Tendeloo. 
 
23 april Niclaes Bulckens en Adriaen Van Dijck verkoop aan M. Soeten. 
 
13 mei Geert Van Den Broeck, verkoop. 
 
13 mei Jan B. Verstappen met consoorten, deling. 
 
21 mei Jan Torfs en Anna Barbara Van Holen, testament. 
 
28 mei Geert Van Den Broeck, obligatie aan Jan Joseph Proost. 
 
13 juli Geert Janssens, verkoop van bemd. 
 
16 juli Jan en Peeter Meir, conditie van verkoop. 
 
21 juli Akkoord tussen zijne Excellentie en die van Hulshout. 
 
27 juli Joannes B. Soeten als gelaste van de markies van Westerlo verkoop van Rus. 
 
8 aug Akte der paelen van Hulshout Goor tussen de markies en de gemeente. 
 
13 sept. Verkoop der heide tot Hulshout. 
 
27 sept. Conditie van verhuur van de molen van Buel met lijsten taxatie. 
 
10 okt. Jan Dockx, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
10 okt. Adriaen Peeters, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
11 okt. Adriaen Van Den Bruel, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
15 okt. Cornelis Van De Poel, depositie. 
 
15 okt. Adriaen Bellens verhuring aan Jan Hermans. 
 
20 okt. Adriaen Van Beijlen, obligatie aan Geertrudis Dommeleirs. 
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17 dec.. Maria Elisabeth Van Eijnde, obligatie aan Catharina Van Eijnde. 
 
21 dec. P. M. Soeten, obligatie aan de wees van Adriaen Aerts. 
 
31 dec. Theresia Verluijten, conditie van verkoop. 
 

1764 
 
17 jan. Peeter Janssens, obligatie aan de fundatie der Roosencrans. 
 
17 jan. Adriaen Bellens, verkoop aan den heer Bosquet. 
 
22 jan. Jan Franciscus Wouters, obligatie aan den H. Geest van Olen. 
 
22 jan. Hendrick Peeters, obligatie aan St. Anthonius Gulde van Olen. 
 
27 jan. Anna Catharina Vranckx, verkoop van meubelen. 
 
31 jan. Jan Baptist Celen, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
31 jan. Maria Barbara van Cantelbeeck, obligatie aan de H. Geest van Hulshout. 
 
31 jan. Elisabeth Sterckx, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
31 jan. Adriaen Laenen, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
1 feb. Jan Ridts, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
1 feb. Theresia Van De Wouwer, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
23 feb. P. M. Soeten obligatie aan Juffrouw De Haux. 
 
10 maart Jan Baptist Wuijts, conditie van verkoop. 
 
28 maart Adriaen Laurijs, verhuring aan P. M. Soeten. 
 
24 mei Peeter Van Olmen, verhuring aan P. M. Soeten. 
 
16 juni Peeter Helsen, verhuring aan Gaspar De Backer. 
 
27 juni Dimphna Van Lommel, verkoop aan Adriaen Bulckens. 
 
28 juni Franciscus Milants, obligatie aan het Capplanie van Hulshout. 
 
14 juli Guilliam Rochus verhuring aan Franciscus Boeckx. 
 
19 juli P. M. Soeten, verkoop van koren. 
 
3 sept. Adriaen Van Den Bruel, verkoop aan Peeter Marien. 
 
21 sept. Peeter Van Hove, verkoop aan Jan Vervoort. 
 
21 sept. Adriaen De Peuter, verkoop aan Peeter Weijns. 
 
24 sept. Christiane Vermeerbergen, verkoop aan Peeter Douwen. 
 
30 sept. Catharina Van De Weijer, verkoop van klederen. 
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17 okt. Gommer De Roeij q.q. verkoop. 
 
18 ok. Adriaen Quadens, obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
18 okt. Adriaen Haepers, obligatie aan de gemeente van Hulshout 
 
28 okt. Peeter Smets, verkoop van klederen. 
 
7 nov. Adriaen Van Dijck cum suis, obligatie aan de kerk van Hulshout. 
 
7 nov. Andries Verborghstadt, obligatie aan de kerk van Hulshout. 
 
14 nov. Gommer Feninckx obligatie aan de gemeente van Hulshout. 
 
17 nov. Adriaen Thoelen, obligatie aan Diel Bouwen. 
 
17 nov. Jan Baptist t Sijen, obligatie aan Diel Bouwen. 
 

1765 
 
24 jan. Jan De Kinder, obligatie aan de kerk van Hulshout. 
 
26 jan. Peeter Peeters en Anna Verbiest, obligatie aan De Sint Anthonis gulde van 

Olen. 
 
1 feb. Daniel D’Joos, obligatie aan Catharina Blampaerts wed. Adriaen Laenen. 
 
2 feb. Conditie van verkoop van land door Joris Cluijts en Franciscus Proost als 

voogden over de wees Maria Van Eijnde. 
 
12 feb. Peeter Dirickx en Eva Van Rooij gehuwden obligatie aan den H. Geest van 

Hulshout. 
 
... Conditie van verkoop van gronden van erven door de erfgenamen ab Intestato 

van Joannes Peeters. 
 
2 maart Martinus Bleirinckx, obligatie aan Anna Maria Van Eijnde. 
 
16 maart Verkoop van land door Petrus Verbist aan Petrus Struijf molder. 
 
26 maart Transport van land bij vorm van mangeling door Maria Elisabeth 

Vermeerbergen aan Peeter Van Elsen. 
 
30 maart Conditie van verkoop van land door Peeter Michiels en Catharina Maesmans. 
 
4 mei Verkoop van gronden van erven door Jan Baptist Matthijs, Elisabeth Mathijs 

en Catharina Mathijs. 
 
6 mei Verkoop van meubelen door den Eerw. heer Anthonius Wijnants cappelaan 

van Hulshout. 
 
30 mei Verkoop van zeker perceel land door Juffr. Anna Maria Cools begijntje aan 

Jan Van De Weijer en Beatrix Huijgen gehuwden. 
 
2 juni Testament van Joannes Baptist Van Hout en Maria Catharina Verborght 

gehuwden. 
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12 juni verkoop en in cijns uitgegeven door zijne Excellentie den heer markies van 
Westerlo van heide tot Hulshout. 

 
3 juli Jan Docx Gommersone obligatie aan de kerk van Hulshout. 
 
18 juli Scheiding en deling door de erfgenamen kinderen van Michiel Vekemans en 

Anna Caers gehuwden. 
 
2 aug. Franciscus Lambrechts, obligatie aan de gemeente van Hulshout.  
 
3 aug. Joannes Bapt. Van Kerckhoven obligatie aan Hendrick Soeten. 
 
17 aug. Verhuur van zekere hofstede gelegen tot Soerle door Egidius Bouwen als 

voogd der wezen achtergelaten bij Niclaes Heijlen en Elisabeth Bouwen. 
 
26 aug. Conditie van verkoop van zeker bleckbos door Joannes Peeters, Peeter Van 

Rooij, Hendrick Storms en Joannes Peeters momboir. Item Joannes De 
Beuckelaer momboir. 

 
12 okt. Cornelis Verachtert obligatie aan de fondatie den Roosencrans. 
 
18 okt. Verkoop van land door Guijsbertus De Backer aan Walterus Bals. 
 
31 okt. Peeter Peeters Michielssone, obligatie aan de Cappelanie van Hulshout.  
 
… Conditie van verkoop van huis en gronden van erven door Adriaen Bellens in 

huwelijk met Clara Verdonck en Adriaen Bellens in huwelijk met Elisabeth 
Verboven. 

 
20 nov. Kerk van Hulshout, obligatie van twee jaargetijden tot lafenis der ziel van 

Joannes Franciscus Boeckx in zijn leven meijer tot Hulshout, item van zijn 
huisvrouw. 

 
… Verkoop van zeker perceel weide door de H. Geest van Herentals. 
 
19 dec. verkoop van huis, schuur, hof met de weiden daaraan gelegen door Egidius 

Bouwen aan Geeraerd Van Der Vecken. 
 

1766 
 
11 jan. Theresia Verluijten, obligatie aan de fondatie den Roosencrans. 
 
25 jan. Adriaen Van Den Bruel, obligatie aan de Cappelle Ter Gestele. 
 
3 feb. Verkoop van gronden van erven door Maria Theresia Van Trichtvelt. 
 
3 febr. Geeraerdt Van Der Veken en Elisabeth Somers gehuwden, obligatie aan 

Egidius Bouwen. 
 
5 febr. Verkoop van meubilaire effecten door Elisabeth Wouters en haar kinderen. 
 
16 feb. Verkoop van land door Adriaen Helsen aan Peeter Verbist. 
 
22 feb. Procuratie door Anna Van Oijstoven cum suis verleden op Joannes B. Heijlen. 
 
1 maart Verhuur van zekere hofstede door Joannes Van Doninck aan Anna Verwimp. 
 
10 maart Peeter Soeters met zijn huisvrouw, obligatie aan Adriaen Heijlen. 
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13 maart Verhuur van zekere hofstede door Anna Verwimp aan Adriaen Schoubroeckx. 
 
13 maart Joannes Baptist De Backer, obligatie aan Egidius Bouwen. 
 
12 april Testament van Joannes Baptist Heijlen. 
 
31 mei Verhuur van zekere hofstede dor Joannes Laenen aan Adriaen Boeckx. 
 
26 juni Verkoop door Joannes Baptist De Ceuster aan Joannes Baptist Diels. 
 
10 juli Verkoop van land door Norbertus Aerts aan Joannes Baptist Diels. 
 
15 juli Conditie van verkoop van land door Gom. Hermans. 
 
10 aug. Verkoop van meubilair door Gom. De Kepper cum suis als erfgenaam van 

Amant Gebroers. 
 
10 sept. Verkoop van meubliaire effecten door Maria Van De Parre aan Jan Verboven 

haar zoon. 
 
11 sept. Verkoop van gronden van erven door de Heer Ooms advocaat cum suis. 
 
20 sept. Verkoop van zekere quebbe door Gom. De Kepper cum suis aan Peeter 

Smets. 
 
25 sept. Verkoop van gronden van erven door Martinus Sprengers cum suis. 
 
14 okt. Verkoop van land aan Hendrick Ooms door J. B. Soeten secretaris als 

gemachtigde van Sr. Joannes Belmans. 
 
18 okt. Verkoop van zeker perceel hooiwas door Juffr. Anna Maria Cools begijntje. 
 
21 okt. Scheiding en deling van Cornelis Verachtert tegen zijn zuster. 
 
21 okt. Verhuring van zekere hofstede door Joanna Catharina Verachtert aan Peeter 

Verreckt. 
 
23 okt. Verkoop van gronden van erven door de heer Joannes Baptista Caeijmacx 

drossaard van Tielen. 
 
1 dec. Testament van Peeter Torfs met zijn huisvrouw. 
 
13 dec. Conditie van verkoop van zeker perceel land door Marten Bellens cum suis. 
 

1767 
 
12 feb. Verkoop van bomen, struiken en schaarhout door J. B. Soeten. 
 
16 feb. Procuratie waarbij Peeter Janssens en Elisabeth Janssens constitueren 

Joannes Baptista Heijlen. 
 
18 feb. Verkoop van schaarhout competerende de Heer Bosquet intendant. 
 
28 feb. Procuratie waarbij Peeter Janssens en Elisabeth Janssens constitueren 

Joannes Baptista Heijlen. 
 
10 maart Verhuur van zekere hofstede door Anna Peijs aan Jan Moons haar zoon. 
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22 maart Verkoop van klederen en lijnwaad door Marten Van De Weijer. 
 
28 maart Verhuur van zekere hofstede door Peeter Hermans en Joannes De Bruijn aan 

Peeter Van Hove. 
 
29 maart Verkoop van klederen en lijnwaad door Guilliam Schuermans. 
 
15 april Verkoop van zeker perceel land door Adriaen Verherstraeten, Andries Hoes. 
 
9 mei Catharina Bellens, obligatie aan Egidius Bouwen. 
 
9 mei Verhuur van huis, land etc. door Geeraert Van Der Vecken aan Peeter 

Verhaert en Catharina Torfs. 
 
30 mei Verkoop van goederen door de erfgenamen..(leeg)..Verwimp. 
 
31 mei Peeter De Smet en Dimphna Huijsmans obligatie aan den Roosencrans. 
 
9 juni Jan De Busser en Anna Meir, obligatie aan de Cappelle Ter Gestele. 
 
15 juni Verhuur van zekere hofstede door Jan Heijns aan Peeter Verstrepen. 
 
27 juni Peeter Hermans en Catharina Van Eijnde, obligatie aan Catharina Van Eijnde 

wed. Jan Proost. 
 
4 juli Martinus Willems, obligatie aan Marten Wouters en Anna Elisabeth Fransen. 
 
10 juli Révocation de procurations par Sr. Jean François Bosquet donné à Sr. 

François Subdelegué à Marienbourg. 
 
11 juli Hendrick Verwimp en Elisabeth Moons gehuwden, obligatie aan de wezen van 

Catharina Coomans daar vader af leeft Marten Verwimp. 
 
1 sept. Verhuur van zekere hofstede door Elisabeth Rochus weduwe Jan De Wolf 

aan Adriaen Meir cum uxore. 
 
8 okt. Martinus t’ Sijen obligatie aan Sr. D.E. Hermans. 
 
3 nov. Verhuur van zekere hofstede door Joannes Laenen aan Adriaen Beirinckx. 
 
6 nov. Verkoop van erfgoederen door Catharina Bosch. 
 
6 nov. Jan Verbist obligatie aan de kerk van Hulshout. 
 
18 nov. Verhuur van zekere hofstede door Catharina Blampaerts aan Jan Laenen 

haar zoon. 
 
19 nov. Verhuur van zeker perceel weide door Amant Van Hout aan Petrus M. Soeten. 
 
24 nov. Transport van zeker perceel dennen bos door Anna Barbara Roosbroeck aan 

Marten Verhoeven. 
 
30 nov. Guilliam De Ceuster en Joanna Catharina Vervoort, obligatie aan Joannes 

Deckers cum uxore. 
 
4 dec. Jan Verheijden cum uxore obligatie aan de weduwe Franciscus Bouwen. 
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7 dec. Transport van zeker perceel weide door Maria Catharina Van Roosbroeck 
cum marito Jan Verheijen aan Sebastiaen Van Roosbroeck. 

 
12 dec. Akte van cessie van zekere pretenties die Peeter Leijs Anthoonssone had tot 

zijn moeder. 
 
19 dec. Verkoop van hout door de Juffrouwen Anna Maria en Joanna Maria Van Roij. 
 
19 dec. Verkoop van erfgoederen door de Juffrouwen Anna Maria en Joanna Van 

Roij. 
 

1768 

 
12 jan. Akte van indemniteit verleden door Maria Jacobs in faveur van de heer 

Saenen. 
 
15 jan. Obligatie door Joannes Thielemans en Maria De Locker aan Peeter Jan 

Struijf. 
 
10 jan. Verkoop van zekere bemt door Juffrouw Joanna Maria Van Roij. 
 
7 feb. Verkoop van schaarhout door Jan Baptista Soeten voor de markies van 

Westerlo. 
 
21 feb. Verkoop van twee beemdekens door Peeter Verlinden in kwaliteit als 

kerkmeester aan Jan Verlinden. 
 
29 feb. Testament van Adriaen Heijlen en Maria Deckers gehuwden. 
 
7 maart Scheiding en deling der goederen tussen de erfgenamen wijlen Adriaen 

Laenen. 
 
10 maart De kinderen Jan Verborgt obligatie aan de gemeente van Olen. 
 
21 maart Joannes Franciscus Moons zoon van Adriaen Moons, obligatie aan de 

gemeente van Olen. 
 
21 maart Wilm Meir president oud schepene aan de gemeente van Olen. 
 
8 april Elisabeth Jacobs donatie inter vivos aan Cornelis Verdonck. 
 
28 april De Tafel van den H. Geest van Olen obligatie aan Guilliam Sprengers. 
 
4 mei Egidius Bouwen obligatie ten laste van Adriaen Thoelen. 
 
11 mei De Capelle van Olen obligatie aan Elisabeth Verboven en haar dochter. 
 
24 mei Joannes Baptista Mattheus en Adriaen Janssens obligatie aan Franciscus 

Denckens. 
 
27 mei Peeter en Adriaen Heijlen akte van akkoord en deling van meubelen. 
 
28 mei De kinderen van Cornelis Wouters verkopen gronden van erven. 
 
1 juni De parochiale kerk van Hulshout, obligatie aan Guilliam Vervoort. 
 
2 juli Verhuur van een huis en land door Anna Maria Peeters aan Peeter Matthijs. 
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2 juli Verhuur van zekere stede door Joannes Laenen aan Peeter Van Olmen. 
 
20 juli Amandus Van Hout, verkoop van koren ten velde. 
 
6 aug. Dimphna Truijens, verhuur aan Peeter Wuijts. 
 
5 sept. Sr. Petrus De Loret en Catharina Bosch gehuwden, verkoop van zeker 

perceel land. 
 
16 sept. Sr. Petrus De Loret en Catharina Bosch, obligatie aan de fundatie van de 

Capplanie van Hulshout. 
 
12 okt. Testament van Anna Catharina Gebruers. 
 
16 okt. Jan Baptist Janssens en Peeter Smets zavelmeesters, verhuur van zeker 

vijverken. 
 
6 nov. De Capplanie van Hulshout, obligatie aan Peeter De Wever en Clara Crols, 

gehuwden. 
 
11 nov. Testament van Adriaen Meeus en Elisabeth Van Hove gehuwden. 
 
12 nov. Dimphna en Maria Van Den Parre gezusters, verhuren aan Joannes Baptista 

Mertens. 
 
14 nov. Verkoop van goederen door Guilliam Leijs en Jacobus Seldenslags als 

voogden van de kinderen van Maria Meer. 
 
15 nov. Hendrick Wuijts weduwnaar van Joanna Maria Vets, verkoop van hooiwas. 
 
6 dec. Testament van Joannes Moons en Maria Catharina Van Den Poel. 
 
7 dec. Testament van Elisabeth Verboven wed. van Christoffel Baeten. 
 
10 dec. Franciscus Josephus Denckens, transport aan Martinus Van Olmen. 
 
15 dec. Maria Elisabeth Bouwen, obligatie aan Petrus Josephus Verstappen. 
 
18 dec. Jan Baptist Dilkens H. Geestmeester, verkoop van schaarhout. 
 
20 dec. Peeter Vermeulen en Elisabeth Verwerft, verkoop van meubelen. 
 

1769 

 

9 jan. Maria Cels obligatie aan Elisabeth S’ Jongers weduwe van Martinus Van 
Dijck. 

 
9 jan. Joannes Deckers en Barbara Geerewaerts gehuwden obligatie aan Elisabeth 

Sjongers weduwe van Martinus Van Dijck. 
 
13 jan. Joannes Baptista Matthijs en Adriaen Janssens voogden van Maria Catharina 

Janssens, obligatie aan Martinus Van Olmen. 
 
1 feb. Anthoon Helsen, obligatie aan Martins Bleirincx. 
 
7 feb. Joannes Moons, verkoop van klederen en lijnwaad. 
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10 feb. Michiel Wilms en Catharina Cluijts gehuwden, obligatie aan Jan Baptist  
Neijers. 

 
14 maart Peeter Heijns verhuur aan Peeter De Smet. 
 
15 maart Gommarus Adrianus De Kepper en Maria Catharina Van Hove, verkoop van 

meubelen. 
 
28 maart Martinus Beirinckx, verhuur aan Michiel Berinckx zijn zoon. 
 
29 maart Testament van Maria Anna Anthonis, Adriaen Franciscus Anthonis. 
 
29 maart Martinus De Houwer gelaste van Elisabeth Van De Goor en erfgenamen Van 

Peeter De Houwer, publieke verhuring. 
 
7 april De Regenten der kerk en de H. Geest goederen van Hulshout publieke 

verhuring. 
 
8 april Franciscus Van Mensel kerkmeester van Hulshout, obligatie aan Adriaen 

Quadens. 
 
3 mei Peeter Heijns en Cornelia De Backer, verkoop van meubilaire effecten. 
 
5 mei Franciscus Van Mensel dienende kerkmeester van Hulshout, obligatie aan 

Adriaen Quadens. 
 
16 mei Anthoon Helsen, obligatie aan Joannes Franciscus Van Roij en Maria 

Catharina Van Linden gehuwden. 
 
3 juni Martinus t Seijen en Anna Catharina Wuijts, verkoop van goederen. 
 
11 juni Testament van Peeter Heijlen en Anna Elisabeth Janssens gehuwden. 
 
17 juni Leonardus Thoelen en Catharina Goevaerts, verkoop van een dries aan 

Hendrick Govaerts. 
 
19 juni Testament van Norbertus Oniaerts en Catharina Boschaerts gehuwden. 
 
26 juni Andreas Smets, verkoop van een quebbe aan Jan Baptist Geens. 
 
20 juli Gommer De Kepper, verkoop van koren ten velde. 
 
24 juli Peeter Heijns en Cornelia De Backer, verkoop van koren. 
 
28 juli De erfgenamen van Hendrick Bogaerts, verkoop van koren. 
 
5 aug. Joannes Franciscus Heijlen, donatie inter vivos aan zijn broer Adriaen Heijlen. 
 
5 aug. De capelle van Meeren, obligatie ten laste van Peeter Heijlen. 
 
23 aug. Joannes Baptista De Ceuster, verhuring aan Peeter De Ceuster. 
 
30 aug. De Heer Franciscus Dominicus Van Tendeloo, obligatie ten behoeve van 

Andreas De Schutter. 
 
2 sept. Michiel Cluijts overname van een obligatie ten laste van zijn vader. 
 
9 sept. Peeter De Ceuster, verhuring aan Petrus Cornelis Vervoort. 
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11 sept. Joannes Soeters en Elisabeth Jacobs donatie inter vivos aan Sr. Adrianus 

Vekemans. 
 
16 sept. Joannes Vervoort, verhuring aan Hendrick Cools. 
 
23 sept. Jan Verheijen, verkoop van land aan de heer Bosquet. 
 
30 sept. Adriaen Broeckx, verhuring aan Christiaen Cools. 
 
21 okt. Testament van Adriaen Vermiert en Gertrudis Van Der Veecken gehuwden. 
 
24 nov. Peeter Vluijmans, verkoop van huis, stal en schuur aan J. Baptista Hendrickx. 
 
25 nov. De erfgenamen van Peeter De Houwer, verhuring aan Martinus Vervoort. 
 
27 nov. Joannes en Martinus Sterckx broers, obligatie ten koste van Martinus 

Goijsens. 
 
5 dec. De heer Franciscus Dominicus Van Tendeloo, obligatie ten laste van Adriaen 

Gebruers. 
 
11 dec. Adriaen Heijlen als voogd van zijn broers verkoop van meubelen aan Peeter 

Heijlen hun vader. 
 
21 dec. Joannes Baptista Verstappen, verkoop van dennenhout. 
 

1770 

 

13 jan. Martinus Lemmens en Anna Cath. Lemmens benevens Joannes Mertens 
verkoop van goederen. 

 
25 jan. De erfgenamen van Adriaen Van Gouwbergen en Joanna Maria Van Hout, 

scheiding en deling. 
 
27 jan. Martinus Pelsmaeckers, verkoop van een perceel land. 
 
29 jan. Jacob Van Dijck en Maria Elisabeth De Ceuster gehuwden verkoop, van zeker 

deel in huis aan Joannes Vervoort schepenen. 
 
5 febr. Andreas Bogaerts. 
 
6 feb. Den eerw. heer Michiel Van Beijlen obligatie ten laste van Joannes Van 

Olmen. 
 
10 feb. Peeter Peeters, verhuur aan Joannes Van Mensel. 
 
12 feb. Egidius Dens, Joannes Cornelis Dens, Adriaen Franciscus Dens, verkoop van 

gronden van erven. 
 
14 feb. Marten T Seijen, verkoop van zeker perceel land. 
 
14 feb. Joannes Baptista Soeten gelaste van de heer Bosquet, verkoop van hout. 
 
14 feb. De Cappelle van ter Gestelen, obligatie ten laste van Guilliam Van Linden. 
 
19 feb. De erfgenamen van Maria Cath. Lemmens, akte van uitkoop. 
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19 feb. Martinus Lemmens, obligatie ten laste van Andries Lenaerts. 
 
24 feb. Petrus Martinus Soeten, verhuring aan Joannes Smets. 
 
24 feb. Martinus Wouters weduwnaar van Maria Verherstraeten, Peeter en Hendrick 

Wouters zijn zonen, akte van remboursement. 
 
27 feb. De erfgenamen representanten van Catharina Van Waes, procuratie aan 

Petrus Martinus Soeten, Peeter Boeckx en Guilliam Mertens. 
 
12 maart Anna Catharina Struijfs, obligatie ten laste van Joannes Van Rompa. 
 
7 april M. Cluijts en zijn huisvrouw, donatie aan de heer Van Dijck. 
 
10 april Den eerw. heer Michiel Van Bijlen, verhuring aan Peeter Deckers. 
 
30 april Joannes Baptista De Keuster, verhuring aan Jan Fr. De Keuster. 
 
2 mei Joannes Baptista De Keuster, verhuring aan Joannes Baptista Heijlen. 
 
12 mei Marten Dams, verhuring aan Adriaen Van Dingenen. 
 
15 mei De kerk van Hulshout obligatie ten laste van Michiel Wouters en Martinus 

Vissers. 
 
15 mei Theresia Verluijten wed. Geeraert Bellens, verhuring aan Peeter Verwimp. 
 
19 mei Elisabeth Van De Goor wed. Hendrick Van Den Heuvel, donatie aan Anna 

Catharina De Houwer. 
 
2 juni Gabriel De Wit en Joanna Catharina De Bie, verkoop van een perceel land 
 
9 juni De heer Bosquet, verkoop van een heide aan Adriaen Piha en Guilliam De 

Ceuster. 
 
22 juni Peeter Smets, obligatie ten laste van Jacobus Blanckaers. 
 
22 juni De erfgenamen van Maria Loeker, scheiding en deling. 
 
26 juni De kinderen Joannes …len, verkoop van meubelen. 
 
30 juni Martinus Meijnten voogd van de wezen Jacobus Meijnten, verhuur aan 

Guilliam Verelst. 
 
23 juli Elisabeth Van De Goor wed. Hendrick Van Den Heuvel verkoop van koren ten 

velde. 
 
24 juli Martinus Franciscus Verhaegen en Cath. De Houwer gehuwden verkoop van 

goederen. 
 
28 juli Adriaen Heijlen en Elisabeth Verherstraeten gehuwden, verkoop van een 

perceel heide aan Geeraert Van Der Veken. 
 
4 aug. De Cappelle ter Gestele, obligatie ten laste van Peeter Anthonis. 
 
6 sept. Hendericus Meir gelast van Joannes Jacobs, verhuur aan Peeter Verhaert 
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29 sept. Joannes Sterckx in eigen naam en als voogd van zijn broer verkoop van een 
perceel land. 

 
3 okt. Anna Maria Van Den Broeck obligatie ten laste van Joannes Baptista 

Keuppens en Maria Lemmens gehuwden. 
 
7 okt. Testament van Franciscus T Seijen en Anna Elisabeth Van Oosthaijen. 
 
8 okt. Adriaen Van Roij en Elisabeth De Beuckeleir gehuwden, verkoop van erfgoed. 
 
27 okt. Adriaen Franciscus Dens, verkoop van erfgoed. 
 
2 nov. J. B. Soeten als gelaste van de heer Bosquet, verkoop van dennenhout. 
 
10 nov. De H. Geest Tafel van Olen, obligatie ten laste van de wezen van Elisabeth 

Van Kerckhoven. 
 
24 nov. De wezen achtergelaten bij wijlen Elisabeth Van Kerckhoven, verhuring van 

een perceel erve. 
 
24 nov. De Cappelle Van Gestele, obligatie ten laste van Michiel Janssens. 
 
14 dec. Den heer Bosquet, verkoop van een perceel land aan Hendericus De Backer. 
 
28 nov. Sieur Joannes Henricus Vekemans, verkoop van bos aan Guilliam Peeters. 
 
21 dec. Martinus Dams en Ida Gebruers gehuwden, verkoop van meubelen. 
 

1771 
 
1 jan. Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van Rompaeij, testament. 
 
5 jan. Dimphna Douwen wed. Marten Helsen verkoop van meubelen. 
 
9 jan. Peeter Van Hove en Lucia De Winter gehuwden, verkoop van meubelen. 
 
29 jan. De H. Geest tafel van Hulshout, obligatie ten laste van Adriaen Truijts en 

Maria Bogaerts gehuwden. 
 
31 jan. Peeter Peeters en Joanna Van Den Armen gehuwden en Hendrick Koolkens 

en Catharina Peeters, verkoop van hooi, stro en kaf. 
 
3 febr. Joannes Verlooij en Elisabeth Heijlen, testament. 
 
8 febr. Joannes Verlooij en Maria Elisabeth Heijlen, testament. 
 
11 febr. Joannes Baptista Diels, obligatie ten laste van Guilliam Sprengers en 

Elisabeth Mortelmans. 
 
15 febr. Franciscus Berckmans als auteur van Juffr. Catharina Theresia Verlinden 

obligatie aan de fundatie van Hulshout. 
 
16 feb. Michiel en Jacobus Verachtert, verkoop van percelen erven. 
 
6 maart Marten Dams en Jan Gebruers, verkoop van hooi en stro. 
 
15 maart Joannes(van) Doninck, verhuur van aan Adriaen Schoubroeckx. 
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15 maart De erfgenamen van Jan Sprengers, verkoop van goederen. 
 
17 maart De gemeente van Oolen, verkoop van dennenhout. 
 
28 maart Peeter Van Hove en Lucia De Winter gehuwden verkoop van enige meubelen. 
 
2 april Hendrick Verbist obligatie ten behoeve van de fundatie van den roosencrans. 
 
5 april Gisbertus De Keuster wed. van Jan Feninckx obligatie ten behoeve van de 

gemeente van Hulshout. 
 
16 april Akte van akkoord aangegaan door Cornelis Franciscus Verachtert en sr. 

Leonardus Mortelmans over zekere procedure. 
 
25 april De Heer M. N. Van Schoubroeck obligatie ten behoeve van Sr. Godefridus 

Sacharias en Jacobus Aerts als momboirs van de kinderen Helena Wouters. 
 
25 april De Heer M. N. Van Schoubroeck meijer alhier benevens Joannes Franciscus 

Peeters, verkoop van erfgoederen. 
 
29 april Sr. Amandus Wouters, verkoop van huis, hof, stal en schuur aan Michiel 

Gebruers. 
 
1 mei Joannes Dierckx, obligatie ten behoeve van de kerk van Hulshout. 
 
27 mei Joannes Sterckx zo in eigen naam als momboir van zijn minderjarige broers 

procuratie aan Sr. Franciscus Verhaegen. 
 
3 juni Peeter Van Habbenaij obligatie ten behoeve van de H. Geest tafel van 

Hulshout. 
 
9 juni Michiel Cluijts en Peeter Torfs savelmeesters van den aert verhuur van grond. 
 
20 juni Adriaen Van Genechten, Franciscus Goudens en Joannes Aerts akte van 

attestatie. 
 
22 juni Martinus T’Seijen, verkoop van land aan Franciscus Baelens en Cornelia 

Verhaegen. 
 
30 juni Catharina Van Den Weijer wed. van Adriaen Janssens, obligatie ten laste Van 

Franciscus Baelens. 
 
4 juli Joannes Deckers, obligatie ten laste van Sr. Petrus Van Monfort. 
 
11 juli Sr. Franciscus Naets, Joannes Geijsels, Sebastiaen De Winter akte van 

attestatie. 
 
11 juli Peeter Van Hout akte van attestatie. 
 
11 juli Peeter Mertens akte van attestatie. 
 
12 juli Andreas Gebruers en Peeter Bapts? akte van attestatie. 
 
23 juli Joanna Maria Cools begijn, verkoop van een obligatie aan Catharina Van De 

Weijer weduwe Adriaen Janssens. 
 
23 juli Joannes Van Den Weijer obligatie ten behoeve van Juffr. Joanna Maria Cools. 
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23 juli Juffrouw Joanna Maria Cools begijn, verkoop van land aan Joannes Van Den 
Weijer. 

 
24 juli Martinus Dams en Ida Gebruers, verkoop van koren ten velde. 
 
25 juli Dimphna Douwen wed. van Marten Helsen, verkoop van koren. 
 
3 aug. Joannes Laenen, verhuring aan Guilliam Matthijs. 
 
5 aug. Peeter Anthonis, verhuring aan Peeter Renders. 
 
14 aug. Sr. Peeter De Smet, verhuring aan Guilliam Peeters. 
 
3 sept. Adriaen Martinus Deckers, obligatie ten laste van Joannes Baptista Van 

Olmen. 
 
3 sept. M. N. Van Schoubroeck gelaste van Elisabeth Verluijten, verkoop van huis en 

landerijen aan Adriaen Franciscus Cluijts. 
 
7 sept. Joannes Blomme en Peeter Louis, akte van verklaringen. 
 
10 sept. Franciscus Janssens, obligatie ten behoeve van den H. Geest tafel van 

Hulshout. 
 
16 sept Petrus Damasus Dams als gelaste van Anna Boeckx, verhuur aan Adriaen 

Bellens. 
 
17 okt. Joannes Baptista Verachtert, verkoop van een dries. 
 
23 okt. Guilliam Vermeerbergen, obligatie ten behoeve van de kerk van Hulshout. 
 
9 nov. Marten Bleirinckx, Joannes Baptista Van Nuten collecteurs van de fundatie 

van de Cappelle van Meeren. 
 
21 nov. De kinderen en representanten van wijlen Jan Lemmens, verkoop van 

goederen. 
 
26 nov. J. F. Verlooij en de heer J. F. Bosquet mangeling van huis op huis. 
 
28 nov. Peeter Peeters, verhuring aan Peeter Heijlen. 
 
4 dec. De wed. en de erfgenamen van Jacobus Lauwreijs, verkoop van meubelen 
 
5 dec. Marten en Cornelis Cremers verkopen een deel van hun meubelen. 
 
10 dec. Joannes Baptista Dilkens, verkoop van een deel van zijn meubelen. 
 
18 dec. De erfgenamen Maria Lemmens, verkoop van schaarhout. 
 
21 dec. Catharina Cluijts wed. van Michiel Wilms, obligatie ten laste van Adriaen 

Franciscus Cluijts. 
 

1772 
 
16 jan. Catharina Van De Weijer wed. Adriaen Janssens over een obligatie ten laste 

van Joannes Mols. 
 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 266 

3 feb. Joannes Baptista Dillekens en Maria Van Bijlen, verkoop van meubilaire 
effecten. 

 
18 feb. Joannes Verboven en Elisabeth Verwimp …meubilaire effecten. 
 
29 feb. Franciscus Meir, verhuring aan Anthoon Moelants. 
 
29 feb. Peeter t Seijen, verkoop van een perceel land aan en ten behoeve van P. M. 

Soeten. 
 
2 maart J. B. Soeten als gelaste van de heer Bosquet, verkoop van schaarhout. 
 
3 maart Marten Cremer en Cornelis Cremers broers, verkoop van meubilaire effecten. 
 
 
9 maart Anna Elisabeth Verboven jong bejaarde dochter, verkoop van zeker huis en 

verdere gronden van erven. 
 
14 maart Franciscus Dens inwoner van Sammel, verhuring aan Cornelis Roofthooft. 
 
21 maart Akte van conventie tussen Peeter Van Outsel als man en voogd van Maria 

Van Hove en Peeter Van Hove haar vader. 
 
28 maart De heer F.D Van Tendeloo, obligatie ten laste der kinderen en erfgenamen 

van wijlen Jan Baptist Peeters. 
 
1 april De heer Van Den Sande en de heer L.A. Adriani, obligatie ten laste der H. 

Geest tafel van Hulshout. 
 
3 april Jan B. Soeten, verkoop van schaarhout. 
 
6 april De heer F.D Van Tendeloo en Juffr. Joanna Minion, obligatie ten laste van 

Peeter Gebruers en Maria Van Outsel. 
 
18 april Akte van conventie tussen Peeter Leijs en zijn moeder Elisabeth Wouters. 
 
22 april De heer M. Van Bijlen pbr. cum suis, verhuring aan en ten behoeve van Jan 

Baptist Peeters. 
 
8 mei Michiel Verachtert en Cornelia Truijts, testament. 
 
23 mei Martinus Daems en Ida Gebruers, obligatie ten laste van Elisabeth Wouters 

wed. wijlen Laureijs Verboven. 
 
23 mei Joanna Van Genechten wed. wijlen Joannes Verboven, verhuring aan Peeter 

Verboven haar zoon. 
 
5 juni Joannes Bapt. Diels en Elisabeth Selen Broeckx? obligatie ten laste van 

Martinus Van Den Branden en Maria Elisabeth Geijsels 
 
11 juni De heer M. Van Bijlen Pbr. obligatie ten laste van Franciscus Stoop en 

Catharina Broeckhovens. 
 
13 juni Capitale rente van 200 guldens ten laste van Marten Boonaerts en Theresia 

Michiels op huis en hof. 
 
15 juni Adriaen Broeckx verhuring van zekere stede aan Jan Baptist Heijlen. 
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20 juni Peeter Van Dijck en Joanna De Smedt, testament. 
 
20 juni De kerk van Oolen, een obligatie ten laste van Peeter Van Elsen en Dimphna 

Cuijpers gehuwden. 
 
27 jan. Martinus Bleirinckx collecteur der fondatie wijlen den heer Claesswinnen cum 

suis in de cappelle van Meeren, een obligatie ten laste van Jan Mols en Maria 
Catharina Douwen gehuwden. 

 
1 juli De erfgenamen wijlen Peeter Verboven verkoop van haafelijke meubelen. 
 
4 juli Anna Maria Peeters weduwe Jan Blampaerts, verhuring van zekere stede aan 

Jan Matthijs. 
 
11 juli J. F. Bosquet als gelaste van de heer F. J. Bosquet verhuring van zekere 

stede aan Joseph Meir. 
 
12 juli Franciscus Goor gehuwd met Maria Elisabeth Leijsen cum suis verkoop van 

erfgoederen. 
 
13 juli De heer M. Van Bijlen Pbr. obligatie ten laste van Peeter Deckers en Anna 

Theresia Vennekens. 
 
21 juli Marten en Cornelis Cremers, verkoop van koren ten velde staande. 
 
22 juli Joannes Baptista Dillekens, verkoop van koren ten velde staande. 
 
23 juli Anna Boeckx wed. Jan Heijlen, verkoop van koren ten velde staande. 
 
27 juli Peeter Van Olmen gehuwd met Maria Elisabeth Vissers en Joannes Baptista 

Van Olmen cum uxore, scheiding en deling. 
 
4 aug. Marten Sprengers als gelaste van zijn broer Guilliam Sprengers restitutie en 

voldoening van zekere koopsom van een perceel land aan en ten behoeve 
van Emanuel Verlinden en Petrus Josephus Verachtert. 

 
8 aug. Peeter Anthonis inwoner van Oolen verkoop van een perceel erve. 
 
10 aug. Anthoon Helsen weduwnaar wijlen Elisabeth Vermeerbergen zekere obligatie 

ten laste van den Gulde van den H. Antonius. 
 
18 aug. Joannes Vervoort schepene van Hulshout en Anna De Ceuster zekere 

obligatie ten laste van Peeter Nuijens cum uxore. 
 
27 aug. Wilm Meir collecteur der fondatie van Den Roosencrans, obligatie ten laste 

van Marten Sprengers bejaarde jongeman zich zelve zijnde. 
 
31 aug. De Cappelle Ter Voort obligatie ten laste van Joannes Baptista Bosschaerts 

cum uxore. 
 
5 sept. Franciscus Prost cum suis, verkoop van een perceel land gelegen tot Boeckel. 
 
16 sept. Joannes Vervoort schepene van Hulshout, Peeter Van Passel dienende H. 

Geestmeester & akte van verklaring. 
 
26 sept. Franciscus Prost cum suis, verkoop van een perceel land gelegen tot Boeckel 

onder Oolen. 
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6 okt. Sieur Joannes Jacobus cum uxore, obligatie ten laste van Henricus Meir. 
 
10 okt. Joannes Docx en Maria Anna Docx obligatie aan en ten behoeve van de 

gemeente Hulshout. 
 
12 okt. Elisabeth De Peuter wed. wijlen Jan Verdonck enige erfgename van Adriaen 

De Peuter haar broer verkoop van erfgoederen. 
 
3 nov. Peeter Vermeerbergen en Elisabeth Van Passel, verhuring van zekere stede 

aan en ten behoeve van Peeter Nijers. 
 
3 nov. Peeter Van Dijck weduwnaar wijlen Joanna Smedts, verkoop van klederen en 

lijnwaad. 
 
5 nov. Guilliam De Ceuster en Anna Catharina Vervoort inwoners van Hulshout, 

obligatie aan en ten behoeve van de Gulde Van St. Sebastiaen tot 
Morckhoven. 

 
7 nov. P. M. Soeten molder tot Buel en L. Van Bel molder tot Bruggeneijnde 

verhuring van zekere stede aan en ten behoeve van Jan Douwen. 
 
18 nov. De heer M. N. Van Schoubroeck meijer en Sieur J.F. Peeters als gelaste van 

zijn moeder verkoop van erfgoederen. 
 
21 nov. Peeter Hermans en Catharina Van Eijnde gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve van Marten Daems hoofdman en Amandus Van Houdt deken der 
Gulde van den Heilige Anthonius binnen Oolen. 

 
21 nov. De H. Geest tafel alhier een obligatie ten laste van Peeter Hermans en 

Catharina Van Eijnde. 
 
21 nov. Verhuring van zekere stede toebehorende aan Peeter Joseph Verachtert aan 

en ten behoeve van Adriaen Coolckens cum uxore 
 
10 dec. De heer F.B. H.R. Van Rommersdael & verkoping van opgaande eikenbomen. 
 
12 dec. Akte van conventie tussen de erfgenamen van wijlen Maria Cuijpers. 
 
9 dec. De erfgenamen Guilliam Helsen, verkoop van een perceel land. 
 
17 dec. Joanna Van Genechten wed. van Jan Verboven inwoonster van Meeren, 

verkoop van meubilaire effecten. 
 

1773 

 
9 jan. Martinus Vissers weduwnaar wijlen Catharina Dillen en Adriaen Van Bouwel 

gehuwd met Elisabeth Vissers cum suis, verkoop van gronden. 
 
12 jan. De erfgenamen van wijlen Peeter Verboven, verkoop van schaarhout en 

eijken bomen. 
 
13 jan. Adriaen Peeters en Catharina Bleirinckx gehuwden, verkoop van meubilaire 

effecten. 
 
16 jan. J. B. Soeten gelaste van den heer Bosquet. 
 
 

20 jan. Jan Kempenaers en Anna Verstappen, testament. 
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24 jan. Joannes Matthijs als H. Geestmeester verkoop van schaarhout en 

dennenhout. 
 
27 jan. Peeter De Ceuster Janssone verhuur van een huis aan Cornelis Neefs. 
 
1 feb. Theodoor Merckx verkoop van zekere gronden van erven. 
 
11 feb. Adriaen Bellens weduwnaar wijlen Joanna Vissers nu in tweede huwelijk met 

Catharina Theresia Heijlen, obligatie aan en ten behoeve van Adriaen Van 
Bouwel cum uxore. 

 
13 feb. Martinus Van Den Brande en Joanna Maria Gijsels gehuwden, obligatie aan 

en ten behoeve van Jan B. Dils cum uxore. 
 
19 feb. Adriaen Meir als gelaste van Maria Elisabeth Rochus wed. wijlen Jan De Wolf 

verkoop van schaarhout. 
 
22 feb. Joanna Van Genechten wed. wijlen Jan Verboven, verkoop van schaarhout en 

meubilaire effecten. 
 
27 feb. Marten Willems en Maria Van Tulen gehuwden, obligatie aan en ten behoeve 

van Marten Wouters en Anna Elisabeth Franssen gehuwden. 
 
5 maart Akte van conventie tussen Maria Elisabeth Van Loo cum suis en haar moeder 

Maria Françoise Struijf. 
 
8 maart Egidius, Martinus en Maria Cluijts broers en zuster verkoop van meubilaire 

effecten. 
 
12 maart Geeraert Laenen verhuring van zekere stede aan Jan Bapt. Van Roosbroeck 

inwoner alhier. 
 
30 maart Joannes Franciscus Faes en Maria Peeters gehuwden en inwoners van 

Meerbeeck obligatie aan de H. Geest tafel van Hulshout. 
 
30 maart Adriaen Vervoort en Elisabeth De Ceuster gehuwden en inwoners van 

Hulshout obligatie aan en ten behoeve der kerk van Hulshout. 
 
13 april Peeter Douwen Adriaenssone akte van geen prerogatief in de leengoederen 

ten opzichte van zij broers en zusters. 
 
14 april Adriaen Gebruers en Joanna Helsen gehuwden, verkoop van een perceel 

weide aan en ten behoeve van Franciscus Heijlen. 
 
16 april Joannes Smedts en Anna Heijlen, testament. 
 
24 april Akte van conventie tussen Joannes Prost cum suis en Franciscus Prost zijn 

broer. 
 
27 april Akte van conventie tussen Maria Christina Peeters bijgestaan van ... struijk 

haar man en Guilliam Heijlen. 
 
12 mei Joannes Vervoort en Anna De Ceuster gehuwden en inwoners van Hulshout 

donatie inter vivos. 
 
13 mei Sieur Franciscus Peeters als gelaste van zijn moeder Anna Verluijten, 

verhuring van zekere stede aan en ten behoeve van Peeter Verhaegen. 
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15 mei Joannes Laenen en Adriaen Bleirinckx, verhuring van zekere stede gelegen 

tot Gerhaegen onder Olen. 
 
15 mei Joanna Van Genechten wed. Jan Verboven, verhuring van zekere stede 

gelegen tot Doffen aan Jan Mertens. 
 
31 mei Guilliam Sprengers, akte van voldoening aan zijn broer Marten Sprengers. 
 
28 juni Joseph Van Lommel, verkoop van zeker perceel kwebbe onder Olen aan en 

ten behoeve van Peeter De Ceuster. 
 
3 juli Jan Sprengers inwoner van Lichtaart, verkoop van zekere gerechtigheid aan 

en ten behoeve van Marten Sprengers zijn broer. 
 
19 juli Adriaen Peeters en Catharina Bleirinckx gehuwden, verkoop van koren ten 

velde. 
 
28 juli Guilliam Schuermans en Dimphna Bulckens gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve van Juffr. Anna Françoise Verstockt begijntje tot Herentals. 
 
28 juli Michiel Michiels en Anna Elisabeth Cools gehuwden, obligatie ten behoeve 

van Hendrick Van Brussel. 
 
9 sept. Akte van verklaring van Joannes Andreas Gebruers. 
 
26 sept. Adriaen Van Dingenen en Cornelis Verachtert cum suis verkoop van zeker 

perceel land gelegen in de langels onder Oolen. 
 
9 okt. Peeter Smedts en Cath. Luijten verhuur van zekere stede aan Guilliam 

Smedts zijn zoon cum uxore. 
 
9 okt. Peeter Smedts verhuur van zekere stede aan Peeter Smedts zijn zoon. 
 
16 okt. Joannes Vervoort en Anna Maria De Ceuster gehuwden en inwoners van 

Hulshout, donatie inter vivos. 
 
19 okt. Joannes Franciscus Mertens en Maria Cornelia Van De Kelft obligatie aan en 

ten behoeve de H. Geest tafel van Hulshout 
 
28 okt. Deling tussen Jan en Franciscus Lambrechts als donatarissen van Franciscus 

Naegels. 
 
29 okt. Merten Bleirinckx en Anna Catharina Van Castel obligatie aan en ten behoeve 

de H. Geest tafel van Oolen. 
 
3 nov. Hendrick Peeters inwoner van Herentals koop van een partij dennenbos. 
 
12 nov. Adriaen Bulckens president schepene van Morckhoven, akte van attestatie 
 
25 nov. Marten en Henrick Menten akte van akkoord over zekere procedure tussen 

hun en Peeter Verboven en Peeter Mertens als gelasten van Joannes Van 
Genechten. 

 
6 dec. Afsnede en uitkoop van Adriaen Janssens kind tot Hulshout. 
 
7 dec. Scheiding en deling der kinderen en erfgenamen wijlen Andries Boonen daar 

moeder af was Anna Van Herck. 
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1774 

 
13 jan. De H. Geest tafel van Oolen verkoop van zekere kwantiteit schaarhout. 
 
13 jan. Elisabeth Wouters wed. wijlen Laurijs Verboven, obligatie aan en ten behoeve 

van Marten Daems en Ida Gebruers gehuwden. 
 
15 jan. Scheiding en deling der kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Lemmens en 

Jan Ridts daar moeder af is Anna Maria Van Den Broeck. 
 
22 jan. Cornelis Bossaerts en Anna Catharina Van Looij gehuwden inwoners van 

Herenthout, obligatie aan de kapel van Meeren. 
 
29 jan. De kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Douwen daar moeder af was Anna 

Maria Verrijcken verkoop van zekere kwantiteit van opgaande eiken bomen en 
ander hout. 

 
4 feb. Martinus Van Nuten molder tot Kastel zekere stede verhuurd aan Peeter 

Heijlen cum uxore. 
 
4 feb.  Martinus Van Nuten verkoop van zekere kwantiteit van schaarhout. 
 
5 feb. Joannes Willems Janssone inwoner van Zoerle Westerlo obligatie aan en ten 

behoeve der kerk van Hulshout. 
 
14 feb. Scheiding en deling der kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Douwen daar 

moeder af was Anna Maria Verrijcken. 
 
15 feb. Peeter Douwen verkoop van zeker huis gelegen tot Bruggeneijnde onder 

Heijst aan zijn broer Franciscus Douwen. 
 
3 maart J. B. Soeten als gelaste van den heer Bosquet verkoop van enige eijcken 

boomen en struiken. 
 
7 maart Akte van conventie tussen Dimphna Verdonck en Maria Menten cum suis en 

Cornelis Neefs. 
 
14 maart Franciscus Vermeulen en Maria Peeters, obligatie aan en ten behoeve van 

Gommarus Feninckx. 
 
16 maart Adriaen De Backer en … Elisabeth Huijsmans, testament. 
 
16 maart Maria Elisabeth Van De Weijer bijgestaan met Henrick Somers haar man, 

donatie inter vivos. 
 
24 maart Adriaen Gebruers en Joanna Helsen gehuwden, obligatie aan en ten behoeve 

van Anna Vermeulen wed. Andries Faes. 
 
31 mei Sieur Petrus Van Montfort chirurgijn van obligatie aan en ten behoeve Sieur 

Heijlen. 
 
15 juni Adriaen Janssens en Elisabeth Ridts gehuwden en inwoners van Hulshout 

obligatie aan dezelfde kerk. 
 
16 juni Scheiding en deling van de erfgenamen wijlen Niclaes Hermans. 
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21 juni Adriaen Van Dijck en Anna Van Roosbroeck gehuwden, obligatie aan en ten 
behoeve Elisabeth Sneijers en Anna Catharina Sneijers. 

 
30 aug. Akte van conventie tussen Elisabeth Peeters bijgestaan van haar zwager 

Peeter Van Outsel cum suis. 
 
20 sept. Joannes Baptista Hendrickx en Maria Elisabeth Van Outven, testament. 
 
20 sept. Sebastiaen Peeters en Anna Maria Van Woensel obligatie aan en ten 

behoeve de Capplanie van Hulshout. 
 
22 sept. De heer van Bijlen pbr. verhuring van zekere gronden en van zekere stede 

aan en ten behoeve van Joannes Vervoort. 
 
23 sept. Cornelis Geerewaerts en Anna Maria Cluijts, testament. 
 
4 okt. Jan Heijlen bejaarde jongeman, obligatie ten behoeve van Jan Bouwen ook 

bejaarde jongeman inwoner van Morckhoven. 
 
15 okt. Marten Van Den Brande Peeterssone, obligatie aan en ten behoeve van Jan 

B. Dils cum uxore. 
 
3 nov. Jan Verbist schepene alhier en Guilliam S’ Jongers verhuur van een stede 

aan Peeter Sterckx. 
 
5 nov. Akte van voldoening van Peeter Van Dijck aan Peeter Smedts Niclaessone. 
 
5 nov. Marten Van Nuten molder tot Castel, verkoop van eiken bomen. 
 
12 nov. Adriaen Van Nuten en Anna Elisabeth Daems, testament. 
 
6 dec. Juffrouw Anna Elisabeth Boeckx gelaste van Sieur J. Jacobs, verhuur van 

zekere stede aan Sieur Steurs. 
 
13 dec. Peeter Helsen en Dimphna Elen gehuwden, verkoop van meubilaire effecten. 
 
24 dec. Adriaen Gebruers en Joanna Helsen gehuwden aan en ten behoeve Joannes 

Bouwen. 
 

1775 

 
4 jan. Catharina Helsen wed. Marten Soeten, verkoop van meubilaire effecten. 
 
5 jan. Adriaen Soeten en Elisabeth S’ Jongers, verkoop van meubilaire effecten. 
 
14 jan. Peeter Peeters en Maria Catharina Gorts gehuwden verkoop van een weide. 
 
14 jan. Marten Van Den Brande verkoop van een weide aan Petrus Josephus Aerts. 
 
30 jan. Peeter Helsen en Dimphna Elen gehuwden, verkoop van hooi en stro en 

andere huisraad. 
 
11 feb. Joannes Baptista Janssens en Anna Maria Marien gehuwden, obligatie aan 

en ten behoeve van den H. Geest Tafel van Hulshout. 
 
17 feb. De heer Bosquet verkoop van schaarhout. 
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18 feb. Hendrick Dirickx en Anna Catharina Heijlen, verkoop van zeker perceel weide 
aan Jan Mols en Catharina Douwen. 

 
14 maart Peter Bosmans en Anna Elisabeth Gorts, obligatie aan en ten behoeve de 

kerk van Hulshout. 
 
17 maart J. B. Soeten als gelaste van den heer Bosquet verkoop van schaarhout. 
 
28 maart Anna Smedts wed. Adriaen Van Hove, donatie inter vivos. 
 
29 april Martinus en Geeraert Claes kinderen en erfgenamen wijlen Jan Claes daar 

moeder af was Dimphna Helsen, verkoop van erfgoederen. 
 
17 mei De Cappelle van Meeren verkoop van zekere kwantiteit van moer, russen en 

schadden. 
 
20 mei Peeter De Ceuster, verhuur van zekere stede aan Peeter Cornelis Vervoort. 
 
20 mei Franciscus Vermeerbergen als gelaste van zijn zuster, verhuring van zeker 

perceel land aan Jan Smedts. 
 
5 juni Joannes Verheijen en Maria Catharina Van Roosbroeck, testament. 
 
26 juni Cornelis Bellens en Catharina Heijlen, obligatie aan en ten behoeve de 

Cappelle ter Gestele. 
 
26 juni Cornelis Geerewaerts weduwnaar wijlen Maria Cluijts, verkoop van klederen 

en lijnwaad. 
 
18 juli Weduwe en kinderen wijlen Marten Soeten, verkoop van koren ten velde. 
 
21 aug. Peeter Peeters en Elisabeth Baeten gehuwden en inwoners van Morckhoven, 

testament. 
 
26 aug. Jan Celen en Anna Maria De Ceuster, akte van schuld. 
 
6 okt. Verhuur van een hofstede aan Michiel Cuijpers tot … 
 
12 okt. De weduwe wijlen Adriaen Truijts, verkoop van zeker huis, hof & 
 
26 okt. Depositie ten verzoek van Sr. H. A. Van Evenepoel. 
 
14 nov. Adriaen Hapers en Elisabeth Kerselaers, verkoop van een perceel erve aan 

en ten behoeve van Peeter Liekens. 
 
18 nov. Scheiding en deling der kinderen en erfgenamen van Laureijs Verboven en 

Maria Caers gehuwden. 

 
1776 
 
13 jan. Joannes Mols en Maria Catharina Douwen gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve der H. Geest Tafel van Hulshout. 
 
20 jan. Wilm Meir president schepene van Oolen, donatie inter vivos. 
 
20 jan. Wilm Meir, verhuring van zekere stede aan Peeter Van Hove. 
 
9 feb. Peeter Martinus Soeten, verhuring aan Jan Smedts van zekere stede. 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 274 

 
6 feb. Catharina De Ceuster wed. Jan de Ceuster, obligatie. 
 
6 feb. Akte van conventie van erfpacht ten behoeve van Peeter Lieckens. 
 
6 feb. Jacobus De Rijdt en Anna Catharina Dockx gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve van de heer Petrus Van Den Bruel. 
 
16 feb. Den heer Abbé Barth rentmeester van zijne Excellentie den heer markies van 

Westerlo, verkoop van afgekapt dennenhout. 
 
22 feb. Akte van conventie tussen de ingezetenen van Olen. 
 
9 maart Jan B. Mathijs, verhuring van zeker huis aan G. A. De Cepper. 
 
9 maart Sebastiaen Horemans en Catharina Helsen inwoners van Scobbroeck, 

obligatie aan en ten behoeve Peeter Verbist cum uxore. 
 
Castatum Joannes B. en Peeter Douwen, obligatie aan en ten behoeve van Lucia 

Boeckx wed. van Jan Verbist. 
 
11 april Joannes Josephus Michielsen, obligatie aan en ten behoeve Jan. B. Storms. 
 
2 mei Peeter Heijlen en Anna Elisabeth Janssens, obligatie aan de Cappelle van 

Meeren. 
 
4 mei Peeter Heijlen en Anna Elisabeth Janssens gehuwden, akte van bekentenis. 
 
31 mei Adriaen Deckers als kapelmeester tot Meeren, verkoop van zekere kwantiteit 

moer. 
 
28 juni Peeter Bleirinckx, obligatie aan en ten behoeve van Peeter Heijlen en Peeter 

Meir. 
 
1 juli Guilliam Verachtert en Maria Anna Anthonis gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve van den heer M. Willems Pbr. 
 
8 juli P. Josephus Verachtert en Anna Elisabeth Verboven, obligatie aan en ten 

behoeve de infirmerie van het begijnhof van Herentals. 
 
22 juli Joannes Bisschops na prealabele kerkgeboden, verkoop van koren ten velde 

staande. 
 
27 juli Catharina Mondelaers weduwe van Peeter Van Wounsel, donatie inter vivos. 
 
24 aug. Akte van schuld wegens Martinus Groenen cum uxore aan en ten behoeve 

van zijn ouders Jan Groenen en Joanna Dirickx. 
 
31 aug. Jan Mols, verhuring aan Peeter Pe(e)ters. 
 
4 sept. Joannes Marien, obligatie aan en ten behoeve der H. Geest tafel van 

Hulshout. 
 
21 sept. De heer F. Van Genechten orator binnen Loven, donatie inter vivos. 
 
25 sept. Joannes B. Storms, verkoop van gronden ven erven. 
 
8 okt. Marten Leijsen weduwnaar wijlen Anna Elisabeth Heijlen, testament. 
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26 okt. Jan Mols, verhuring aan Peeter Van De Weijer. 
 
7 dec. Joannes Douwen, obligatie aan en ten behoeve van Franciscus Douwen zijn 

broer. 
 
7 dec. Juffrouw Anna Elisabeth Boeckx als gelaste van Sieur Jacobs, verhuring van 

zekere stede aan Peeter Van Herck. 
 

1777 
 
2 jan. Peeter Helsen verhuring van zekere stede aan Adriaen Fr. Helsen. 
 
20 jan. Cornelia De Backer weduwe wijlen Peeter Heijns verhuring van zekere stede 

aan Cornelis Neefs inwoner van Morckhoven. 
 
29 jan. Franciscus Douwen obligatie aan en ten behoeve van Wouter Naulaerts. 
 
29 jan. Contract van erfpacht tussen de edelieden van Hulshout ter ene en Egidius 

Van Put. 
 
29 jan. Henricus Janssens en Joanna Dimphna Douwen gehuwden, obligatie aan en 

ten behoeve van Wouter Naulaerts. 
 
1 feb. Peeter Mertens als gelaste van Joanna Van Genechten zijn schoonmoeder 

verhuring van zekere stede aan Jan Verholen. 
 
11 feb. Joannes Neskens inwoner van Contigh verkoop van zeker perceel bos 

gelegen tot Hulshout. 
 
11 feb. Joannes B. Gijsels en Elisabeth Govaerts gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve van de Capplanie van Hulshout. 
 
14 feb. De heer Bosquet, verkoop van schaarhout. 
 
16 feb. Peeter Machils en Catharina De Bruijn gehuwden, testament. 
 
20 feb. Guilliam Van Linden weduwnaar wijlen Catharina Laurijs inwoner van Oevel 

testament. 
 
21 feb. Peeter Franciscus Goor inwoner van Oevel bejaarde jongeman, testament. 
 
... feb. Peeter Bleirinckx en Elisabeth Helsen gehuwden, testament. 
 
26 feb. Guilliam Verachtert, verhuring van zekere stede aan Peeter Renders. 
 
5 maart Peeter De Ceuster Janssone, verhuring van zeker huis aan Henrick 

Horemans. 
 
5 maart Joannes Groenen en Joanna Dirickx gehuwden, obligatie aan en ten behoeve 

van Peeter …en Willebrordus Coolbunders. 
 
18 maart Scheiding en deling van Peeter Helsen als erfgenamen testamentair wijlen zijn 

eerste huisvrouw en Jan B. Peeters gehuwd met Maria Janssens. 
 
11 mei Adriaen Heijlen en Catharina Van Hove gehuwden, testament. 
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9 juni Henricus Meer en Elisabeth Wouters gehuwden, obligatie aan en ten behoeve 
van Sier Joannes Jacobs en Maria Rosina Sterckx gehuwden. 

 
20 juni Peeter Hermans en Catharina Van Eijnde gehuwden, testament. 
 
10 juli Akte van conventie over de verkoop der heiden binnen Olen. 
 
19 juli Martinus Verstappen en Elisabeth Mathijs gehuwden cum suis akte van 

schuldbekentenis. 
 
20 sept. Peeter Ridts en Maria Catharina Van Dijck gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve van Anna Maria Verschueren. 
 
22 sept. Wilm Helsen en Elisabeth Van Leuffel gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve van Anna Maria Verschueren. 
 
24 sept. Scheiding en deling der kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Van 

Genechten daar moeder af leeft Maria Josepha Heijlen. 
 
13 okt. Peeter Van Mensel en Catharina Verelst gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve de gemeente van Hulshout als mede aan de H. Geest tafel van 
Hulshout. 

 
18 okt. Akte van conventie Martinus Cremers cum suis. 
 
4 nov. Elisabeth Peeters bejaarde dochter inwoonster van Doffen, donatie inter vivos. 
 
10 nov. Joannes B. Verdonck als weduwnaar wijlen Anna Elisabeth Deckers en 

Adriaen en Peeter Deckers broers, akte van conventie. 
 
9 dec. Verhuring van een stede tot Bernem door J. B. Van Bockel aan F. Verstrepen. 
 

1778 
 
24 jan. Joannes Baptista Wuijdts en Catharina De Busser, testament. 
 
29 jan. Afvragingen aan de pastoor over de kapel Ter Gestele. 
 
10 feb. Adriaen Wils en Elisabeth Menten, testament. 
 
11 feb. Joannes B. Soeten als gelaste van den heer Bosquet, verkoop van 

schaarhout. 
 
16 feb. Anna Elisabeth Janssens weduwe Peeter Heijlen, ontlasting van een perceel 

land. 
 
25 feb. Transport van een huis door J.F. Thijs aan Joannes Cornelis. 
 
11 maart Joannes Van Tongerloo en Barbara Marien gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve der Capplanie van Hulshout. 
 
16 maart Guilliam Verboven en Maria Bertels gehuwden, verkoop van hun meubelen. 
 
18 maart Joseph Meir en Anna Barbara Leirs gehuwden, testament. 
 
21 maart Joannes Cluijdts en Catharina Verbiest gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve der infirmerie van het begijnhof tot Herentals en aan den zielenboek 
der zelfde begijnhof. 
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30 maart Maria Theresia Josepha Heijlen testament. 
 
2 april De erfgenamen van Jan Van De Weijer, verkoop van erfgoederen. 
 
5 april De erfgenamen van Marten Verboven, verkoop van erfgoederen. 
 
6 april Joannes Baptista Keuppens en Maria Lemmens gehuwden, obligatie aan en 

ten behoeve van de Capplanie van Hulshout. 
 
7 april Jacobus De Reijt en Anna Catharina Dockx gehuwden, obligatie aan en ten 

behoeve van de heer Van De Bruel presbiter. 
 
10 april Adriaen Wils weduwnaar wijlen Elisabeth Menten, verkoop van erfgoederen. 
 
23 april Franciscus Verhaegen verkoop van rus. 
 
23 april Franciscus Verhaegen verkoop van erfgoederen. 
 
24 april De heer Franciscus Van Genechten, donatie inter vivos. 
 
8 mei Bernardus Van Tongerloo en Maria Janssens, verkoop van erfgoederen. 
 
11 mei Maria Francisca Struijf, verkoop van twaalf roeden hof aan en ten behoeve 

van Gommer Schouwels. 
 
18 mei Jan Bens, verkoop van rus. 
 
16 juni Gommer Van Den Bulck en Anna Maria Van Eijnden, verkoop van 

erfgoederen. 
 
16 juli Adriaen Wils, verkoop van meubelen. 
 
16 juli Franciscus Boeckstaens stellen van borgen. 
 
1 aug. Conventie en akkoord van Anna Petronella Verlinden weduwe wijlen Peeter 

Bouwen. 
 
18 aug. Cornelis Verhaegen en Anna Theresia De Backer, verkoop van een perceel 

land. 
 
19 sept. De erfgenamen van Peeter Laenen, verkoop van erfgoederen. 
 
23 okt. De erfgenamen van Peeter Heijlen, verkoop van erfgoederen. 
 
21 nov. Anna Cornelia Van Oijsthaeijen weduwe wijlen Nicolaes Bulckens, procuratie. 
 
14 dec. Gommer Dens en Joannes Gepts, akkoord. 
 
14 dec. Joannes Gepts verhuring aan … Dens 
 

1779 
 
2 jan. Verkoop van goederen wijlen de erfgenamen Elisabeth Wouters weduwe 

wijlen Michiel Goir. 
 
29 jan. Peeter Van Castel en Joanna Menten gehuwden, obligatie aan de kapel Ter 

Gestele. 
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16 feb. Joannes Baptista Heijlen en Maria Versweijvel, obligatie aan de kapel van 

Meeren. 
 
20 feb. Marten Wouters en Anna Elisabeth Francis?, obligatie aan de wezen van 

Joannes Wouters en Anna Catharina Heijlen. 
 
23 feb. Anna Maria Verbist, verhuring aan Martinus Helsen. 
 
1 maart Joannes B. Van Boeckel, verhuring aan Franciscus Cuijlaerts. 
 
2 maart Jan Franciscus Heijlen, obligatie aan Joannes Bouwen. 
 
2 maart De erfgenamen Franciscus Verhaert, verkoping van haafelijke goederen. 
 
5 maart Joannes Baptista Dielckens, verkoop van erven. 
 
12 maart De erfgenamen Marten Blerinckx en Anna Verhaert, scheiding en deling. 
 
30 maart Geeraert Sterckx en Anna Maria Anthoni, obligatie aan de kapel van Meeren. 
 
2 april Joannes Grootjans en Maria Sprengers gehuwden, obligatie aan Catharina 

Spits. 
 
6 april Michiel Claessens en de eerzame Maria Elisabeth Rochus, testament. 
 
10 april Anthoon De Bal en Maria Anna Van Hove, testament. 
 
14 april Peeter Vervlimmeren en Catharina Vercammen, obligatie aan den H. Geest 

van Hulshout. 
 
1 mei Joannes Baptista Dils en Adriaen Douwen, akkoord. 
 
15 mei Joannes Baptist Verbist en J. B. Boeckx verhuring aan Marten Bellens. 
 
22 mei Martinus Wilms en Dimphna Leijsen verkoop van erven. 
 
27 mei Guilliam Mertens en Joanna Laureijs verkoop van erven. 
 
27 juni Joannes Baptista Verhaegen en Maria Theresia Janssens, obligatie aan 

Peeter Marien. 
 
9 juli Peeter De Smedt en Anna Elisabeth Heijns, obligatie aan Peeter Deckers. 
 
15 juli Martinus Bellens, verhuring aan Cornelis Neefs. 
 
21 juli Geeraert Wouters, verhuring aan Peeter Martien Janssens. 
 
4 sept. Adriaen Coolkens en Joanna Van Beijlen, obligatie aan de kapel Ter 

Gestelen. 
 
7 sept. Catharina Wouters, verhuring aan Joannes Bellens. 
 
9 sept. Hendrick Horemans en Catharina Janssens, verhuring. 
 
11 sept. Anthoon Helsen, Peeter Laenen en Joannes Laenen, verhuring aan Joannes 

Baptista Van Roosbroeck. 
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16 sept. Godefridus Cluijts, verkoop van gronden van erven. 
 
7 okt. Peeter De Peuter en Marten Bellens, verhuring aan Joannes Mertens. 
 
9 okt. Peeter De Ceuster, verhuring aan Adriaen Peeters en Joannes Bapt. 

Huijskens. 
 
16 okt. De erfgenamen van Adriaen Bellens, verkoping. 
 
26 okt. Hendrick Ooms en Maria C. Sels, obligatie aan Hendrick Vertommen. 
 
26 okt. Marten Daems, verhuring aan Jan Douwen. 
 
7 nov. De erfgenamen van wijlen Adriaen Bellens, verkoop van klederen. 
 
13 nov. De wezen wijlen Joannes Douwen, obligatie aan Joannes Bouwen. 
 
24 nov. Adriaen Vervoort en Elisabeth Ceuleir, obligatie aan de kerk van Hulshout. 
 
24 nov. Adriaen Soeters, obligatie aan den H. Geest van Hulshout. 
 
25 nov. Joannes Baptista Heijlen en Anna Elisabeth Verswijvel, verkoop van een 

perceel land aan Van Genechten. 
 
27 nov. Joannes Baptista Sprengers en Catharina Heijlen, obligatie aan Joannes 

Baptista Heijlen. 
 
10 dec. Maria Vekemans, obligatie aan Anna Maria Verschueren. 
 
10 dec. Catharina Spits inwoonster van Morckhoven, testament. 
 

1780 
 
10 jan. Henricus Horemans en Maria Catharina Janssens gehuwden, obligatie aan en 

ten behoeve van de erfgenamen van Joannes Baptista Horemans en 
Catharina De Ceuster. 

 
29 jan. Hendrick Baeten, verhuring aan Adriaen Baeten zijn zoon. 
 

31 jan Elisabeth Wouters weduwe wijlen Lauwerijs Verboven, verkoop van haar 
meubilaire goederen. 

 
3 feb. Anna Elisabeth Janssens weduwe wijlen Peeter Heijlen, verkoop der 

meubilaire effecten. 
 
4 feb. Catharina Theresia Dox weduwe wijlen Joannes Franciscus Marien, over gift, 

cessie en transport van recht van touchte en geconkwesteerde gronden aan 
en ten behoeve van Franciscus Gommarus Marien en Joannes Bruijndonckx. 

 
5 feb. Joannes B. Douwen, obligatie aan en ten behoeve van Anna Maria 

Verschueren laatste weduwe van Adriaen Govaerts. 
 
5 feb. Adriaen Toelen weduwnaar wijlen Elisabeth Van Dijck, obligatie aan en ten 

behoeve van Egidius Bouwen. 
 
12 feb. Joannes Kockx in huwelijk met Maria Elisabeth Verboven, verkoop van een 

perceel land. 
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12 feb. Peeter Helsen als gelaste van Adriaen Helsen en Maria Pauwels gehuwden 
verkoop van een perceel land genaamd ‘ de tongeleir ‘ op voorz. conditie. 

 
16 feb. Joannes B. Soeten notaris als gelaste van den heer Bosquet verkoop van 

schaarhout. 
 
19 feb. Martinus Gebruers weduwnaar wijlen Elisabeth benevens zijn kinderen, 

verkoop cessie en transport van een groot deel der meubilaire effecten aan en 
ten behoeve van Jan Andries Gebruers ook zijn zoon. 

 
22 feb. Hendricus Van Herck bejaarde jongeman en inwoner van Morckhoven, 

verkoop van een perceel land aan en ten behoeve van Joannes B. Storms. 
 
26 feb. Franciscus Van Den Bruel bejaarde jongeman, afstand en cessie van de 

preferentie der leengoederen. 
 
26 feb. Hendrick Van Passel in huwelijk met Catharina Haepers afstand en cessie van 

de preferentie der leengoederen. 
 
26 feb. Juffrouw J. M. Van Roij erfgenamen, verkoop van erfgoederen. 
 
11 maart Joannes B. Verheijen in kwaliteit van wettelijke voogd der twee minderjarige 

wezen achter gelaten bij Joannes Verheijen en Catharina Van Roosbroeck 
aan Peeter Steijnen. 

 
14 maart Dimphna Schuermans weduwe wijlen Joannes B. Bulckens verkoop van een 

perceel heide aan Marten Menten. 
 
14 april De erfgenamen Hendrick Mertens en Elisabeth Vennekens scheiding en 

deling. 
 
… april Joannes Goosens en Elisabeth Vermeerbergen, obligatie aan en ten behoeve 

van Joannes Bouwen bejaarde jongeman. 
 
22 april Hendrick Mertens weduwnaar Elisabeth Van Den Brande verkoop van erven. 
 
22 april Guilliam Verbist als wettelijke voogd der minderjarige wezen achtergelaten bij 

Elisabeth Van Bijlen daar vader af was Jan Verbiest, verkoop van erven. 
 
22 april Joannes Van Der Linden verkoop op condities van zeker perceel land 

genaamd de ketelair. 
 
22 april Martinus Bellens en Anna Maria Bellens verkoop van zeker huis, hof schuur, 

stal & aan Michiel Beirinckx. 
 
1 mei Michiel Janssens en Anna Theresia Heijlen, obligatie aan de erfgenamen 

wijlen Jan Franciscus Heijlen en Dimpna Meir. 
 
1 mei Michiel Janssens en Anna Theresia Heijlen, obligatie aan en ten behoeve van 

de fondatie aan den eerw. Heer Swinnen in de kapel tot Meeren. 
 
3 mei Joannes B. Mertens en Anna Van Dijck cessie en transport de have en 

meubilaire effecten aan Jan B. Van Tongerloo en Maria Anna Mertens. 
 
3 mei Joannes B. Van De Parre verhuring aan Joannes B. Van Tongerloo en Maria 

Anna Mertens. 
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9 mei Adriaen Beirinckx en Anna Catharina Verbiest, obligatie aan en ten behoeve 
van Cornelis Molenbergs en Anna Catharina Claes. 

 
12 mei Guilliam Bulckens, zijn zuster en de vrouwe wijlen zijn overleden broer, 

verkoop der gronden van erven. 
 
24 mei Joannes B. Verhaert en Elisabeth Van Outsel, testament. 
 
6 juni Akkoord en conventie tussen de schepenen van Oolen en Peeter De Backer 

schoolmeester tot Grijen. 
 
17 juni Joannes Cluijts gehuwd met Catharina Verbiest, verkoop van zeker huis, 

kamer 1 aan Adriaen Peeters. 
 
1 juli Adriaen en Marten Helsen broers, verkoop der gronden van erven. 
 
1 juli Marten Hermans met zijn broer en zuster verkoop van een perceel land 

gelegen tot Gerhaegen op condities. 
 
19 juli Anna Elisabeth Vertommen weduwe wijlen Cornelis Neefs, verkoop der 

meubilaire effecten, dico den oogst ten velde. 
 
22 juli Martinus Willems gehuwd met Maria Van Nuten obligatie aan en ten behoeve 

van Hendrick Wouters weduwnaar wijlen Anna Catharina Van Den Brande. 
 
22 juli Adriaen Peeters en Dimpna Dils, verkoop van de oogst ten velde. 
 
25 aug. Joseph Spapen en Barbara Truijts gehuwden, obligatie ten behoeve de 

gemeente Hulshout. 
 
25 sept. Michiel Beirinckx en Elisabeth Doos, obligatie ten behoeve van Anna Maria 

Willems weduwe wijlen Guilliam Jansens. 
 
2 okt. Joannes B. Raeijmaeckers en Maria Verborgt, testament. 
 
14 okt. De voogden der minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Adriaen Bellens 

en Elisabeth Menten verhuring aan Hendrick Steurs. 
 
9 dec. De kinderen wijlen Franciscus Verhaert en Anna Catharina Lachi, scheiding 

en deling. 
 
14 dec. Peeter Blerinckx en Anna Elisabeth Helsen gehuwden, testament. 
 
16 dec. Guilliam Smets obligatie ten behoeve van Anna Maria Laureijs laatste weduwe 

van wijlen Arnoldus Van Zeelant. 
 
28 dec. Hendrick en Elisabeth Menten broer en zuster verkoop van meubilaire 

effecten. 
 

1781 

 
8 jan. Peeter Blerinckx weduwnaar wijlen Elisabeth Helsen verkoop van meubilaire 

effecten. 
 
12 jan. Akkoord en conventie tussen Hendrick Govaerts en Adriaen en Peeter 

Govaerts. 
 
27 jan. Michiel Corthoudt en Maria Wuijts gehuwden verkoop van een perceel land 
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8 feb. Joannes Van Tongel en Anna Maria Marien gehuwden, obligatie ten behoeve 

de gemeente Hulshout. 
 
23 feb. Opzegging en interdictie der Celebratiën van missen een den heer Van Den 

Briel. 
 
24 feb. Anna Elisabeth Jansens weduwe wijlen Peeter Heijlen, verkoop van erven aan 

haar gelaten en gemaakt bij testament van wijlen Maria Elisabeth Helsen. 
 
2 maart De erfgenamen van wijlen Juffrouw Anna Maria Bosch, verkoop van erven. 
 
3 maart De erfgenamen wijlen Peeter Smets en Elisabeth Luijten, scheiding en deling. 
 
7 maart Adriaen Wils laatste weduwnaar wijlen Anna Baelens, verkoop der meubilaire 

effecten. 
 
15 maart Joannes B.Soeten als gelaste van den heer Bosquet, verkoop van 

schaarhout. 
 
17 maart Amandus Haverhens, verkoop van een perceel land gelegen tot Doffen aan 

Adriaen Bulckens. 
 
8 mei Peeter Douwen en Adriaen De Bruijn, mangeling van huis op huis. 
 
12 juni Guilliam Maes gehuwd met Anna Catharina Van Hove, overname van een 

obligatie van zij zusters en broers ten behoeve van Jan Heijns. 
 
22 juni Akkoord en conventie tussen de regeerders van Hulshout en den eerwaarde 

pater De Ceuster over het celebreren des zondaagse en wekelijkse missen. 
 
5 juli Joannes B. Wuijts weduwnaar wijlen Catharina De Busser, verkoop van koren 

ten velde. 
 
30 juli Adriaen Broecx, verhuring van een stede aan Adriaen Hoefkens en Elisabeth 

Matheijs. 
 
1 aug. Guilliam Smets gehuwd met Dimphna Van Hove, obligatie ten behoeve van 

Jan Hermans. 
 
25 aug. Conventie en akkoord bij vorm van mangeling tussen Peeter en Guilliam 

Smets broers. 
 
25 aug. Conventie en akkoord bij vorm van mangeling tussen Guilliam Smets en 

Gaspar Wuijts met Peeter De Bie. 
 
5 sept. Peeter Van Mensel en Anna Catharina Broekx, verkoop van een perceel land 

aan en ten behoeve van Franciscus Van Den Bruel en Joanna Boeckx. 
 
7 sept. Baltazar Naets, verkoop van een perceel land ten behoeve van Norbertus 

Pauwels. 
 
12 sept. Adriaen Peeters en Dimphna Dils gehuwden, testament. 
 
26 okt. De minderjarige kinderen van wijlen Peeter Wuijts daar moeder af was 

Francisca Dirickx, obligatie ten behoeve van de kerk van Hulshout. 
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26 okt. Adriaen Haepers en Elisabeth Kerselaers, obligatie ten behoeve van de kerk 
van Hulshout. 

 
27 okt. Adriaen Douwen en Anna Cluijts gehuwden, obligatie ten behoeve van 

Martinus Verbiest. 
 
29 okt. Martinus Bouwen jongeman, testament. 
 
10 nov. Michiel Claessens verkoop van schaarhout. 
 
10 nov. Marten Van Nuten verkoop van schaarhout. 
 
10 nov. Joannes Verhoeven gehuwd met Joanna De Wolf verkoop der gronden van 

erven. 
 
15 nov. Peeter Meir en Theresia Van Castel verkoop van een huis, stal, schuur en 

binnenveld op condities. 
 
13 nov. De erfgenamen en kinderen van wijlen Merten Van Bijlen en Maria Verbist, 

scheiding en deling. 
 
24 nov. Jan Mols en Joseph Douwen verkoop van een huis aan en ten behoeve van 

Paulus Gu... 
 
27 nov. Josephus Douwen bij donatie inter vivos op last van een jaarlijkse speelrente 

geeft en laat aan Maria Catharina Douwen zeker perceel schaarbos gelegen 
tot Hulshout. 

 
10 dec. Joannes B. Breugelmans met zijn moeder en broer, verkoop van een huis 

gelegen tot Doffen aan Elisabeth Cremers. 
 
12 dec. Maria Wuijts weduwe wijlen Jan Van Genechten verkoop der meubilaire 

effecten. 
 
17 dec. Petrus Martinus Soeten verhuring van zekere stede aan Joannes Smets. 
 
22 dec. Jan Van Castel ontlasting aan Peeter Meir van een obligatoire rente ten 

behoeve van de eerw. paters Augustijnen binnen Herentals. 
 

1782 
 
14 jan. Joannes Franciscus De Ceuster gehuwd met Anna Catharina Van Linden, 

obligatie ten behoeve der fondatie van wijlen den eerw. heer Joannes Heijns. 
 
26 jan. De erfgenamen van wijlen Peeter Hermans, verhuring van zekere stede aan 

Adriaen Verbiest. 
 
26 jan. Peeter Meir en Jan Franciscus De Ceuster, verhuring aan Peeter Van 

Lommel. 
 
9 feb. Peeter Helsen, verhuring van zekere stede aan Joannes Baeten. 
 
10 feb. Franciscus De Backer, verkoop van klederen en lijnwaad van Theresia Ooms. 
 
11 feb. Peeter en Adriaen Govaerts, scheiding en deling. 
 
18 feb. Peeter Govaerts, obligatie ten behoeve van Anna Maria Verschueren. 
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... feb. Peeter Hermans en Anna Meir gehuwden, testament. 
 
25 feb. Adriaen Vermeerbergen, obligatie ten behoeve van Jan Mols en Maria C. 

Douwen. 
 
26 feb. Adriaen Heijlen, obligatie ten behoeve de fondatie van den H. Roosencrans. 
 
2 maart Peeter De Ceuster, verhuring van zekere stede aan Peeter De Ceuster zijn 

zoon. 
 
6 april Guilliam Maes, obligatie ten behoeve der wees achtergelaten bij wijlen Joanna 

Catharina Van Zeeland daar vader af leeft Adriaen Goosens. 
 
15 april Peeter Helsen gehuwd met Theresia Gebruers, obligatie ten behoeve van 

Joannes Bouwen. 
 
13 juni De erfgenamen Hendrick Van Hove, scheiding en deling. 
 
27 april Cornelis Verwimp, obligatie ten behoeve van Peeter Gebruers. 
 
11 mei Hendrick Govaerts, obligatie ten behoeve Michiel Vertommen. 
 
24 mei Peeter De Ceuster, obligatie ten behoeve der fondatie van wijlen den heer 

Joannes Heijns in zijn leven pastoor van Noorderwijk. 
 
11 juni De erfgenamen Adriaen Wouter en Anna Maria Verstappen, volmachting. 
 
15 juni Joannes Verbiest en de weduwe Boecx verhuring van zekere stede aan Jan 

Baptist Van Houdt. 
 
5 juli Jan Baptist Raeijmackers verkoop van meubilaire effecten. 
 
20 juli Akkoord en conventie tussen Catharina Beijs en de voorkinderen Guilliam 

Verbraecken. 
 
22 juli Conventie en akkoord bij vorm van mangeling tussen Maria Anna Steijnen en 

Amandus Van … 
 
22 juli Jan Baptist Raeijmakers verkoop van koren ten velde. 
 
5 aug. Peeter Tuijmans als gelaste van zijn moeder, verhuring van een stede aan 

Joannes Vranckx. 
 
7 aug. Joannes Van Nuten, obligatie ten behoeve van Sieur Jacob Willems. 
 
23 aug. Elisabeth Verbiest, verhuring van de onverdeelde helft van zekere stede aan 

Jan Cluijts. 
 
31 aug. Paulus Gielis en Margaretha Van Der Heijden, testament. 
 
6 sept. Joseph Meir met zijn mede deelhebbers, verkoping van erven. 
 
28 sept. De erfgenamen wijlen Jan Meir, verkoop van een huis. 
 
30 sept. De kinderen wijlen Peeter Van Houdt en Anna Barbara Verhaegen, verkoop 

van een perceel land aan Peeter Broeckx. 
 
14 okt. Joannes Cluijts en Catharina Verbist gehuwden, testament. 
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2 nov. Paulus Giebens, verkoop van en schuur aan Joannes Goosens. 
 
14 nov. Akkoord en conventie tussen Andries Mans ter ene zijde en Jan, Peeter 

Peeters en Joannes Bapt. Van Dijck ter andere zijde. 
 
14 nov. Joannes B. Storms, verhuring van zekere stede aan Joannes B. Wils. 
 
13 dec. Joannes Daniels, obligatie ten behoeve der fondatie van wijlen den eerwaarde 

heer Heijns. 
 
… dec. Geeraert Verbist jongeman, testament. 
 

1783 
 
4 jan. Joannes B. Van Nuten, obligatie ten behoeve van Peeter Coolvonders. 
 
13 jan. Joanna Dirickx weduwe wijlen Jan Groenen, verkoop der meubilaire effecten. 
 
25 jan. Peeter Boeckx in kwaliteit als H. Geestmeester, verkoop van schaarhout. 
 
27 jan. Anna Meir bij vorm van donatie inter vivos, latende aan Franciscus Van 

Lommel zeker twee derde parten in een perceel hooiwas. 
 
6 feb. Maria Bogaerts weduwe Adriaen Truijts, vernieuwing van een rente. 
 
29 jan. De Heer Bosquet verkoop van schaarhout. 
 
30 jan. De erfgenamen wijlen Anna Heijlen, verkoop van dennen, eiken en 

schaarhout. 
 
11 feb. Lambertus Gebruers, obligatie ten behoeve van de gulde van St. Sebastiaen 

tot Oevel. 
 
13 feb. Adriaen Vervoort, obligatie ten behoeve den H. Geest tafel van Hulshout. 
 
13 feb. Joannes Van Tongerloo, obligatie ten behoeve de kerk van Hulshout. 
 
24 feb. Akkoord en conventie tussen de erfgenamen van wijlen Peeter Denckens en 

Maria Anna Floebergs. 
 
26 feb. Peeter Hermans en Anna Meir, testament. 
 
27 feb. Joannes B. Raeijmackers, verkoop der meubilaire effecten. 
 
4 maart Franciscus Verloo, verkoop van schaarhout. 
 
3 mei Joannes Bapt. Peeters en Anna Maria Meir testament. 
 
17 mei Joannes Verboven, obligatie ten behoeve de kinderen achtergelaten bij wijlen 

Hendrick Wuijts daar moeder af leeft Elisabeth Ven. 
 
23 mei Joannes Baptista Heijlen, testament. 
 
5 juni Maria Bogaerts weduwe Adriaen Truijts, obligatie ten behoeve van de H. 

Geest tafel van Hulshout. 
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24 juni Akkoord en conventie bij vorm van mangeling tussen Guilliam Molenbergs en 
Joannes Baptist Heijlen. 

 
17 juli Peeter Van Linden en Anna Maria Seijen gehuwden, testament. 
 
19 juli Peeter De Ceuster verhuring van zekere stede aan Peeter Appels. 
 
13 juli Paulus Gielens kerkmeester, verpachting der thienden. 
 
23 juli Joseph Meir bij donatie inter vivos maakt en laat aan Adriaen en Jan Meir een 

som van 400 guldens. 
 
3 sept. Akkoord en conventie tussen Anna Maria Heijns en andere kinderen wijlen 

Peeter Heijns en Cornelia De Backer. 
 
26 sept. Franciscus Van Mensel, obligatie ten behoeve de H. Geest. 
 
16 sept. Joannes ...ockx gehuwd met Maria Elisabeth Verboven verkoop van en 

kwebbe aan Joseph Pauwels. 
 
8 nov. Peeter Hermans en Anna Meir ten behoeve van Joannes Van Lommel 

obligatie 
 
15 nov. Peeter De Ceuster verhuring van een huis aan Adriaen Van Opstal. 
 
14 dec. Marten en Elisabeth Cremers verkoop van meubilaire effecten. 
 

1784 
 
4 jan. Joannes Baptista Heijlen, testament 
 
17 jan. Peeter Franciscus Groenen, obligatie ten behoeve van Peeter Coolvonders. 
 
17 jan. Peeter Mathijs, obligatie ten behoeve van Peeter Coolvonders. 
 
20 jan. Jan Andries Bruers, obligatie ten behoeve van de nakinderen wijlen Guilliam 

Heijlen. 
 
29 jan. Peeter Van Passel en Joanna Laureijs gehuwden, akte van verklaring der 

juiste quote uitgekeerd aan hun kinderen … 
 
12 feb. Adriaen Coolkens en Joanna Van Beijlen gehuwden, testament. 
 
23 feb. Peeter Verbiest en Adriaen Beirinckx obligatie ten behoeve der gilde van St. 

Sebastiaen. 
 
24 feb. Marten en Elisabeth Cremers verkoop der meubilaire effecten. 
 
28 feb. De erfgenamen Jan Baptist Heijlen, verkoop van een perceel land gelegen tot 

Meeren onder Oolen. 
 
2 maart Joannes Douwen obligatie tot behoef van Peeter Coolvonders 
 
6 maart Jacobus Van Steenbroeck als momber der wees met naam Guil. Vekemans. 

Verkoop van hout. 
 
6 maart Joes. B. Soeten als gelaste van de heer intendant Bosquet verkoop van 

schaarhout. 
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8 maart Anna Theresia Wuijts obligatie tot behoef van Hendrick Vertommen 
 
12 maart Jan Van Doninck verhuur van zekere stede aan Adriaen Schoubroeckx 
 
23 maart De weduwe wijlen Hendrick Vermeulen tot Lichtaart verkoop van een perceel 

land 
 
1 april Peeter De Ceuster verhuur van zekere stede aan Peeter Cornelis Vervoort 
 
2 april Anna Catharina Dams donatie inter vivos aan heer Henricus Van Hove notaris 

etc. 
 
1 mei Joannes Andreas Bruers en Anna Theresia Heijlen gehuwden testament. 
 
19 mei Adriaen Frans Hendrickx verkoop der meubilaire nalatendheid op zijn 

huisvrouw gesuccedeerd bij dood van Barbara Mans aan Anthoon Moelants. 
 
21 mei Joannes Baptista Laureijs verkoop van een perceel land aan Guilliam Maes. 
 
9 juni Martinus Bellens en de mombers van zijn kinderen verkoop van moer 
 
9 juni Akte van transport bij vorm van mangeling tussen Niclaes Vonckx en Anthoon 

Smolders. 
 
12 juni Jan Francis Wouters verhuur van een stede aan Peeter Verboven 
 
15 juni De erfgenamen marterneel van Maria Anna Van Castel daar moeder van was 

Joanna Maria Van Beijlen scheiding en deling 
 
19 juni Peeter Geens en Maria Bertels testament 
 
9 juli Guilliam Maes obligatie tot behoef van Peeter Coolvonders. 
 
12 juli Petrus Aerts en Elisabeth Bervoets gehuwden obligatie tot behoef van Jan 

Baptist Verheijen. 
 
14 aug. De erfgenamen van Peeter Steijnen verkoop van twee percelen van erven 
 
25 aug. Joannes Van Tongel en Anna Barbara Marien, obligatie aan de H. Geesttafel 

tot Hulshout 
 
27 aug. Ida Gebruers weduwe van Marten Dams verhuring van zekere stede aan 

Peeter Mart. Douwen 
 
28 aug. Joannes Douwen obligatie aan en tot behoef van Ida Gebruers 
 
18 sept. Petrus Martinus Soeten verhuur van zekere stede aan Francis Douwen 
 
5 okt. Cornelis Dams, obligatie tot behoef van juffrouw Maria Catharina Van Deun 

begijn 
 
16 dec. Joannes Smets verkoop der meubilaire effecten 
 
18 dec. Geeraert De Winter cum suis verkoop van een perceel land 
 
23 dec. De kinderen van Martin Wauters verkoop van meubilaire effecten. 
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31 dec. Joannes Verboven en Elisabeth Versprengelen testament 
 

1785 
 
18 jan. Henricus Janssens en Joanna Douwen gehuwden, obligatie ten profijt van 

Waltherus Nauwelaers 
 
1 feb. De mombers der wezen van wijlen Guilliam Verachtert verkoop van 

schaarhout. 
 
8 feb. Joannes Verboven en Joanna Catharina Vennekens gehuwden, verkoop van 

erfgoederen 
 
16 feb. Peeter Soeten als volmachtigde van Cornelia Van Looij zijn moeder, verhuur 

van gronden van erven aan Andries Mans, Guilliam Van Putte etc. 
 
23 feb. De Capelle van Meeren, obligatie tot last van Peeter Peeters inwoner van 

Oevel. 
 
9 maart Peeters Michiels H. Geestmeester, verkoop van schaarhout. 
 
14 maart Petrus Martinus Soeten, verkoop van een klein huisje tot Noorderwijk. 
 
6 april Anna Maria Verbist eerste weduwe wijlen Peeter Helsen, donatie inter vivos in 

faveur van Martinus Helsen haar zoon. 
 
… Joannes Smets, verkoop van meubliaire effecten. 
 
7 juni Adriaen De Bruijn en Dimphna Van Hove gehuwden, obligatie ten profijt der 

Gilde van St. Antonis. 
 
20 juni Joannes Baptista Gislain en Anna Catharina Heijlen, testament. 
 
19 juli Peeter Michiels en Joanna Catharina De Bruijn, obligatie ten profijt van 

Juffrouw Anna Maria Raeijmaekers dit Haegens. 
 
25 juli Peeter Matthijs, verkoop van den oogst ten velde. 
 
26 juli Joannes Smets, verkoop van den oogst ten velde. 
 
16 aug. Hendrick Boulangier, verkoop van een perceel heide aan Andries Van … 
 
24 aug. De erfgenamen Hendrick Soeten en … Cornelia Van Looij, scheiding en 

deling. 
 
6 sept. Peeter Van Outsel, obligatie ten profijt van Adriaen Aerts. 
 
6 sept. P. M. Soeten geconstitueerde van Juffrouw Maria Anna Jacobs bijgestaan van 

Sr. F. De Schutter haar man, verkoop van een stede tot Damseijnde. 
 
6 sept. De fondatie van den Roozencrans, obligatie ten laste van Cornelis Verwimp. 
 
9 sept. Joannes Andreas Huijsmans cum suis, verkoop van zeker huisje en hof aan 

Joseph Lenaerts. 
 
19 sept. Adriaen Heijlen en Catharina Van Hove gehuwden, obligatie ten behoeve van 

Marten Cremers. 
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1 dec. De H. Geest tafel van Hulshout obligatie ten laste van J. B. Verhaert en 
Adriana Vervoort. 

 
7 dec. P. M. Soeten en Joanna Huijpens gehuwden, obligatie ten laste van Juffrouw 

Haegens dit Raeijmaekers. 
 
12 dec. J. Schmitz chirurgijn, verkoop van hout. 
 
13 dec. Anthoon Smolders, obligatie ten profijt van Joannes Smedts. 
 
19 dec. Contract tussen de kinderen van Adriaen Van Den Bruel en Anna Maria 

Boeckx. 
 
22 dec. Joanna Dierckx weduwe wijlen Joannes Groenen, obligatie ten profijt van 

Joannes Smets. 
 

1786 
 
2 jan. Sieur François Vercammen en J. B. Eskens verkoop van elzenhout. 
 
3 jan. Joannes Verbist verkoop van erfgoederen. 
 
... jan. J. B. Valgaeren nomine uxoris Catharina De Busser, verkoop van 

erfgoederen. 
 
4 jan. Gerardus Verbist verhuring van zekere stede aan Peeter Heijlen. 
 
4 jan. De erfgenamen en kinderen wijlen Maria Wouters daar vader van leeft Marten 

Van Olmen, contract. 
 
5 jan. Peeter Sapion, obligatie ten profijt van Adriaen Aerts. 
 
11 jan. De kinderen van Franciscus Naets en Maria Der Boven, scheiding en deling. 
 
14 jan. De erfgenamen van wijlen Catharina Bellens jong bejaarde dochter verkoop 

van erfgoederen. 
 
3 feb. Martinus Van Beijlen en Catharina Verbist, scheiding en deling. 
 
13 feb. Adriaen De Busser, obligatie aan de kerk van OLV ter Gestele. 
 
17 feb. De momboirs der voor en nakinderen van Michiel Janssens, contract. 
 
4 maart Joannes Douwen, obligatie ten profijt van Joannes Smets. 
 
24 maart Franciscus Lambrechts, obligatie ten profijt van de kerk van Hulshout. 
 
13 april Joannes Guillielmus Thijs inwoner van Berlaar, obligatie ten profijt van Michiel 

Vertommen. 
 
29 april Andreas Lennards en Maria Catharina Mathijs gehuwden, testament. 
 
10 mei Anna Catharina Van Genechten weduwe van Henrick Stijnen verkoop van 

meubilaire effecten. 
 
11 mei Dezelfde kinderen verhuring van zekere stede aan Michiel Boeckx. 
 
2 juni Joannes Van Dijck, obligatie aan de H. Geest Tafel van Hulshout. 
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7 juni Guilliam Vekemans, verhuring van zekere stede aan Gommarus Ceulemans. 
 
26 juni Joannes Van Rompa, obligatie ten profijt van de Kleijne Borzen van 

Noorderwijk. 
 
12 juli Martinus Van Nuten, verkoop van drie bunders rogge. 
 
18 juli Joannes Van Nueten cum suis, verkoop van den oogst ten velde. 
 
20 juli De Heer J. B. Caeijmacx als executeur testamentair der naerlaetentheijd van 

wijlen Peeter Coolbonders, verkoop van twee percelen. 
 
22 juli Joannes Baptista Storms, obligatie ten behoeve van Joris De Cock. 
 
19 sept. Afvragingen gedaan ter rekwest van Adriaen Van Reusel, cum suis aan 

Franciscus De Ceuster en Andreas De Schutter. 
 
24 okt. Adrianus Van Reusel en Maria Dimphna Heijlen, huwelijkse voorwaarden. 
 
26 okt. J. B. Storms, verhuring van zekere stede aan Gaspar Ceulemans. 
 
26 okt. De regenten der fabriek en H. Geest Tafel van Hulshout verhuring van 

erfgoederen. 
 
6 nov. Jan Verboven en Anna Catharina Vennekens, verkoop van een perceel land 

aan A. Van Reusel. 
 
16 nov. Franciscus Van Den Bruel en Joanna Boeckx gehuwden, obligatie ten profijt 

van de Capplanie van Hulshout. 
 
29 nov. De eedsluijden van Hulshout, verpachting van den collecteboek. 
 
… nov. Peeter Broeckx en Guilliam Vervoort weduwnaar van wijlen Theresia Broeckx, 

contract. 
 
5 dec. Anna Catharina Soeten, verkoop van een dennen bos. 
 

1787 
 
10 jan. Guilliam Spaepen weduwnaar wijlen M. E. Callaerts, afstand van alzulke 

touchte en eigendom als hem competerende in de erfgoederen van zijne 
voorschreven huisvrouw zaliger. 

 
24 jan. De heer Bosquet, P. M. Soeten en de wethouders van Olen verkoop van 

dennen en schaarhout. 
 
10 feb. Jan Van Nueten mede in naam van Jan Steijnen, verhuring van zekere stede 

aan Peeter Steijnen. 
 
17 feb. Jan Franciscus De Ceuster en Theresia Van Castel, verhuring van een stede 

aan Peeter Van Lommel. 
 
20 feb. Peeter Vermeerbergen en Elisabeth Van Passel gehuwden benevens Guilliam 

Van Passel, verhuring van een stede aan Peeter Neijens. 
 
8 maart De kinderen van Jan Groenen en Joanna Dirickx in hun leven gehuwden, 

scheiding en deling. 
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9 maart De erfgenamen ab intestato van wijlen Jan Van Gansen en Elisabeth Peeters, 

verkoop van een stede in tien kopen. 
 
4 april Procuratie tot goedenis van dezelfde percelen voor de kopen. 
 
4 april De kinderen van wijlen Marten Wouters en Anna Elisabeth Francen, scheiding 

en deling. 
 
13 april Peeter Van Bijlen en Maria Theresia …nen, gehuwden, verkoop van percelen 

van erven aan Cornelis Verachtert. 
 
26 april Akte van cassatie van drie kapitalen gestaan hebbende tot last van de 

gemeente van Oolen en ten behoeve der fondatie in de kapel tot Meeren. 
 
28 april Joannes Josephus Heijlen en Maria Coolkens gehuwden, obligatie ten profijt 

van Adriaen Mathijs jongeman. 
 
11 mei Joannes Van Genechten oud bejaarde jongeman, testament. 
 
3 juli Contract tussen de wethouders van Oolen en Jan Mols over de den muur 

westwaarts van het college der zelfde wethouders. 
 
18 aug. Peeter Van Dijck en Anna Barbara Smets gehuwden, obligatie ten profijt van 

Jan Smets. 
 
13 sept. Anna Maria Verbist eerste weduwe wijlen Peeter Helsen en laatste weduwe 

van wijlen Hendrick Huijskens testament. 
 
15 sept. Dezelfde verhuring van zekere stede aan Martinus Helsen haar zoon. 
 
24 okt. Akte waarbij de regenten der kerk van Hulshout hun hebben verbonden van 

ten eeuwigen dage te celebreren twee gezongen jaargetijden tot lafenis der 
ziele van Peeter Vereijken en Anna Catharina Haenegreefs. 

 
31 okt. Peeter Van Reusel en Anna Catharina Bosschaerts gehuwden, obligatie ten 

behoeve van J. B. Stevens inwoner van Morckhoven. 
 
3 dec. Martinus Van Bijlen en Anna Catharina Van Hout gehuwden, obligatie ten 

profijt van den voorschreven Stevens. 
 
4 dec. De kinderen van wijlen Peeter Vereijcken en Anna Catharina Haenegreefs, 

scheiding en deling. 
 
4 dec. De eedsluijden van Hulshout verpachting van den gecombineerde zetboek 

anno 1787. 
 
6 dec. De heer Bosquet verkoop van schaarhout. 
 
18 dec. Josephus Van Lommel bejaarde jongeman, verkoop van een perceel land. 
 
20 dec. Sr. Petrus Sterckx mede als procuratie hebbende van den eerwaarde heer F. 

Sterckx pastoor van Belle en Sr. W. J. Thielemans verkoop van een perceel 
land. 

 
24 dec. De gelijke erfgenamen van wijlen Anna Maria Verbist eerste weduwe wijlen 

Peeter Helsen en laatste weduwe van wijlen Henrick Huijskens, verkoop van 
meubilaire effecten. 
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1788 
 
2 jan. Afvragingen ten verzoek van de eedsluijden van Hulshout aan de heer van 

Oostenrijck. 
 
4 jan. Peeter Van Dijck, Jan, Guilliam en Peeter Smets verkoop van percelen van 

erven. 
 
10 jan. Gerard Andries en Maria Catharina Van Der Veken cessie van een perceel 

land hun bij legaat gemaakt van zekere som en acceptatie van hetzelfde door 
Adriaen Van Der Veken. 

 
17 jan. Adriaen Van Der Veken en Maria Catharina t Seijen gehuwden, obligatie ten 

behoeve van Adriaen Broeckx. 
 
18 jan. Cassatie van een kapitaal van 478 – 9 – ¾ tot profijt van de kerk alhier en ten 

laste der gemeente Oolen. 
 
21 jan. Petrus Helsen president schepene alhier verhuring van een stede aan Jan 

Coolkens. 
 
26 jan. Anna Maria Verbist erfgenamen, verkoping van haafelijke meubelen 
 
14 feb. Lambert Gebruers en Anna Elisabeth Smets gehuwden, testament. 
 
18 feb. De kinderen Joseph Meir en Anna Leirs, contract over de nagelaten haafelijke 

goederen. 
 
22 feb. Jan Bleirinckx en Dimphna Hermans gehuwden, testament. 
 
19 maart Adriaen Vervoort Egidius zoon, obligatie ten behoeve de kerk en H. Geest 

Tafel van Hulshout. 
 
20 maart Franciscus Van Put, transport van een huis aan de gemeente van Hulshout. 
 
2 april Jan Bleerinckx, verkoop van zijn haafelijke effecten. 
 
3 april Peeter Van Dijck en Jan Smets met zijn broeders, transactie. 
 
8 april Peeter Verbist Janszoon, obligatie ten behoeve de kerk van Hulshout. 
 
19 april Codicille van Lambertus Gebruers en Anna Elisabeth Smets gehuwden. 
 
3 mei Andreas Jacobus Gislain, obligatie ten behoeve van Gerard Verbist. 
 
6 mei Adriaen Wouters tot Morckhoven, donatie inter vivos ten behoeve van 

Elisabeth Laureijs zijn vrouwe. 
 
7 juni Jan Baptist Stevens inwoner van Morckhoven, testament. 
 
10 juni De kinderen Jan De Busser, verkoop van een perceel hooiwas. 
 
12 juni Maria Francisca Claesens en Jan Franciscus Wouters, mangeling van erf op 

erf. 
 
16 juni Jan Heijns verhuring van vijf percelen land aan Guilliam Engelen tot Grees. 
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27 juni Amandus Van Hout en Joanna Catharina Laenen gehuwden, testament. 
 
30 juni De notaris Oniaerts declaratie onder eed. 
 
2 juli Paulus Gielis en Margareta Van Der Heijden gehuwden, testament 
 
7 juli Franciscus Naets en momboirs van zijn kind, verkoop van zijn oogst ten velde. 
 
10 juli De kinderen van Adriaen Laenen en Anna Maria Van Der Veken, gehuwden 

als zij leefden, scheiding en deling. 
 
14 juli Peeter Verreckt, verkoop van zijn oogst ten velde. 
 
14 juli Anna Maria Verbist kinderen, verkoop van hun oogst ten velde. 
 
26 juli J. B. Feninckx timmerman en Anna Maria Laenen, gehuwden, transport van 

een kapitaal aan de H. Geest Tafel van Hulshout. 
 
26 juli Dezelfde obligatie aan dezelfde H. Geest Tafel. 
 
13 aug. Joanna Cornelia Laenen, obligatie ten behoeve van de fondatie wijlen Jonker 

Manriquez De Lara in faveur van de huisarmen van Vorselaer. 
 
14 aug. Joseph Boeckx verhuring van een stuk land tot Bruggeneijnde aan de molder 

Soeten. 
 
6 sept. De momboirs der kinderen Guilliam Verachtert, verhuring van een stede aan 

Marten Heijlen. 
 
17 okt. Guilliam Vekemans, obligatie aan de fondatie den Roozenkrans tot Oolen 
 
18 okt. Martinus Vervoort en Dimphna Coolkens gehuwden, obligatie aan Henricus 

Verhaert. 
 
21 okt. Marten Helsen van de vennen, obligatie aan Juffrouw Van Deun, begijntje. 
 
24 okt. Franciscus Baelens en Petronella Verhaegen kinderen, scheiding en deling. 
 
24 okt. Peeter Baelens verhuring van twee bunders land aan Jan Doos. 
 
30 okt. Franciscus Van Herck gehuwd met Anna Catharina Balens en Peeter Vervoort 

als voogden over de kinderen Maria Balens, verhuring aan Adriaen Bernards. 
 
6 nov. P. M. Soeten en Joanna Catharina Huijpens gehuwden, obligatie aan Marten 

Cremers. 
 
15 nov. Dorothea Marien jonge dochter akte van verkoop in plaats van rekening 

verleden ten behoeve van Hendrick De Backer haar gewezen voogd. 
 
29 nov. Jan B. Ruders? en Anna Catharina Wouters gehuwden, obligatie aan Adriaen 

Van Reusel. 
 
10 dec. Peeter Verbist en Joanna Rens gehuwden, obligatie aan de fondatie te 

Hulshout 
 
13 dec. Liquidatie en rekening van de kinderen Anna Maria Verbist tot Straeteneijnde. 
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1789 
 
10 jan. Joannes Mols en Maria Catharina Douwen gehuwden, testament alsook van 

hun zoon. 
 
27 jan. Maria Pelsmaekers en haar voorkinderen, verkoop van een huis en erve. 
 
29 jan. Guilliam Mathijs en Elisabeth Van Reusel gehuwden, testament. 
 
14 feb. Maria Catharina Douwen, verhuring van gronden van erven aan Henricus 

Verbist. 
 
23 feb. Adriaen Keuppens, verhuring van een perceel land tot Oevel aan de meijer 

Verachtert. 
 
2 maart Peeter Mathijs, verhuring van zijn stede aan Adriaen De Busser. 
 
3 maart Adriaen Boeckx en Theresia Baeten gehuwden, obligatie aan de H. Geest 

Tafel alhier. 
 
17 maart Adriaen Janssens, obligatie aan de kerk en H. Geest Tafel alhier. 
 
27 maart Peeter Van Den Bolck en Anna Catharina Spits gehuwden, obligatie aan 

Peeter Heijlen. 
 
14 april Hendrick Govaerts, obligatie aan Michael Vertommen. 
 
22 april Peeter Groenen en Maria Elisabeth Bosch gehuwden, obligatie aan het 

Beneficie in de kapel tot Meeren. 
 
2 mei Adriaen Douwen verhuring van een stede aan Peeter Van Mensel. 
 
9 mei Adriaen Wouters kinderen, verkoop van een perceel land in de langels. 
 
16 mei Peeter Denckens en Maria Anna Floerbergs kinderen, contract van uitgroting. 
 
22 mei Sieur Gommarus Franciscus Van Rompaeij schoolmeester, verkoop van een 

stede. 
 
26 mei Peeter en Adriaen Govaerts mangeling van erf op erf. 
 
26 mei Peeter Sprengers, verkoop van een perceel land tot Oostendijck. 
 
9 juni De Kinderen Joseph Meir ter ene en Franciscus Smets ter andere, akte van 

uitgroting.  
 
15 juni Sieur Gommarus Franciscus Van Rompaeij, procuratie ter goedenis. 
 
24 juni Guilliam Van Den Putte, obligatie aan het kind van Franciscus Naets. 
 
4 juli Marten Boonaerts, obligatie aan Henricus Cools zijn zwager. 
 
8 juli Wilhelmus Van Tongerloo, obligatie aan de kinderen wijlen Anna Catharina 

Verherstraeten daar vader van is Sebastiaen Helsen. 
 
13 juli Jacobus Peetermans, transport van een beemd aan Joannes Goor. 
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18 juli Jan Verlinden tot Grees, verkoop van zijn oogst ten velde. 
 
10 aug. Peeter Van Deun weduwnaar wijlen Christina Cauwenbergs tot Turnhout, 

testament. 
 
13 okt. Peeter Govaerts tot Oosterwijck, obligatie aan de H. Geest Tafel alhier. 
 
19 okt. Gommarus Van Den Bolck, verhuring van enige erfgoederen. 
 
26 sept. J. B. Pornaels en Laurentinus Gijsen, verkoop van twee percelen land. 
 
14 dec. Elisabeth Van Reusel weduwe Guilliam Mathijs, verkoop van meubilaire 

effecten. 
 
31 dec. Adriaen Thoremans gehuwd met Anna Elisabeth Van Elsen, obligatie aan de 

kapel van Oosterwijck. 
 

1790 
 
30 jan. Henrick Steijnen obligatie aan Ida Gebruers wed. Marten Daems. 
 
30 jan. De Heer Intendent Bosquet verkoop van schaarhout. 
 
5 feb. Ambrosius Van Passel obligatie aan de H. Geest Taefel van Hulshout. 
 
13 feb. Elisabeth Van Reusel wed. Guilliam Mathijs verkoop van haafelijke effecten. 
 
16 feb. De voogden van Guilliam Verachtert kinderen verkoop van schaarhout. 
 
16 feb. Guilliam Van Hove obligatie aan de kapel van Gestel. 
 
 
 

Notarius Joannes Baptista Soeten 

mortuus est in Oolen secunda aprilis anno 1700 

nogagesimo 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fouten gemaakt tijdens het transcriberen van deze akten werden niet met opzet gemaakt. Na verificatie op de 
originele akten kunnen deze steeds verbetert en aangepast worden. 
 
Een typefout of tikfout is een vergissing die wordt gemaakt tijdens het typen. Het zijn geen fouten die gemaakt 
worden door onwetendheid of te geringe kennis van de taal of spelling, maar fouten die worden gemaakt doordat 
een vinger verkeerd neerkomt op een toets van het toetsenbord. 

 
 
 
 
 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Typen
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INDEX OP FAMILIENAAM 
 
De namen zijn genormaliseerd in deze index. In de akten zijn ze mogelijk met een andere 
schrijfwijze genoteerd. 
 

Abdij van Averbode ............................................................................................. 148, 217, 229, 238, 241 
Abdij van Tongerlo ................................................................. 7, 24, 92, 99, 126, 127, 148, 222, 226, 232 
Adriaens Peeter Josephus .................................................................................................................. 113 
Aerts Adriaen ................................................................................................... 4, 178, 185, 253, 288, 289 
Aerts Barbara ...................................................................................................................................... 158 
Aerts Cornelis ................................................................................................................................ 92, 208 
Aerts Marten .............................................................................................................................. 35, 40, 95 
Aerts Petrus ................................................................................................................................. 169, 287 
Aerts Petrus Josephus .................................................................................................................. 35, 272 
Andries Dimphna ................................................................................................................................. 222 
Anthonis Anna Maria ............................................................................................................................. 90 
Anthonis J. ............................................................................................................................................. 31 
Anthonis Maria Anna ....................................................... 52, 74, 158, 164, 171, 173, 224, 245, 260, 274 
Anthonis Martinus ........................................................................................................................ 154, 174 
Anthonis Peeter ....................................................................................................... 26, 52, 262, 265, 267 
Appels Peeter .............................................................................................................................. 157, 286 
Bacx Maria Theresia .............................................................................................................................. 13 
Baelemans Franciscus .......................................................................................................................... 60 
Baelemans Jan ...................................................................................................................................... 60 
Baelens Anna .............................................................................................................................. 123, 282 
Baelens Anna Catharina ...................................................................................................... 225, 226, 227 
Baelens Dimphna ........................................................................................................................ 225, 226 
Baelens Franciscus ............................................................................................................. 226, 264, 293 
Baelens Maria ...................................................................................................................... 225, 226, 227 
Baelens Peeter .................................................................................................... 123, 225, 226, 227, 293 
Baeten Adriaen .............................................................................................. 49, 102, 143, 175, 213, 279 
Baeten Anna Elisabeth .......................................................................................................................... 98 
Baeten Anna Theresia ......................................................................................................................... 234 
Baeten Henricus ...................................................................................... 27, 85, 102, 105, 140, 234, 279 
Baeten Joannes ............................................................................................... 84, 98, 111, 136, 230, 283 
Baeten Maria ......................................................................................................................................... 40 
Baeten Maria Elisabeth ......................................................................................................................... 98 
Baetvens Theresia ............................................................................................................................... 204 
Balis Wouter .......................................................................................................................................... 81 
Barth Abbé ..................................................................................................................................... 47, 274 
Bastiaens Guilliam ....................................................................................................................... 212, 213 
Beersmans Martinus ............................................................................................................................ 232 
Beersmans Nicolaus ............................................................................................................................ 232 
Begijnhof van Herentals .................................................................. 11, 72, 119, 171, 215, 225, 230, 274 
Begijnhof van Lier ................................................................................................................................ 185 
Begijnhof van Mechelen ...................................................................................................................... 202 
Beijs Catharina ............................................................................................................................ 142, 284 
Beirinckx Adriaen ............................................. 10, 11, 51, 89, 90, 94, 108, 113, 117, 162, 257, 281, 286 
Beirinckx Marten .................................................................................................................................... 89 
Beirinckx Michiel ........................ 49, 51, 83, 86, 89, 90, 94, 108, 109, 111, 113, 117, 183, 200, 280, 281 
Beirmans Henricus .............................................................................................................................. 227 
Beirmans Jan Baptista ......................................................................................................................... 227 
Beirmans Martinus ............................................................................................................................... 227 
Beismans Martinus ................................................................................................ 86, 116, 139, 145, 234 
Bellens Adrianus ...... 4, 19, 30, 40, 65, 77, 84, 85, 86, 89, 93, 97, 98, 99, 116, 118, 127, 134, 136, 145, 

155, 160, 161, 167, 171, 178, 179, 184, 188, 201, 218, 239, 250, 251, 252, 253, 255, 265, 269, 
279, 281 

Bellens Anna Maria ..................................................................................................................... 111, 280 
Bellens Catharina .................................................................................... 38, 54, 119, 138, 188, 257, 289 
Bellens Cornelis ................................................. 38, 40, 83, 108, 110, 118, 131, 200, 201, 211, 234, 273 
Bellens Dimphna ................................................................................................................................. 141 
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Bellens Elisabeth ................................................................................................................................... 83 
Bellens Joanna Maria .......................................................................................................................... 135 
Bellens Joannes .............................................. 35, 66, 85, 86, 89, 96, 122, 146, 196, 201, 202, 203, 278 
Bellens Maria ....................................................................................................................................... 188 
Bellens Maria Elisabeth ................................................................................................................. 83, 141 
Bellens Martinus ...... 19, 35, 38, 65, 93, 95, 97, 108, 110, 111, 112, 115, 117, 136, 137, 138, 142, 144, 

156, 167, 207, 218, 256, 278, 279, 280, 287 
Bellens Peeter ............................................................... 65, 81, 85, 86, 98, 110, 136, 199, 237, 241, 246 
Belmans Anna Theresia ...................................................................................................................... 213 
Belmans Martinus .................................................................................................................................. 74 
Benckendonck E. ................................................................................................................................... 82 
Bens Joannes ................................................................................................................................ 78, 110 
Berckmans Elisabeth ........................................................................................................................... 197 
Bernards Adrianus ............................................................................................................................... 227 
Bernards Joannes ............................................................................................................................... 227 
Bertels Maria ................................................................................................................. 71, 168, 276, 287 
Bertels Peeter ...................................................................................................................................... 116 
Bervoets Elisabeth ....................................................................................................................... 169, 287 
Besloten Hof van Herentals ........................................................................................................... 11, 235 
Bisschops Joannes ........................................................................................................................ 52, 274 
Bisschops Maria Josepha .................................................................................................................... 191 
Bleirinckx Anna Elisabeth ........................................................................................................................ 9 
Bleirinckx Catharina ........................................................................................... 2, 11, 119, 122, 268, 270 
Bleirinckx Joannes ........................................................................................... 18, 26, 214, 215, 234, 292 
Bleirinckx Martinus .... 5, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 26, 48, 49, 50, 51, 58, 87, 94, 183, 189, 198, 200, 242, 

254, 265, 267 
Bleirinckx Peeter ................................................................................ 49, 51, 60, 119, 120, 274, 275, 281 
Blereau ................................................................................................................................................ 191 
Boeckstaens Joannes Franciscus ......................................................................................................... 79 
Boeckx Adriaen ....................................................................... 37, 96, 115, 192, 212, 234, 247, 256, 294 
Boeckx Adriana Lucia ............................................................................................................................ 48 
Boeckx Anna Elisabeth ............................................................................................ 33, 55, 247, 272, 275 
Boeckx Anna Maria ............................................................................................................. 105, 181, 289 
Boeckx Jan Baptist ................................................................................................................................ 93 
Boeckx Joanna ............................................................................................................ 127, 196, 282, 290 
Boeckx Joannes .................................................................................................................................. 141 
Boeckx Josephus .................................................................................................................... 57, 66, 224 
Boeckx Maria ......................................................................................................................................... 31 
Boeckx Maria Dimphna ....................................................................................................................... 237 
Boeckx Michiel ............................................................................................................................. 192, 289 
Boeckx Peeter ........................... 18, 37, 66, 150, 158, 163, 166, 188, 191, 208, 222, 235, 247, 262, 285 
Boeckx Sebastiaen ........................................................................................................................ 22, 180 
Bogaerts Jan ............................................................................................................................... 124, 219 
Bogaerts Joanna Maria ....................................................................................................................... 127 
Bogaerts Maria .................................................................................................... 117, 151, 155, 263, 285 
Bogaerts Peeter ................................................................................................................................... 219 
Boon Anna Maria ................................................................................................................................. 229 
Boonaerts Martinus . 4, 11, 13, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 49, 50, 52, 54, 64, 68, 82, 83, 88, 90, 91, 95, 96, 

98, 99, 100, 104, 115, 117, 118, 123, 128, 129, 133, 135, 137, 138, 139, 144, 147, 148, 158, 168, 
169, 170, 174, 179, 185, 191, 195, 198, 199, 204, 217, 225, 227, 235, 239, 240, 241, 243, 244, 
245, 266, 294 

Boonen Andries ....................................................................................................................... 18, 42, 270 
Boonen Anna Elisabeth ......................................................................................................................... 18 
Boonen Catharina .................................................................................................................................. 18 
Boonen Elisabeth .................................................................................................................................. 42 
Boonen Joanna Maria ........................................................................................................................... 18 
Boonen Joannes Baptista ................................................................................................................ 18, 42 
Boonen Maria Anna ............................................................................................................................... 18 
Bosch Anna Maria ....................................................................................................................... 122, 282 
Bosch Elisabeth ................................................................................................................................... 160 
Bosch Maria Elisabeth ................................................................................................................. 235, 294 
Boschaerts Anna Catharina................................................................................................................. 207 
Bosmans Petrus .................................................................................................................................... 37 
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Bosquet 3, 36, 37, 50, 58, 70, 71, 74, 102, 104, 116, 124, 131, 145, 151, 161, 163, 209, 244, 247, 249, 
250, 251, 253, 256, 257, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 275, 276, 280, 282, 
285, 286, 290, 291, 295 

Bosquet F. J. ......................................................................................................................... 24, 198, 267 
Bossaerts Cornelis ........................................................................................................................ 21, 271 
Boulangier Hendrick .................................................................................................................... 177, 288 
Bouwen Egidius ........................................................................................... 103, 255, 256, 257, 258, 279 
Bouwen Elisabeth ................................................................................................................ 201, 255, 259 
Bouwen Guilliam .......................................................................................................................... 133, 250 
Bouwen Joannes ......................................................... 31, 34, 88, 99, 109, 139, 272, 278, 279, 280, 284 
Bouwen Joannes Baptista ................................................................................................................... 103 
Bouwen Maria Clara .............................................................................................................................. 12 
Bouwen Martinus ......................................................................................................................... 129, 283 
Bouwen Peeter .............................................................................................. 80, 129, 194, 195, 218, 277 
Bouwen Peeter Franciscus .................................................................................................................... 11 
Breugelmans Guilliam ......................................................................................................................... 133 
Breugelmans Joannes Baptista ........................................................................................................... 133 
Breugelmans Josephus ....................................................................................................................... 133 
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Broeckx Anna Catharina ...................................................................................................................... 127 
Broeckx Catharina ............................................................................................................................... 197 
Broeckx Joannes ................................................................................................................... 92, 193, 197 
Broeckx Peeter ............................................................................................ 129, 146, 197, 249, 284, 290 
Broeckx Theresia ......................................................................................................................... 197, 290 
Bruers Anna ......................................................................................................................... 163, 170, 190 
Bruers Joannes Andreas ............................................................................................................. 166, 287 
Bruijndonckx Peeter .............................................................................................................. 36, 128, 129 
Bruijnseels Anna Maria ........................................................................................................................ 102 
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Bruijnseels Maria ......................................................................................................................... 133, 207 
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Bulckens Christiaen ................................................................................. 72, 81, 162, 163, 179, 183, 197 
Bulckens Dimphna ................................................................................................................. 11, 113, 270 
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Bulckens Guilliam ................................................................................................................ 113, 114, 281 
Bulckens Jan Baptist ................................................................................................................... 106, 113 
Bulckens Jan Frans ............................................................................................................................. 188 
Bulckens Joannes ................................................................................................................................. 49 
Bulckens Maria Catharina ................................................................................................................... 165 
Bulckens Maria Dimphna ..................................................................................................................... 106 
Bulckens Niclaes ........................................................................................................................... 82, 252 
Caeijmacx Jan Baptist ................................................................................................................. 149, 163 
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Callaerts Maria Elisabeth ..................................................................................................................... 197 
Camps Andreas ........................................................................................................................... 161, 229 
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Cauwenbergs Christina ............................................................................................................... 240, 295 
Celen Joannes ............................................................................................................................... 41, 273 
Ceulemans Gaspar .............................................................................................................. 195, 241, 290 
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Ceuppens Adriaen ............................................................................................................................... 233 
Claes Anna Catharina ................................................................................................................. 113, 281 
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Cluijts Jan Baptist .......................................................................................................... 31, 108, 110, 165 
Cluijts Maria ................................................................................................................. 6, 31, 40, 269, 273 
Cluijts Michiel ............................................................. 4, 27, 31, 49, 50, 88, 145, 153, 194, 222, 260, 264 
Cluijts Peeter .............. 49, 63, 65, 67, 70, 79, 84, 97, 103, 111, 115, 138, 141, 146, 155, 184, 189, 190 
Coolbunders Jan Baptist ....................................................................................................................... 61 
Coolbunders Peeter ............................................................................................................... 61, 194, 290 
Coolbunders Willebrordus ............................................................................................................. 61, 275 
Coolkens Adriaen .................. 21, 38, 52, 73, 86, 87, 93, 95, 96, 162, 183, 204, 211, 225, 250, 278, 286 
Coolkens Dimphna ...................................................................................................................... 225, 293 
Coolkens Joannes ............................................................................................................................... 213 
Coolkens Maria ............................................................................................................................ 204, 291 
Cools Anna Elisabeth .................................................................................................................... 11, 270 
Cools Christiaen .................................................................. 16, 51, 88, 98, 118, 119, 145, 150, 194, 261 
Cools Elisabeth .................................................................................................................................... 239 
Cools Henricus ............................................................................................................................ 240, 294 
Coolvonders Peeter ..................................................... 119, 122, 149, 160, 161, 163, 169, 285, 286, 287 
Coomans (notaris) ................................................................................................................................. 69 
Coopal Diliana ......................................................................................................................................... 6 
Cornelis Joanna ..................................................................................................................................... 71 
Corthoudt Michiel ......................................................................................................................... 121, 281 
Cremers Cornelis ....................................................................................... 10, 84, 85, 155, 265, 266, 267 
Cremers Elisabeth ........................................................................... 38, 66, 133, 159, 162, 180, 283, 286 
Cremers Martinus .......................................... 38, 52, 66, 77, 84, 133, 162, 173, 180, 227, 276, 288, 293 
Cuijlaerts Franciscus ..................................................................................................................... 88, 278 
Cuijpers Joannes ........................................................................................................................... 78, 143 
Cuijpers Michiel ............................................................................................................... 18, 42, 152, 273 
D’Joos Catharina ................................................................................................................................... 79 
D’Joos Theresia ..................................................................................................................................... 10 
Daems Adriaen .............................................................................................................................. 90, 165 
Daems Anna Catharina ....................................................................................................................... 165 
Daems Anna Elisabeth .................................................................................................................. 33, 272 
Daems Anna Theresia ........................................................................................................................... 26 
Daems Cornelis ................................................................................................................... 171, 203, 218 
Daems Elisabeth ........................................................................................................................... 32, 164 
Daems F. A. ......................................................................................................................................... 207 
Daems Joannes ........................................................................................................................... 140, 234 
Daems Joannes Baptist ............................................................................................................... 170, 250 
Daems Maria ......................................................................................................................................... 83 
Daems Maria Anna .............................................................................................................................. 147 
Daems Martinus ...... 8, 11, 13, 19, 25, 65, 70, 73, 74, 98, 118, 131, 141, 170, 194, 199, 200, 202, 203, 

244, 247, 251, 266, 268, 271, 279, 295 
Damianus (pater) ................................................................................................................................. 181 
Dams Joannes ............................................................................................................. 201, 202, 237, 239 
Daniels Joannes .......................................................................................................................... 148, 285 
Dassen Peeter ..................................................................................................................................... 232 
De Backer Adrianus ............................................................................................................................... 25 
De Backer Anna Maria ...................................................................................................................... 4, 14 
De Backer Cornelia ......................................................................................... 56, 91, 158, 260, 275, 286 
De Backer Franciscus ..................................................................................... 64, 90, 136, 139, 159, 283 
De Backer Henricus ................................................................................................................. 90, 92, 228 
De Backer Joannes Baptista ............................................................................................................... 107 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 301 

De Backer Maria Theresia ..................................................................................................................... 80 
De Backer Petrus Josephus ........................................................................................ 114, 115, 162, 192 
De Backer Theresia ....................................................................................................................... 80, 277 
De Bal Anthonis ............................................................................................................................. 92, 100 
De Bal Joannes ................................................................................................................................... 100 
De Beucker Cornelis .............................................................................................................................. 66 
De Beuker Peeter .................................................................................................................................. 86 
De Bie Franciscus ....................................................................................................................... 145, 184 
De Bie Peeter ...................................................................................... 102, 126, 127, 173, 237, 239, 282 
De Bock Jan Baptist ............................................................................................................................ 200 
De Bruijn Adriaen ........................................................................ 100, 110, 124, 141, 161, 175, 282, 288 
De Bruijn Joanna Catharina .................................................................................................. 59, 176, 288 
De Bruijn Joannes ............................................................................................... 137, 138, 153, 162, 257 
De Bruijn Maria Anna .......................................................................................................................... 150 
De Buck (notaris) ................................................................................................................................. 242 
De Busser Adrianus ................................................................................. 5, 184, 189, 204, 234, 289, 294 
De Busser Anna Maria ........................................................................................................................ 218 
De Busser Catharina ............................................................................. 69, 125, 184, 218, 276, 282, 289 
De Busser Elisabeth .................................................................................................................... 171, 218 
De Busser Henricus ......................................................................................................... 49, 81, 125, 164 
De Busser Joannes ....................................................................................... 65, 145, 162, 218, 257, 292 
De Busser Maria .................................................................................................................................. 245 
De Busser Maria Anna ................................................................................................................ 227, 228 
De Ceuleer Elisabeth ................................................................................................................. 7, 99, 215 
De Ceuster (pater) ....................................................................................................................... 125, 282 
De Ceuster Ambrosius .......................................................................................................................... 14 
De Ceuster Anna ..................................................................................................................... 9, 267, 269 
De Ceuster Anna Elisabeth ......................................................................................................... 140, 194 
De Ceuster Anna Maria ................................................................................................... 14, 41, 270, 273 
De Ceuster Catharina .................................................................................................... 46, 102, 274, 279 
De Ceuster Christiaen ................................................................................................. 209, 213, 222, 229 
De Ceuster Elisabeth ..................................................................................................... 14, 197, 261, 269 
De Ceuster Franciscus .................................................. 66, 130, 135, 146, 158, 194, 195, 198, 240, 290 
De Ceuster Guilliam ........................................................ 25, 42, 43, 47, 57, 58, 158, 250, 257, 262, 268 
De Ceuster Jan ................................................................................................ 46, 66, 137, 158, 165, 215 
De Ceuster Jan Baptist ................................................................................................................ 230, 239 
De Ceuster Jan Franciscus ........................................................................... 11, 135, 163, 198, 283, 290 
De Ceuster Josephus .......................................................................................................................... 194 
De Ceuster Maria Anna ....................................................................................................................... 223 
De Ceuster Maria Catharina .................................................................................................................. 14 
De Ceuster Peeter ... 3, 4, 5, 10, 12, 23, 27, 39, 61, 74, 78, 97, 126, 135, 138, 140, 156, 157, 159, 165, 

170, 180, 237, 239, 260, 269, 270, 273, 275, 279, 284, 286, 287 
De Cock Jan .................................................................................................................................... 28, 38 
De Cock Joris .............................................................................................................................. 194, 290 
De Houwer Antheunis ............................................................................................................................ 77 
De Keijser Jacobus Adrianus .............................................................................................................. 140 
De Keijser Michael ............................................................................................................................... 140 
De Kepper Anna Elisabeth .................................................................................................................... 57 
De Kepper Gommarus Adrianus ..................................................................................... 32, 49, 171, 260 
De Kerf Peeter ....................................................................................................................................... 81 
De Locht Guilliam ................................................................................................................................ 165 
De Peuter Peeter 74, 82, 85, 97, 111, 112, 126, 132, 154, 168, 173, 210, 213, 222, 229, 230, 244, 279 
De Pooter Anna Catharina .................................................................................................................. 194 
De Pooter Joanna Catharina ............................................................................................................... 147 
De Pooter Peeter ................................................................................................................................. 201 
De Rijdt Jacobus ........................................................................................................... 4, 22, 47, 76, 274 
De Schutter Andreas ........................................................................................................... 194, 260, 290 
De Schutter Franciscus ................................................................................... 56, 92, 178, 179, 229, 236 
De Smedt Guilliam ............................................................................................................................... 126 
De Smedt P. .......................................................................................................................................... 49 
De Smedt Petrus ......................... 2, 3, 13, 16, 56, 57, 78, 94, 95, 97, 105, 116, 127, 133, 143, 158, 278 
De Vries Peeter ................................................................................................................................... 230 
De Winter Catharina ............................................................................................................................ 171 
De Winter Geeraert ..................................................................................................................... 171, 287 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 302 

De Winter Jan Baptista ........................................................................................................................ 229 
De Winter Maria ............................................................................................................................. 63, 248 
De Winter Peeter ................................................................................................................. 171, 178, 222 
De Wolf Joanna ................................................................................................................... 104, 130, 283 
Deckers Adrianus 5, 30, 37, 39, 42, 48, 49, 51, 60, 61, 63, 67, 70, 71, 75, 94, 115, 119, 125, 129, 130, 

132, 138, 150, 151, 159, 166, 167, 173, 174, 176, 180, 181, 194, 200, 222, 224, 233, 244, 245, 274 
Deckers Adrianus Martinus ........................................................................................................... 33, 204 
Deckers Anna Elisabeth ................................................................................................................ 67, 276 
Deckers Petrus .............................................................. 49, 67, 80, 94, 95, 174, 250, 262, 267, 276, 278 
Denckens Adrianus ..................................................................................................................... 152, 236 
Denckens Anna Elisabeth ........................................................................................................... 152, 165 
Denckens Cornelia ...................................................................................................... 136, 137, 236, 241 
Denckens Elisabeth ............................................................................................................................. 236 
Denckens Franciscus .......................................................................................................... 152, 236, 258 
Denckens Guilielmus ................................................................................................................... 152, 236 
Denckens Joannes ...................................................................................................................... 152, 236 
Denckens Martinus ...................................................................................................................... 184, 185 
Denckens Petronella ........................................................................................................................... 152 
Denckens Petrus ................................................................................................... 82, 152, 236, 285, 294 
Dens Anna Catharina ............................................................................................................................ 82 
Dens Egidius ............................................................................................................................... 106, 261 
Dens Gommarus ....................................................................................................................... 41, 82, 83 
Dens Maria Anna ............................................................................................................................. 82, 83 
Dens Peeter ........................................................................................................................................... 82 
Derboven Maria ................................................................................................................................... 185 
Diels Maria Dimphna ........................................................................................................................... 143 
Dierckx Joanna .................................................................................................... 150, 181, 182, 199, 289 
Dierickx Martinus ................................................................................................................................. 228 
Diericx Geeraert .................................................................................................................................... 42 
Dilkens Joannes Baptista .............................................................................................................. 88, 265 
Dillen Adriaen ...................................................................................................................................... 111 
Dillen Catharina ............................................................................................................................... 2, 268 
Dillen Franciscus ..................................................................................................................... 15, 99, 117 
Dils Dimphna ............................................................................................................... 115, 116, 128, 282 
Dils Elisabeth ....................................................................................................................................... 164 
Dils Joannes Baptista .................................................................... 5, 31, 92, 99, 100, 207, 241, 248, 278 
Dirickx Elisabeth .................................................................................................................................... 10 
Dirickx Francisca ......................................................................................................................... 128, 282 
Dirickx Henricus ............................................................................................................................. 36, 125 
Dirickx Joanna ................................................................................................. 53, 61, 274, 275, 285, 290 
Dirickx Peeter ...................................................................................................................... 125, 139, 254 
Dockx Carel ........................................................................................................................................... 36 
Docx Anna Catharina ...................................................................................................................... 47, 76 
Docx Catharina ...................................................................................................................................... 53 
Docx Catharina Theresia ..................................................................................................................... 103 
Docx Cornelis ........................................................................................................................................ 36 
Docx Franciscus .................................................................................................. 43, 47, 92, 99, 121, 244 
Dommeleirs Gertrudis ............................................................................................................................ 89 
Doos Elisabeth ...................................................................................................... 89, 108, 111, 117, 281 
Doos Joannes .............................................................................................................................. 226, 227 
Doos Peeter ................................................................................................................................. 100, 150 
Doos Theresia ....................................................................................................................................... 97 
Douwen Adriaen Franciscus.................................................................................................................. 22 
Douwen Adrianus ........... 4, 7, 18, 21, 22, 27, 92, 99, 108, 110, 129, 145, 202, 235, 271, 278, 283, 294 
Douwen Anna Catharina ..................................................................................................................... 231 
Douwen Catharina ....................................................................................................................... 132, 273 
Douwen Dimphna ................................................................................................................ 109, 263, 265 
Douwen Franciscus ............................................................................. 23, 55, 56, 57, 171, 207, 271, 275 
Douwen Franciscus Adrianus .................................................................................................................. 7 
Douwen Joanna ........................................................................................................................... 173, 288 
Douwen Joanna Dimphna ................................................................................................. 22, 23, 57, 275 
Douwen Joannes 34, 55, 98, 99, 104, 130, 163, 170, 171, 187, 190, 191, 226, 227, 230, 243, 251, 268, 

275, 279, 286, 287, 289 
Douwen Joannes Baptista ........... 21, 22, 23, 48, 103, 110, 124, 129, 132, 193, 201, 217, 222, 229, 232 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 303 

Douwen Joannes Josephus .................................................................................................................. 48 
Douwen Josephus ....................................................................... 22, 23, 27, 28, 37, 45, 46, 62, 132, 283 
Douwen Maria ............................................................................................................... 92, 247, 248, 252 
Douwen Maria Catharina ..................................... 22, 23, 36, 45, 132, 138, 205, 233, 267, 273, 283, 294 
Douwen Oliverius ........................................................................................................................ 170, 232 
Douwen Peeter .. 7, 10, 19, 22, 23, 24, 31, 37, 48, 84, 93, 124, 132, 200, 234, 248, 253, 269, 271, 274, 

282 
Douwen Petrus Franciscus .................................................................................................................... 55 
Douwen Petrus Martinus ..................................................................................................................... 170 
Dresselaers Dimphna .......................................................................................................................... 198 
Dresselaers Joanna ............................................................................................................................... 78 
Dresselaers Maria Dimphna ................................................................................................................ 106 
Dresselaers Marten ............................................................................................................................. 198 
Droesbeque (procureur) ...................................................................................................................... 219 
Du Ribrue Catharina Theresia ....................................................................................................... 13, 143 
Elen Dimphna .......................................................................................................................... 34, 36, 272 
Elzenklooster van Zichem ................................................................................................................... 181 
Engelen Guilliam ..................................................................................................... 38, 77, 218, 228, 292 
Eskens Jan Baptist .............................................................................................................................. 183 
Faes Andries ................................................................................................................................. 25, 271 
Faes Joannes ...................................................................................................................................... 116 
Faes Joannes Franciscus ................................................................................................................ 7, 269 
Faes Maria Catharina ............................................................................................................................ 94 
Faes Peeter ....................................................................................................... 19, 47, 75, 220, 222, 224 
Feijen Catharina .......................................................................................................................... 137, 153 
Feninckx Gommarus ................................................................................. 24, 29, 46, 152, 170, 254, 271 
Feninckx Joannes .................................................................................................................................. 46 
Feninckx Joannes Baptista.................................................................................... 46, 220, 222, 223, 224 
Floeberghs Henrcius ........................................................................................................................... 157 
Floeberghs Maria Anna ....................................................................................................... 152, 236, 285 
Fonderie Livina .................................................................................................................................... 244 
Fonteyn (notaris) ..................................................................................................................................... 4 
France Anna Elisabeth .......................................................................................................... 87, 202, 291 
France Maria Anna Elisabeth ................................................................................................................ 87 
Fransen Anna Elisabeth ............................................................................................................ 5, 83, 257 
Fransen Peeter ...................................................................................................................................... 82 
Gasthuis van Geel ............................................................................................................................... 124 
Gastmans Franciscus ............................................................................................................................ 13 
Gastmans J. Fr. ..................................................................................................................................... 13 
Gebruers Adrianus .............................................................. 8, 24, 25, 26, 27, 34, 99, 261, 269, 271, 272 
Gebruers Andries ................................................................................................................ 105, 226, 280 
Gebruers Anna ...................................................................................................................... 55, 104, 251 
Gebruers Ida .................................................................... 13, 19, 170, 244, 263, 265, 266, 271, 287, 295 
Gebruers Joannes Andreas................................................................................... 12, 105, 161, 243, 270 
Gebruers Joannes Baptista ................................................................................................................. 104 
Gebruers Lambertus .................................................................................... 151, 198, 214, 216, 285, 292 
Gebruers Martinus ............................................................................................................... 104, 105, 280 
Gebruers Michiel ......................................................................................................... 104, 137, 241, 264 
Gebruers Peeter .................................................................................................. 104, 139, 235, 266, 284 
Gebruers Theresia ....................................................................................................................... 139, 284 
Geens Anna ........................................................................................................................................... 83 
Geens Joannes ..................................................................................................................................... 26 
Geens Joannes Cornelis ..................................................................................................................... 107 
Geens Petrus ....................................................................................................................................... 168 
Geens Theresia ............................................................................................................................. 83, 107 
Geerewaerts Anna ................................................................................................................................. 30 
Geerewaerts Cornelis .......................................... 11, 26, 27, 30, 31, 40, 71, 81, 158, 237, 239, 272, 273 
Geijsels Anna Appolonia ....................................................................................................................... 59 
Geijsels Elisabeth .......................................................................................................................... 28, 266 
Geijsen Laurentius ............................................................................................................................... 242 
Geijsmans Maria .................................................................................................................................. 146 
Gelens Guilliam ................................................................................................................... 150, 199, 200 
Geps Joannes ........................................................................................................................... 14, 82, 83 
Geps Peeter .......................................................................................................................................... 96 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 304 

Gepts Maria Elisabeth ......................................................................................................................... 204 
Gielens Paulus .................................................................................................................... 146, 168, 286 
Gielis Paulus ........................................................................................................ 132, 144, 220, 284, 293 
Gijselinckx Joseph ................................................................................................................................. 36 
Gijsels Joanna Maria ................................................................................................................. 5, 35, 269 
Gijssels Joannes Baptista ..................................................................................................................... 58 
Gilde van Sint-Antonius (Olen) ............................................................................................................ 175 
Gilde van Sint-Sebastianus (Oevel) .............................................................................. 90, 151, 162, 216 
Gilde van Sint-Sebastianus (Olen) .......................................................................................... 30, 31, 162 
Gislain Andreas Jacobus ............................................................................................................. 217, 292 
Gislain Joannes Baptista ............................................................................................................. 176, 288 
Goijvers Henricus ................................................................................................................................ 120 
Goijvers Peter ...................................................................................................................................... 120 
Goor Adriaen ......................................................................................................................... 67, 129, 130 
Goor Anna ............................................................................................................................................. 86 
Goor Anna Maria ................................................................................................................................... 66 
Goor Catharina .......................................................................................................................... 66, 83, 86 
Goor Joannes ........................................................................................................................ 60, 240, 294 
Goor Maria ....................................................................................................................................... 66, 83 
Goor Michiel ........................................................................................................................ 66, 83, 84, 86 
Goor Petrus Franciscus ......................................................................................................................... 59 
Goossens Adriaen ............................................................................................................. 5, 84, 116, 139 
Goossens Andries ............................................................................................................................... 232 
Goossens Joannes ...................................................................................................................... 109, 147 
Goossens Maria Catharina .................................................................................................................. 139 
Goossens Peeter ................................................................................................................................. 232 
Goris Anna Elisabeth ............................................................................................................................. 37 
Goris Jan Baptist ................................................................................................................................. 142 
Goris Martinus ..................................................................................................................... 100, 222, 223 
Gorts Catharina ............................................................................................................................. 35, 272 
Govaerts Adriaen ..................................... 13, 64, 100, 103, 120, 136, 137, 237, 238, 241, 279, 283, 294 
Govaerts Elisabeth ................................................................................................................................ 58 
Govaerts Hendrick ......................................................... 58, 120, 139, 150, 235, 238, 260, 281, 284, 294 
Govaerts Maria .................................................................................................................................... 141 
Govaerts Martinus ............................................................................................................................... 120 
Govaerts Petrus ..................................... 99, 120, 136, 137, 152, 184, 207, 229, 236, 238, 281, 283, 295 
Govaerts Petrus Martinus ............................................................................................................ 237, 241 
Groenen Anna Elisabeth ............................................................................................................. 199, 200 
Groenen Joannes 21, 53, 55, 61, 90, 108, 110, 112, 113, 114, 119, 122, 150, 180, 181, 182, 199, 200, 

274, 275, 285, 289, 290 
Groenen Joannes Martinus ..................................................................................................... 33, 53, 182 
Groenen Maria Catharina ............................................................................................................ 199, 200 
Groenen Maria Theresia .............................................................................................. 167, 199, 200, 203 
Groenen Martinus ........................................................................................................................ 182, 274 
Groenen Peeter ........................................................................................... 150, 199, 200, 222, 235, 294 
Groenen Petrus Franciscus ........................................................................... 61, 122, 160, 161, 182, 286 
Grootjans Joannes ........................................................................................................................ 90, 278 
Guldentops Anna Maria ....................................................................................................................... 235 
Habbenaij Peeter ................................................................................................................................. 125 
Haemhouts Cornelis ............................................................................................................................ 165 
Haemhouts Guilielmus ........................................................................................................ 152, 165, 236 
Haemhouts Jan ................................................................................................................................... 165 
Haemhouts Peeter ............................................................................................................................... 165 
Haenegreefs Adriaen ............................................................................................................................. 58 
Haenegreefs Anna Catharina .............................................................................................. 207, 208, 291 
Haepers Adriaen ........................................................................................ 37, 42, 43, 128, 208, 254, 283 
Haepers Catharina ...................................................................................................................... 105, 280 
Haeverens Amandus ........................................................................................................................... 124 
Haverens Dimphna .............................................................................................................................. 209 
Heijlen (notaris) ........................................................................................................... 151, 155, 188, 229 
Heijlen Adrianus 5, 17, 19, 25, 30, 31, 32, 42, 48, 49, 51, 54, 61, 62, 63, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 

84, 85, 86, 88, 93, 97, 98, 102, 103, 111, 112, 115, 116, 124, 133, 138, 141, 146, 153, 154, 155, 
160, 163, 164, 171, 172, 173, 180, 183, 185, 195, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 216, 236, 
237, 239, 250, 251, 255, 258, 260, 261, 262, 275, 284, 288 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 305 

Heijlen Anna .............................................................................................. 8, 98, 151, 164, 234, 269, 285 
Heijlen Anna Catharina .................................................................................... 36, 87, 176, 273, 278, 288 
Heijlen Anna Elisabeth .................................................................................................. 54, 112, 185, 274 
Heijlen Anna Theresia ................................................................. 112, 139, 146, 161, 166, 179, 280, 287 
Heijlen Bavo Norbertus .......................................................................................................................... 62 
Heijlen Catharina ............................................................................. 40, 86, 100, 197, 199, 203, 273, 279 
Heijlen Catharina Theresia .............................................................................................................. 4, 269 
Heijlen Dimphna .................................................................................................................................. 240 
Heijlen Elisabeth .............................................................................................................................. 9, 263 
Heijlen Franciscus ....................................................................................... 154, 160, 202, 203, 206, 269 
Heijlen Guilliam .......................................... 6, 9, 31, 86, 93, 107, 161, 188, 203, 246, 249, 250, 269, 286 
Heijlen Joannes ........................................................................................................... 6, 31, 78, 112, 197 
Heijlen Joannes Baptista ......54, 64, 65, 73, 75, 81, 84, 87, 96, 100, 123, 126, 141, 153, 154, 155, 159, 

160, 163, 164, 174, 189, 200, 209, 211, 245, 256, 262, 266, 278, 279, 285, 286 
Heijlen Joannes Cornelis ..................................................................................................................... 107 
Heijlen Joannes Franciscus..................................... 8, 46, 51, 88, 97, 112, 230, 247, 248, 260, 278, 280 
Heijlen Joannes Josephus........................................................................................................... 204, 291 
Heijlen Joannes Martinus .............................................................................................................. 42, 127 
Heijlen Josephus ............................................................................... 61, 81, 82, 154, 160, 163, 209, 246 
Heijlen Maria .................................................................................................................. 81, 154, 160, 163 
Heijlen Maria Anna .............................................................................................................................. 160 
Heijlen Maria Catharina ......................................................................................................................... 84 
Heijlen Maria Dimphna ................................................................................................ 195, 202, 228, 290 
Heijlen Maria Elisabeth .................................................................................................................... 6, 263 
Heijlen Maria Theresia ......................................................................................................................... 221 
Heijlen Maria Theresia Josepha .................................................................................. 54, 64, 73, 78, 277 
Heijlen Martinus ................................................................. 3, 6, 43, 74, 82, 127, 186, 221, 224, 245, 293 
Heijlen Mathijs ..................................................................................................................................... 176 
Heijlen Michiel ..................................................................................................... 176, 183, 188, 193, 203 
Heijlen Petrus .... 6, 13, 16, 21, 22, 26, 32, 34, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 70, 75, 80, 81, 82, 85, 87, 96, 

103, 107, 109, 112, 115, 119, 122, 124, 141, 152, 155, 160, 164, 179, 180, 181, 184, 190, 234, 
236, 237, 239, 251, 260, 261, 265, 271, 274, 276, 277, 279, 282, 289,294 

Heijlen Petrus Franciscus .................................................................................................................... 184 
Heijlen Theresia ........................................................................................................................... 112, 189 
Heijns Adrianus Cornelius ................................................................................................................... 227 
Heijns Anna Elisabeth ................................................................................................................... 94, 278 
Heijns Anna Maria ....................................................................................................................... 157, 286 
Heijns Anna Theresia .......................................................................................................................... 157 
Heijns Elisabeth ................................................................................................................................... 158 
Heijns Franciscus .................................................................................................................................... 4 
Heijns Joannes ............................................................ 124, 135, 140, 148, 193, 218, 238, 241, 283, 284 
Heijns Maria Catharina ........................................................................................................................ 157 
Heijns Peeter ..................................................................................... 56, 91, 92, 152, 158, 260, 275, 286 
Heilige Geest van Herentals ................................................................................................................ 226 
Heilige Geest van Hulshout 7, 15, 18, 36, 41, 42, 45, 53, 66, 92, 99, 151, 152, 155, 158, 170, 180, 193, 

223, 224, 244, 248, 249, 251, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 285, 289, 290, 
292, 293 

Heilige Geest van Morkhoven ......................................................................................................... 28, 41 
Heilige Geest van Noorderwijk ...................................................................................................... 28, 149 
Heilige Geest van Olen ........................ 3, 16, 18, 118, 149, 150, 153, 156, 174, 176, 215, 234, 241, 263 
Heilige Geest van Wiekevorst ............................................................................................................... 23 
Helsen Adriaen Franciscus .................................................................................................................... 56 
Helsen Adrianus .... 23, 31, 37, 50, 67, 85, 104, 115, 174, 199, 203, 206, 209, 213, 222, 223, 229, 230, 

243, 255, 280 
Helsen Amant .............................................................................................................................. 101, 115 
Helsen Andries ............................................................................................................................ 127, 240 
Helsen Anna Catharina ....................................................................................................................... 229 
Helsen Anna Elisabeth .......................................................................................................... 51, 133, 281 
Helsen Anthoon ..................................... 26, 38, 42, 94, 96, 145, 156, 225, 242, 251, 259, 260, 267, 278 
Helsen Catharina ................................................................. 5, 35, 50, 209, 213, 222, 229, 230, 272, 274 
Helsen Dimphna ...................................................................................................................... 38, 45, 273 
Helsen Elisabeth .................................................................................................................. 120, 275, 281 
Helsen Henricus .................................................................................................................................. 110 
Helsen Joanna ............................................................................................... 8, 25, 26, 34, 269, 271, 272 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 306 

Helsen Joanna Elisabeth ............................................................................................................. 207, 217 
Helsen Joannes ............................................................................................................................. 99, 240 
Helsen Maria Anna ........................................................................................................ 99, 213, 222, 229 
Helsen Maria Catharina ....................................................................................................................... 244 
Helsen Maria Elisabeth .................................................................................................... 51, 60, 119, 282 
Helsen Martinus5, 8, 35, 87, 88, 115, 175, 206, 209, 213, 222, 225, 229, 230, 235, 263, 265, 278, 281, 

288, 291, 293 
Helsen Petrus .. 2, 5, 9, 13, 16, 17, 18, 34, 35, 36, 43, 48, 49, 54, 56, 61, 62, 63, 70, 71, 76, 86, 87, 88, 

99, 102, 104, 113, 115, 126, 133, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 175, 179, 185, 190, 196, 202, 205, 
206, 210, 213, 215, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 250, 
253, 272, 275, 280, 283, 284, 288, 291, 292 

Helsen Sebastiaen ...................................................................................................................... 240, 294 
Helsen Theresia .................................................................................................. 209, 213, 222, 229, 230 
Helsen Wilhelmus ............................................................................................ 35, 64, 209, 213, 222, 276 
Hemels Elisabeth ..................................................................................................................................... 2 
Hemels Theresia ..................................................................................................................................... 2 
Hendrickx Adriaen Franciscus ............................................................................................................. 166 
Hendrickx Catharina .............................................................................................................................. 29 
Hendrickx Joannes Baptista .......................................................................................................... 28, 272 
Hermans Anna Elisabeth ................................................................................................................. 26, 27 
Hermans Anna Maria ................................................................................................................. 26, 27, 86 
Hermans Dimphna ................................................................................................... 26, 27, 214, 215, 292 
Hermans Elisabeth .............................................................................................................................. 116 
Hermans Ignatius ................................................................................................................ 107, 208, 221 
Hermans J. .......................................................................................................................................... 205 
Hermans Joannes ................................................................... 26, 27, 126, 135, 138, 200, 234, 252, 282 
Hermans Joannes Franciscus ............................................................................................................. 116 
Hermans Maria Catharina ................................................................................................................... 116 
Hermans Marten .......................................................................................................................... 116, 281 
Hermans Niclaes ........................................................................................................................... 26, 271 
Hermans Peeter .. 9, 26, 27, 49, 52, 63, 74, 85, 108, 126, 131, 132, 135, 137, 150, 153, 158, 159, 168, 

257, 268, 276, 283, 284, 285, 286 
Hoeckx Joannes ...................................................................................................... 43, 75, 104, 158, 230 
Hoefkens Adriaen ............................................................................................................ 18, 34, 126, 282 
Hoes Jan...................................................................................................................................... 116, 122 
Hoes Peeter ................................................................................................................................... 38, 188 
Horemans Henricus ................................................................................. 61, 96, 102, 180, 194, 278, 279 
Horemans Joannes Baptista ....................................................................................................... 102, 279 
Horemans Peeter ................................................................................................................................ 127 
Horemans Sebastiaen ................................................................................................................... 50, 274 
Huijgens Beatrix .................................................................................................................................... 25 
Huijpens Joanna .......................................................................................................................... 180, 289 
Huijpens Joanna Catharina ................................................................................................... 29, 227, 293 
Huijskens Franciscus ............................................................................................. 99, 210, 213, 222, 230 
Huijskens Hendrick ........................................................ 87, 175, 206, 210, 213, 222, 223, 229, 231, 291 
Huijskens Joannes Baptista .................................................................................................................. 97 
Huijskens Peeter ................................................................................................................................. 219 
Huijsmans Catharina ............................................................................................................................. 25 
Huijsmans Dimphna .................................................................................................................... 166, 257 
Huijsmans Elisabeth .................................................................................................................... 179, 271 
Huijsmans F. ........................................................................................................................................ 230 
Huijsmans Joanna ............................................................................................................................... 179 
Huijsmans Joannes Andreas ....................................................................................................... 179, 288 
Huijsmans Maria Catharina ................................................................................................................. 179 
Iven ...................................................................................................................................................... 136 
Jacobs Anna Joanna ............................................................................................................................. 56 
Jacobs Joannes ................................................................................................... 33, 55, 62, 64, 262, 276 
Jacobs Joannes Jacobus ...................................................................................................................... 64 
Jacobs Maria Anna ........................................................................................................ 34, 178, 179, 288 
Janssens Adrianus 17, 19, 20, 23, 26, 45, 66, 77, 83, 86, 111, 141, 234, 258, 259, 264, 265, 270, 271, 

294 
Janssens Anna ................................................................................................................................ 61, 62 
Janssens Anna Elisabeth .................. 50, 51, 70, 103, 119, 122, 132, 168, 188, 260, 274, 276, 279, 282 
Janssens Christina .............................................................................................................................. 162 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 307 

Janssens Franciscus ..................................................... 15, 36, 66, 83, 86, 105, 172, 187, 247, 250, 265 
Janssens Guilliam ............................................................................................................................... 117 
Janssens Henricus .................................................................... 22, 23, 57, 120, 122, 173, 207, 275, 288 
Janssens Joanna ................................................................................................................................... 17 
Janssens Joannes ................................................................................................... 17, 20, 219, 248, 252 
Janssens Joannes Baptista ............................................................................. 29, 36, 186, 241, 259, 272 
Janssens Joris ........................................................................................................................... 83, 86, 90 
Janssens Maria ................................................................................................... 61, 62, 78, 83, 275, 277 
Janssens Maria Catharina ............................................................................... 43, 96, 102, 117, 259, 279 
Janssens Maria Theresia .............................................................................................................. 94, 278 
Janssens Martien ................................................................................................................................ 103 
Janssens Michael ................................................................................................................................ 190 
Janssens Michiel ................... 2, 70, 71, 83, 103, 112, 159, 185, 189, 190, 200, 225, 242, 263, 280, 289 
Janssens Peeter ...................................................................................................... 50, 51, 248, 253, 256 
Janssens Peeter Martien ......................................................... 79, 95, 122, 159, 189, 190, 192, 198, 278 
Janssens Waltrudis ............................................................................................................................... 83 
Joris Anna Maria .................................................................................................................................... 24 
Joris Maria ............................................................................................................................................. 29 
Kapittel van Diest ................................................................................................................................. 127 
Kemna Cornelis ................................................................................................................... 111, 225, 240 
Kemp Maria ........................................................................................................................................... 64 
Kempenaers Jan ............................................................................................................................. 3, 268 
Kempenaers Jan Joseph ......................................................................................................................... 3 
Kenis Franciscus ......................................................................................................................... 188, 244 
Kerk van Herentals .............................................................................................................. 135, 140, 148 
Kerk van Herenthout .................................................................................................................... 140, 148 
Kerk van Hulshout . 4, 7, 14, 15, 22, 26, 37, 99, 121, 128, 152, 191, 207, 211, 215, 216, 228, 246, 248, 

249, 250, 254, 255, 257, 258, 262, 264, 265, 269, 271, 273, 279, 282, 283, 285, 289, 291, 292 
Kerk van Noorderwijk ............................................................................................ 26, 135, 140, 148, 155 
Kerk van Oevel ................................................................................................................................ 59, 60 
Kerk van Olen .......................................................................... 11, 86, 184, 194, 226, 228, 234, 236, 251 
Kerk van Westmeerbeek ..................................................................................................................... 161 
Kerselaers Anna Elisabeth .................................................................................................................... 43 
Kerselaers Elisabeth ............................................................................................................ 128, 273, 283 
Ketelaers Adriaen ............................................................................................................................ 64, 65 
Keuppens Bertholomeus ....................................................................................................................... 17 
Keuppens Elisabeth ............................................................................................................................... 17 
Keuppens Joannes ................................................................................................ 19, 20, 21, 58, 75, 249 
Keuppens Joannes Baptista .................................................................................................. 75, 263, 277 
Kienes Maria Anna .............................................................................................................................. 220 
Klooster van Nazareth (Leuven) ............................................................................................................ 28 
Kneeps Guilliam .................................................................................................................................... 79 
Kriekemans Adriaen ............................................................................................................................ 227 
Kriekemans Maria ................................................................................................................................ 227 
Lachi Anna Catharina ............................................................................................................ 88, 118, 281 
Laenen Adriaen ............................................................... 80, 81, 128, 208, 220, 223, 253, 254, 258, 293 
Laenen Anna ......................................................................................................................................... 81 
Laenen Anna Maria ............................................................................................. 220, 222, 223, 224, 293 
Laenen Catharina ................................................................................................................................ 241 
Laenen Geeraert ..................................................................................................................... 6, 183, 269 
Laenen Joanna ............................................................................................................................ 220, 222 
Laenen Joanna Catharina ................................................................................................... 143, 219, 293 
Laenen Joanna Maria .......................................................................................................................... 167 
Laenen Joannes .. 10, 16, 38, 74, 76, 77, 94, 96, 97, 108, 112, 113, 116, 117, 124, 132, 143, 162, 183, 

190, 214, 256, 257, 259, 265, 270, 278 
Laenen Joannes Baptista ............................................................................................ 220, 222, 223, 224 
Laenen Joannes Cornelius .......................................................................................... 220, 221, 222, 224 
Laenen Maria ......................................................................................................................................... 81 
Laenen Maria Catharina .............................................................................................................. 220, 222 
Laenen Martinus ................19, 25, 38, 49, 65, 74, 94, 108, 131, 143, 169, 183, 193, 201, 202, 203, 244 
Laenen Peeter Martien ........................................................................................................................ 183 
Laenen Petrus ............................................................................. 76, 80, 96, 97, 220, 221, 222, 277, 278 
Laenen Petrus Franciscus ........................................................................................................... 220, 222 
Lambrechts Franciscus ................................................................................. 16, 191, 216, 255, 270, 289 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 308 

Lambrechts Jan ................................................................................................................................... 161 
Laumans Norbert ................................................................................................................................... 36 
Laureijs Adriaen ................................................................................................................................... 223 
Laureijs Anna ....................................................................................................................................... 223 
Laureijs Anna Maria ..................................................................................................... 116, 119, 167, 281 
Laureijs Carolus ................................................................................................................................... 223 
Laureijs Catharina ......................................................................................................................... 59, 275 
Laureijs Elisabeth ........................................................................................................................ 217, 292 
Laureijs Gerardus .................................................................................................................... 73, 89, 223 
Laureijs Jan Franciscus ......................................................................................................................... 89 
Laureijs Joanna ..................................................................................................... 94, 105, 161, 278, 286 
Laureijs Joannes Baptista ........................................................................................................... 166, 287 
Laureijs Maria ...................................................................................................................................... 223 
Laureijs Maria Elisabeth ...................................................................................................................... 151 
Laureijs Peeter ...................................................................................................................................... 42 
Laureijs Theresia ......................................................................................................................... 225, 228 
Le Bon (advocaat) ....................................................................................................................... 189, 190 
Le Bon J. F. ......................................................................................................................................... 231 
Leers Joannes Baptista ......................................................................................................................... 95 
Leijsen Adrianus ............................................................................................................................ 81, 201 
Leijsen Christiaen ............................................................................................................................ 80, 81 
Leijsen Dimphna ........................................................................................................................ 2, 93, 278 
Leijsen Jan Baptist ................................................................................................................................ 81 
Leijsen Joannes ................................................................................................................................... 201 
Leijsen Maria ............................................................................................................................... 108, 240 
Leijsen Martinus .................................................................................................................... 54, 218, 274 
Leijsen Peeter ............................................................................................................................ 65, 81, 88 
Leirs Anna ............................................................................................................. 72, 145, 157, 238, 292 
Leirs Anna Barbara ........................................................................................................................ 72, 276 
Leirs Henricus ...................................................................................................................................... 211 
Lembrechts Franciscus ................................................................................................................... 15, 36 
Lembrechts Joannes ............................................................................................................................. 15 
Lemi Maria Anna ................................................................................................................................. 225 
Lemmens Adriaen ................................................................................................... 19, 85, 122, 164, 271 
Lemmens Catharina ................................................................................................................ 19, 21, 193 
Lemmens Hendrick .............................................................................................................................. 140 
Lemmens Maria ............................................................................. 13, 19, 21, 75, 76, 123, 263, 265, 277 
Lemmens Peeter ................................................................................................................................. 140 
Lenaerts Adriaen ................................................................................................................................... 79 
Lenaerts Andries ................................................................................................. 121, 179, 192, 242, 262 
Lenaerts Petrus Josephus ................................................................................................................... 179 
Lenders Josephus ............................................................................................................................... 193 
Lepage Joannes Baptista ...................................................................................................................... 42 
Liekens Peeter ................................................................................................................. 43, 47, 273, 274 
Lot Maria Catharina ............................................................................................................................. 193 
Luijmen Joannes ......................................................................................................................... 174, 183 
Luijten Catharina ............................................................................................................. 13, 14, 123, 140 
Machiels Peeter ..................................................................................................................................... 59 
Maes Adriaen ................................................................................................................ 75, 102, 124, 235 
Maes Guilielmus .................................. 120, 124, 139, 150, 166, 169, 172, 200, 233, 243, 282, 284, 287 
Maes Jan ......................................................................................................................................... 71, 82 
Maes Peeter ................................................................................................................................ 115, 235 
Maesmans (notaris) ............................................................................................................................. 125 
Mangelschots Bartholomeus ............................................................................................................... 125 
Manriquez De Lara (Jonker) ........................................................................................................ 224, 293 
Mans Andries ............................................................................................................... 147, 174, 285, 288 
Mans Barbara .............................................................................................................................. 166, 287 
Mans Cornelis .............................................................................................................. 27, 38, 44, 93, 246 
Marien Adriana .................................................................................................................... 152, 251, 252 
Marien Adrianus .................................................................................................................. 107, 209, 228 
Marien Anna Barbara .................................................................................................. 121, 152, 170, 287 
Marien Anna Maria .................................................................................................. 29, 36, 250, 272, 282 
Marien Barbara .............................................................................................................................. 71, 276 
Marien Dorothea .......................................................................................................................... 228, 293 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 309 

Marien Francisca ................................................................................................................................. 103 
Marien Franciscus Gommarus .................................................................................................... 103, 279 
Marien Joannes ............................................................................... 21, 53, 107, 152, 170, 207, 208, 274 
Marien Joannes Franciscus................................................................................................. 103, 107, 279 
Marien Peeter .................................................. 18, 94, 121, 125, 143, 147, 152, 162, 178, 252, 253, 278 
Mathijs Adriaen .............................................................. 34, 119, 122, 136, 179, 183, 184, 204, 234, 291 
Mathijs Catharina ......................................................................................................................... 176, 254 
Mathijs Elisabeth ........................................................................................... 63, 126, 189, 234, 254, 276 
Mathijs Guilielmus ....................................................................................................... 233, 243, 244, 265 
Mathijs Joannes Baptista ................................................................................................................... 3, 49 
Mathijs Josephus ................................................................................................................................. 193 
Mathijs Maria Catharina ............................................................................................................... 192, 289 
Mathijs Peeter ................................................................................................ 93, 161, 176, 234, 286, 294 
Meermans Maria Elisabeth .......................................................................................................... 167, 181 
Meir Adrianus ....................5, 49, 72, 75, 87, 94, 104, 106, 157, 163, 209, 214, 228, 233, 238, 257, 269 
Meir Anna .............................. 11, 26, 38, 45, 46, 137, 150, 153, 158, 162, 218, 238, 257, 284, 285, 286 
Meir Anna Catharina ............................................................................................................................ 145 
Meir Anna Maria .......................................................................................................................... 153, 285 
Meir Dimphna ................................................................................................................................ 51, 112 
Meir Elisabeth ........................................................................................................................ 38, 158, 159 
Meir Henricus .......................................................................................................... 62, 79, 145, 218, 268 
Meir Joannes ........................................... 3, 18, 50, 65, 72, 108, 110, 145, 157, 214, 238, 251, 284, 286 
Meir Joseph ... 37, 38, 54, 72, 74, 87, 106, 124, 138, 145, 151, 157, 214, 237, 238, 239, 267, 276, 284, 

286, 292, 294 
Meir Maria .................................................................................................................................... 214, 238 
Meir Maria Anna .............................................................................................................................. 45, 46 
Meir Maria Catharina ........................................................................................................................... 145 
Meir Maria Theresia ............................................................................................................................... 72 
Meir Martinus ......................................................................................................... 45, 180, 214, 238, 242 
Meir Peeter ....... 4, 13, 50, 51, 72, 75, 108, 130, 133, 134, 135, 145, 157, 198, 214, 238, 252, 274, 283 
Meir Theresia ............................................................................................................................... 214, 238 
Meir Wilm ......................................................... 3, 7, 9, 10, 16, 26, 37, 43, 45, 46, 77, 194, 258, 267, 273 
Mennekens Geeraert ............................................................................................................................. 30 
Mens Guilliam ...................................................................................................................................... 156 
Menten Adriaen ......................................................................................................... 24, 76, 77, 108, 119 
Menten Anna Catharina ..................................................................................................................... 3, 24 
Menten Elisabeth ..................................................................................... 70, 76, 118, 120, 276, 277, 281 
Menten Henricus ............................................................... 17, 76, 77, 106, 108, 120, 122, 156, 179, 270 
Menten Jacobus ................................................................................................................ 13, 17, 77, 166 
Menten Joanna .............................................................................................................................. 86, 277 
Menten Joannes .................................................................................................................................... 93 
Menten Joannes Baptista ...................................................................................................................... 24 
Menten Maria ............................................................................................................... 17, 24, 45, 66, 271 
Menten Maria Anna ............................................................................................................................... 24 
Menten Maria Elisabeth ......................................................................................................................... 24 
Menten Martinus .............................................................................................. 17, 49, 104, 106, 225, 280 
Mertens Bernardus .............................................................................................................................. 194 
Mertens Guilliam .................................................................................................................... 94, 262, 278 
Mertens Hendrick .................................................................................................... 38, 65, 107, 109, 280 
Mertens Joanna ........................................................................................... 171, 175, 177, 181, 191, 205 
Mertens Joannes .................10, 51, 71, 97, 107, 108, 109, 110, 151, 157, 216, 223, 224, 261, 270, 279 
Mertens Joannes Baptista ............................................................................................. 10, 112, 113, 259 
Mertens Joannes Franciscus ........................................................................................................ 15, 270 
Mertens Maria Anna ............................................................................................................ 112, 113, 280 
Mertens Merten ................................................................................................................................... 164 
Mertens Michiel ..................................................................................................................................... 59 
Mertens Peeter .............................................................. 10, 16, 17, 58, 63, 109, 110, 224, 264, 270, 275 
Mertens Petrus Franciscus ....... 70, 72, 75, 107, 108, 109, 113, 115, 116, 125, 127, 132, 151, 181, 205, 

209, 242, 243 
Michiels Jan Baptist ............................................................................................................................... 59 
Michiels Michiel ............................................................................................................................. 11, 270 
Michiels Peeter ...................................................................................... 59, 171, 174, 176, 178, 254, 288 
Michielsen Joannes Josephus ...................................................................................................... 50, 274 
Milants Franciscus ................................................................................................................... 18, 92, 253 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 310 

Minnen Joseph .................................................................................................................................... 206 
Moelants Anthoon ................................................ 53, 60, 77, 97, 135, 152, 158, 164, 166, 174, 266, 287 
Molenberghs Adriaen .......................................................................................................................... 113 
Molenberghs Catharina ................................................................................................................. 81, 155 
Molenberghs Cornelis ............................................................................................................ 79, 113, 281 
Molenberghs Elisabeth ........................................................................................................................ 149 
Molenberghs Guilliam ...................................................................................................................... 8, 155 
Mols Joannes .... 22, 28, 32, 34, 36, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 80, 83, 85, 88, 91, 103, 127, 

129, 132, 133, 138, 173, 194, 204, 206, 208, 218, 219, 222, 231, 233, 250, 265, 267, 273, 274, 
275, 283, 284, 291, 294 

Mols Petrus Martinus ........................................................... 138, 213, 216, 218, 219, 225, 232, 233, 235 
Mondelaers Maria Catharina ........................................................................................................... 52, 53 
Naegels Franciscus ................................................................................................................. 15, 16, 270 
Naets Adrianus Franciscus .......................................................................................................... 185, 188 
Naets Anna Barbara .................................................................................................................... 185, 187 
Naets Anna Theresia ................................................................................................................... 185, 188 
Naets Baltazar ............................................................................................................................. 127, 282 
Naets Franciscus ................................................. 172, 185, 194, 220, 234, 238, 239, 264, 289, 293, 294 
Naets Joannes Baptista ............................................................................................................... 185, 187 
Naets Petrus Josephus ................................................................................................. 36, 104, 220, 238 
Naets Theresia .................................................................................................................................... 238 
Naulaerts Wouter ........................................................................................................................... 57, 275 
Nauwelaers Christianus ....................................................................................................................... 165 
Nauwelaers Waltherus .......................................................................................................... 57, 173, 288 
Neefs Cornelis ................................................................. 3, 24, 56, 91, 95, 116, 269, 271, 275, 278, 281 
Neefs Melchior ..................................................................................................................................... 116 
Neijers Elisabeth .................................................................................................................................. 171 
Neijers Joannes ........................................................................................................................... 199, 205 
Neijers Peeter ...................................................................................................................................... 199 
Nesie Joannes Baptista ................................................................................................................... 83, 86 
Neskens Joannes .......................................................................................................................... 58, 275 
Nevelsteen Peeter ......................................................................................................................... 43, 158 
Nuijens Peeter ............................................................................................................. 9, 14, 18, 137, 267 
Oniaerts (notaris) ................................................................................................... 71, 134, 145, 231, 293 
Oniaerts Egidius ...................................................................................................................... 49, 77, 204 
Oniaerts Egidius Augustinus ................................................................................................................. 77 
Oniaerts Joannes Franciscus ...................................................................................................... 154, 219 
Oniaerts Norbert .............................................................................................. 21, 26, 51, 75, 78, 85, 212 
Ooms Hendrick ................................................................................................................ 97, 98, 256, 279 
Ooms Theresia ............................................................................................................................ 136, 283 
Op De Beeck Catharina ....................................................................................................................... 217 
Op De Beeck Jan Baptist .................................................................................................................... 201 
Pauli (advocaat) ......................................................................................................... 75, 80, 94, 130, 163 
Pauwels Hendrick .......................................................................................................................... 75, 131 
Pauwels Josephus ............................................................................................................................... 158 
Pauwels Maria ............................................................................................................................. 104, 280 
Pauwels Norbertus ...................................................................................................................... 127, 282 
Peetermans Jacobus ........................................................................... 111, 131, 225, 240, 241, 242, 294 
Peeters Adriaen 2, 3, 11, 28, 41, 46, 61, 96, 97, 105, 115, 116, 128, 159, 246, 252, 268, 270, 279, 281, 

282 
Peeters Anna Catharina ...................................................................................................... 134, 188, 250 
Peeters Anna Elisabeth ............................................................................................................... 212, 247 
Peeters Anna Maria ............................................................................... 76, 141, 163, 167, 191, 258, 267 
Peeters Cornelis .................................................................................................................... 58, 110, 186 
Peeters Elisabeth ............................................................................ 28, 66, 200, 202, 246, 272, 276, 291 
Peeters Franciscus ...................................................................................................... 2, 9, 186, 264, 269 
Peeters Guilliam ........................................................................................ 11, 32, 57, 164, 229, 263, 265 
Peeters Henricus ..................................................................................... 2, 16, 78, 85, 89, 171, 253, 270 
Peeters Joanna ..................................................................................................................................... 28 
Peeters Joanna Catharina ..................................................................................................................... 28 
Peeters Joanna Maria ......................................................................................................................... 152 
Peeters Joannes .................................................................. 7, 20, 76, 147, 154, 187, 213, 250, 254, 255 
Peeters Joannes Baptista .................................................................... 24, 56, 61, 62, 153, 171, 234, 266 
Peeters Maria ............................................................................................................ 7, 24, 216, 269, 271 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 311 

Peeters Maria Catharina ................................................................................................................ 64, 147 
Peeters Maria Christina ................................................................................................................... 9, 269 
Peeters Maria Elisabeth .......................................................................................... 10, 97, 138, 140, 159 
Peeters Marten .................................................................................................................................... 147 
Peeters Peeter6, 7, 20, 26, 27, 35, 40, 42, 47, 53, 57, 58, 65, 79, 85, 99, 108, 117, 131, 147, 171, 183, 

193, 200, 218, 223, 230, 246, 251, 254, 255, 261, 263, 265, 272, 273, 285, 288 
Peeters Sebastiaen ................................................................................................... 20, 29, 76, 208, 272 
Pelsmaekers Maria Catharina ............................................................................................................. 232 
Pornaels Dimphna ............................................................................................................................... 242 
Pornaels Joannes Baptista .......................................................................................................... 121, 242 
Proost Catharina ...................................................................................................................................... 8 
Proost Elisabeth ...................................................................................................................................... 8 
Proost Franciscus ............................................................................................................................ 8, 254 
Proost Joannes ............................................................................................................ 8, 9, 201, 202, 257 
Proost Maria .................................................................................................................................... 8, 155 
Proost Petrus ....................................................................................................................................... 201 
Raeijmaeckers dit Haegens Anna Maria ..................................................................................... 176, 180 
Raeijmaekers Adriaen ......................................................................................................................... 164 
Raeijmaekers Adriana ......................................................................................................................... 164 
Raeijmaekers Joannes Baptista ...................................................... 18, 37, 117, 137, 142, 143, 153, 284 
Raeijmaekers Willebrord ..................................................................................................................... 164 
Raes Cornelis .............................................................................................................................. 146, 249 
Raes Jan................................................................................................................................................ 36 
Raes Joannes ...................................................................................................................................... 146 
Reijers (advocaat) ....................................................................................................................... 189, 190 
Reijers (notaris) ................................................................................................................................... 190 
Reijers J. T. ......................................................................................................................................... 231 
Reijnders Jan Baptista ......................................................................................................................... 227 
Renders Joannes Baptista .................................................................................. 202, 203, 225, 227, 228 
Renders Peeter ......................................................................................... 60, 69, 92, 172, 225, 265, 275 
Rens Joanna ....................................................................................................................... 216, 228, 293 
Rens Joannes ...................................................................................................................................... 183 
Ridders Anna Catharina ...................................................................................................................... 146 
Ridts Anna Maria ................................................................................................................................... 19 
Ridts Barbara ......................................................................................................................................... 19 
Ridts Elisabeth ......................................................................................................................... 21, 26, 271 
Ridts Isabella ......................................................................................................................................... 21 
Ridts Jan .................................................................................................................. 19, 94, 248, 253, 271 
Ridts Joanna .................................................................................................................................... 19, 21 
Ridts Maria ............................................................................................................................................ 21 
Ridts Peeter ....................................................................................................................... 19, 21, 64, 276 
Rochus Maria Elisabeth ............................................................................................. 5, 91, 250, 269, 278 
Rous J. F. ............................................................................................................................................ 219 
Rous Peeter ......................................................................................................................................... 219 
Rutten Hijderna .................................................................................................................................... 242 
Sapion Peeter .............................................................................................................. 112, 185, 189, 289 
Schellens Anna Elisabeth .................................................................................................................... 166 
Schmitz J. P. .................................................................................................................................. 40, 180 
Schoubroeckx Adriaen ................................................................................................ 164, 256, 263, 287 
Schoubroeckx Elisabeth ...................................................................................................... 5, 31, 92, 100 
Schoubroeckx Maria .................................................................................................................... 140, 207 
Schouwels Gommer ...................................................................................................................... 78, 277 
Schuermans Dimphna ......................................................................................................... 106, 113, 280 
Schuermans Guilliam ............................................................................................ 5, 11, 16, 22, 257, 270 
Seijen Anna Maria ....................................................................................................................... 156, 286 
Seijen Joannes .................................................................................................................................... 113 
Sels .................................................................................................................................. 47, 95, 169, 279 
Sels Anna Catharina .............................................................................................................................. 95 
Sels Anna Maria .................................................................................................................................... 98 
Sels Maria Elisabeth .............................................................................................................................. 95 
Sels Petrus Franciscus .......................................................................................................................... 95 
Serclaes (Baron) .................................................................................................................................. 238 
Sijmeijs Adriana ................................................................................................................................... 148 
Sjongers Elisabeth ......................................................................................................................... 35, 259 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 312 

Sjongers Guilliam .................................................................................................................................. 32 
Slegers Theresia ............................................................................................................................. 52, 72 
Smets Anna ..................................................................................................................................... 26, 37 
Smets Anna Barbara ................................................................................................................... 205, 291 
Smets Anna Elisabeth ............................................................................................. 8, 151, 214, 216, 292 
Smets Catharina .......................................................................................................................... 220, 239 
Smets Franciscus .................................................................................. 25, 220, 221, 223, 234, 238, 294 
Smets Guilielmus ........................................... 13, 119, 123, 126, 162, 201, 211, 212, 216, 270, 281, 282 
Smets Henricus ....................................................................................................................................... 8 
Smets Jan Baptist ................................................................................................................................ 182 
Smets Joanna .............................................................................................................................. 211, 216 
Smets Joanna Catharina ....................................................................................................................... 32 
Smets Joannes ...... 8, 19, 39, 42, 46, 47, 57, 74, 98, 116, 121, 123, 125, 133, 162, 171, 175, 177, 181, 

191, 205, 206, 208, 211, 214, 216, 238, 239, 246, 250, 262, 269, 273, 283, 287, 288, 289, 291, 292 
Smets Joannes Franciscus ................................................................................................. 147, 151, 239 
Smets Maria Catharina ............................................................................................................................ 8 
Smets Martinus .................................................................................................................................... 191 
Smets Peeter ... 2, 10, 13, 14, 27, 32, 39, 48, 49, 54, 63, 70, 78, 98, 115, 119, 123, 126, 127, 130, 133, 

211, 216, 254, 256, 259, 262, 270, 272, 282, 292 
Smolders Anthoon ....................................................................... 108, 167, 181, 188, 189, 190, 287, 289 
Sneijers Adriaen .................................................................................................................... 26, 163, 191 
Sneijers Anna Catharina ................................................................................................................ 27, 272 
Sneijers Elisabeth .................................................................................................................. 27, 221, 272 
Snoeckx Maria Theresia ........................................................................................................................ 73 
Soeten (notaris) .................37, 69, 70, 104, 121, 148, 163, 209, 213, 223, 227, 228, 239, 243, 245, 246 
Soeten (pater) ...................................................................................................................................... 229 
Soeten Adriaen .......................................................................................................... 35, 64, 99, 226, 272 
Soeten Anna Catharina ............................................................................................... 177, 178, 197, 290 
Soeten Catharina ................................................................................................................................. 197 
Soeten Gertrudis ........................................................................................... 99, 102, 103, 177, 178, 181 
Soeten Henricus .................................................................................................................................. 177 
Soeten Joanna Francisca .................................................................................................................... 227 
Soeten Joannes ............................................................................................................................. 13, 150 
Soeten Joannes Baptista ......1, 19, 24, 36, 38, 48, 49, 62, 71, 76, 77, 80, 84, 85, 93, 98, 103, 111, 121, 

124, 130, 136, 148, 151, 160, 162, 163, 177, 180, 197, 198, 205, 209, 211, 244, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 256, 261, 263, 266, 268, 271, 273, 276, 280, 295 

Soeten M. ............................................................................................................................ 138, 252, 257 
Soeten Marten ..................................................................... 8, 35, 40, 137, 167, 237, 241, 251, 272, 273 
Soeten Nicasius ................................................................................................................................... 229 
Soeten Petrus ...................................................................................................... 174, 177, 178, 224, 288 
Soeten Petrus Martinus ......4, 11, 25, 29, 30, 43, 46, 67, 74, 79, 90, 108, 110, 129, 133, 136, 137, 139, 

140, 141, 144, 147, 148, 149, 154, 157, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 178, 
179, 180, 195, 196, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 253, 262, 
266, 268, 283, 287, 288, 289, 290, 293 

Soeters Adriaen ............................................................................................................................. 99, 279 
Soeters Joannes Baptista ...................................................................................................................... 99 
Soeters Peeter ............................................................................................................................... 15, 255 
Somers Elisabeth ........................................................................................................................ 212, 255 
Somers Henricus ............................................................................................................... 25, 73, 74, 248 
Spapen Anna Maria ..................................................................................................................... 120, 136 
Spapen Guilliam .................................................................................................................................. 197 
Spapen Joseph ............................................................................................................ 116, 151, 155, 281 
Spits Anna Catharina ........................................................................................................... 100, 234, 294 
Spits Catharina ...................................................................................................... 90, 100, 251, 278, 279 
Spits Joannes ...................................................................................................................................... 101 
Spits Peeter ......................................................................................................................................... 101 
Sprengers Catharina ................................................................................................................... 171, 172 
Sprengers Guilliam .......................................................................................... 10, 35, 258, 263, 267, 270 
Sprengers Joannes ..................................................... 11, 73, 77, 89, 100, 116, 119, 136, 201, 264, 270 
Sprengers Joannes Baptista ....................................................................................................... 100, 279 
Sprengers Maria ............................................................................................................................ 90, 278 
Sprengers Martinus ................................................................................................................. 10, 11, 256 
Sprengers Peeter ................................................................................................................ 238, 241, 294 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 313 

Sterckx (pastoor) ................................................................................................................................. 209 
Sterckx Anna Barbara ......................................................................................................................... 178 
Sterckx Geeraert ........................................................................................................................... 90, 278 
Sterckx Joannes .................................................................................................. 178, 185, 187, 263, 264 
Sterckx Maria E. Lucia ......................................................................................................................... 209 
Sterckx Maria Rosina .................................................................................................................... 62, 276 
Sterckx Petrus ........................................................................................... 32, 91, 93, 165, 209, 272, 291 
Sterckx Theodorus .................................................................................................................................. 4 
Steurs Hendrick ......................................................................................................... 33, 34, 56, 118, 281 
Stevens Joanna Theresia .................................................................................................................... 217 
Stevens Joannes Baptista ................................................................................................... 207, 217, 292 
Stevens Maria Elisabeth ...................................................................................................................... 217 
Stijnen Anna Catharina ........................................................................................................................ 149 
Stijnen Catharina ................................................................................................................................. 192 
Stijnen Hendrick .............................................................. 60, 87, 100, 102, 106, 169, 192, 194, 198, 244 
Stijnen Joannes ................................................................................................................... 169, 192, 198 
Stijnen Maria ................................................................................................................................ 142, 169 
Stijnen Maria Anna .............................................................................................................................. 143 
Stijnen Peeter .............................................................................................. 106, 169, 198, 280, 287, 290 
Storms Joannes Baptista ......................................................................... 50, 54, 105, 147, 194, 195, 290 
Struijf Maria Francisca ....................................................................................................... 6, 78, 269, 277 
Struijf Peeter Jan ..................................................................................................................... 16, 96, 258 
Stuijck Guilielmus Ferdinandus ............................................................................................................... 9 
Swaegers Joannes .............................................................................................................................. 242 
Swaegers Laurentius ........................................................................................................................... 242 
Swinnen Henricus .......................................................................... 21, 50, 51, 87, 90, 112, 138, 179, 235 
Swinnen Michiel ........................................................................................................................... 138, 179 
T’Seijen Franciscus ........................................................................................................................... 4, 33 
T’Seijen Maria Catharina ............................................................................................................. 212, 221 
Tessens Joannes Baptist ...................................................................................................................... 97 
Thielemans W. ..................................................................................................................................... 209 
Thijs Joannes Baptista ........................................................................................................................ 212 
Thijs Joannes Franciscus .......................................................................................................... 32, 71, 91 
Thijs Joannes Guilielmus ..................................................................................................................... 191 
Thoelen Adrianus ........................................................................................................ 103, 104, 254, 258 
Thoelen Adrianus Ferdinandus ........................................................................................................... 104 
Thoelen Joannes Baptist ..................................................................................................................... 104 
Thoelen Peeter F. ................................................................................................................................ 104 
Thoremans .......................................................................................................................... 144, 243, 295 
Toelen Anna Barbara .......................................................................................................................... 127 
Torfs Joannes ...................................................................................................................................... 194 
Truijts Adriaen ....................................................................................... 42, 117, 151, 155, 263, 273, 285 
Truijts Anna Catharina ........................................................................................................................... 42 
Truijts Barbara ..................................................................................................... 116, 117, 151, 155, 281 
Truijts Josephus .................................................................................................................. 117, 151, 155 
Truijts Maria Catharina .......................................................................................................................... 42 
Tubbeckx Anthonius .............................................................................................................................. 81 
Tuijmans Peeter .......................................................................................................................... 143, 284 
Valenteijns Anna Maria .......................................................................................................................... 80 
Valentijns Henricus .............................................................................................................................. 130 
Valgaerens Joannes Baptista .............................................................................................. 184, 189, 218 
Van Asbroeck Franciscus .................................................................... 20, 23, 46, 83, 152, 197, 207, 215 
Van Balder Anna Elisabeth.................................................................................................................... 53 
Van Berne Simon ........................................................................................................................ 199, 200 
Van Bijlen Anna Maria ......................................................................................................................... 124 
Van Bijlen Cornelius .............................................................. 89, 130, 132, 167, 168, 201, 232, 233, 234 
Van Bijlen Elisabeth ..................................................................................................................... 110, 280 
Van Bijlen Hendrick ....................................................................................................................... 89, 111 
Van Bijlen Joanna ............................................................................................................ 95, 96, 162, 204 
Van Bijlen Joanna Maria .............................................................................................. 131, 132, 133, 168 
Van Bijlen M. ................................................................................................................... 13, 50, 266, 267 
Van Bijlen Maria Catharina .................................................................................................................... 88 
Van Bijlen Martinus ...................................................................... 130, 132, 167, 168, 188, 207, 289, 291 
Van Bijlen Michael ................................................................................................................................. 29 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 314 

Van Bijlen Peeter ....................... 34, 87, 94, 113, 131, 132, 143, 150, 167, 168, 183, 199, 200, 203, 291 
Van Boeckel Joannes Baptista ........................................................................................................ 67, 88 
Van Bouchout Joannes ........................................................................................................................... 9 
Van Bouwel Adriaen ............................................................................................................ 2, 4, 268, 269 
Van Brecht Joseph ...................................................................................................................... 100, 193 
Van Brussel Hendericus ........................................................................................................................ 11 
Van Castel Adriaen ........................................................................................................ 63, 108, 109, 134 
Van Castel Anna Catharina ........................................................................................................... 16, 270 
Van Castel Anna Maria ........................................................................................................................ 168 
Van Castel Elisabeth ................................................................................................................... 143, 234 
Van Castel Joannes ............................................................................................................ 130, 132, 133 
Van Castel Maria Elisabeth ................................................................................................................. 224 
Van Castel Peeter ............................................................. 86, 87, 96, 118, 131, 139, 176, 200, 234, 277 
Van Castel Theresia .................................................................................... 130, 133, 134, 198, 283, 290 
Van Celst A. ......................................................................................................................................... 211 
Van De Kelft Maria Cornelia .......................................................................................................... 15, 270 
Van De Parre Joannes Baptista .......................................................................................................... 113 
Van De Parre Maria ......................................................................................................................... 8, 256 
Van De Plas Hendrick ......................................................................................................................... 122 
Van De Poel Adriaen ....................................................................................................... 34, 64, 235, 243 
Van De Poel Anna Maria ............................................................................................................. 139, 235 
Van De Poel Joannes Martinus ................................................................................................... 225, 226 
Van De Poel Maria .............................................................................................................................. 120 
Van De Poel Maria Anna ....................................................................................................................... 29 
Van De Putte Adriaen .......................................................................................................................... 239 
Van De Putte Guilielmus ............................................................................................. 174, 175, 239, 294 
Van De Ven Peeter ................................................................................................................................ 86 
Van De Venne (notaris) ....................................................................................................................... 125 
Van De Vliet Franciscus ...................................................................................................................... 170 
Van De Weijer Anna ............................................................................................................................ 139 
Van De Weijer Christina ........................................................................................................................ 74 
Van De Weijer Elisabeth ...................................................................................................................... 165 
Van De Weijer Guilielmus ................................................................................................................ 25, 73 
Van De Weijer Jan ..................................................................................................... 25, 49, 74, 254, 277 
Van De Weijer Maria ..................................................................................................................... 42, 194 
Van De Weijer Maria Constantia ..................................................................................................... 25, 73 
Van De Weijer Maria Elisabeth ............................................................................................... 25, 73, 271 
Van De Weijer Martinus ................................................................................................................... 55, 98 
Van De Weijer Peeter .......................................................................................... 225, 226, 227, 229, 275 
Van De Weijer Peeter Martien ............................................................................................................... 55 
Van Den Armen Joanna ................................................................................................................ 53, 263 
Van Den Bolck Gommarus .......................................................................................................... 242, 295 
Van Den Bolck Petrus ......................................................................................................... 100, 234, 294 
Van Den Bosch Maria Elisabeth .................................................................................................. 199, 200 
Van Den Bossche (advocaat) ................................................................................................................ 82 
Van Den Brande ................................................................................................ 22, 35, 82, 104, 250, 272 
Van Den Brande Adriaen ....................................................................................................... 34, 118, 263 
Van Den Brande Anna Catharina .......................................................................................... 83, 116, 281 
Van Den Brande Anna Maria............................................................................................................... 118 
Van Den Brande Elisabeth .................................................................................................. 107, 109, 280 
Van Den Brande Joannes ..................................................................................................................... 35 
Van Den Brande Martinus ........................................................................................... 5, 31, 35, 266, 269 
Van Den Broeck Anna Maria ........................................................................................... 19, 21, 263, 271 
Van Den Broeck Dimphna ..................................................................................................................... 60 
Van Den Broeck Jan ............................................................................................................ 20, 26, 47, 94 
Van Den Broeck Maria .................................................................................................................... 19, 76 
Van Den Bruel . 14, 16, 17, 23, 28, 29, 36, 47, 57, 76, 90, 107, 121, 173, 181, 191, 196, 216, 223, 224, 

247 
Van Den Bruel Adriaen .. 4, 17, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 36, 42, 45, 46, 47, 48, 54, 57, 58, 76, 80, 94, 

99, 103, 105, 106, 117, 127, 133, 146, 151, 152, 158, 173, 181, 191, 193, 208, 215, 216, 222, 229, 
244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 255, 289 

Van Den Bruel Anna ............................................................................................................................ 133 
Van Den Bruel Franciscus ...... 18, 22, 36, 54, 57, 76, 105, 107, 127, 128, 129, 170, 180, 191, 196, 197, 

208, 216, 222, 229, 244, 246, 248, 249, 280, 282, 290 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 315 

Van Den Bruel Joanna Catharina ........................................................................................................ 181 
Van Den Bruel Joannes ................................................................................................................. 15, 109 
Van Den Bruel Joannes Franciscus .............................................. 58, 105, 177, 178, 181, 197, 223, 224 
Van Den Bruel Joannes Josephus ................................................................................................ 36, 181 
Van Den Bruel Petrus .............................................................................................. 37, 47, 121, 247, 274 
Van Den Bruel Theresia ...................................................................................................................... 181 
Van Den Bulck Gommarus .................................................................................................................... 79 
Van Den Eijnde Anna Maria .................................................................................................................. 79 
Van Den Eijnde Peeter .......................................................................................................................... 80 
Van Den Enden P. ................................................................................................................................. 80 
Van Der Haert (advocaat) .................................................................................................................... 194 
Van Der Heijden Margareta ................................................................................. 132, 144, 146, 220, 293 
Van Der Hoesen .................................................................................................................................. 215 
Van Der Linden Joannes ............................................................................................................. 111, 280 
Van Der Vecken Adriaen ....................................................................................................... 49, 212, 292 
Van Der Vecken Andries ..................................................................................................................... 212 
Van Der Vecken Anna ......................................................................................................................... 212 
Van Der Vecken Anna Maria ............................................................................................................... 220 
Van Der Vecken Elisabeth................................................................................................................... 212 
Van Der Vecken Geertrudis................................................................................................................. 212 
Van Der Vecken Gerard .............................................................................................. 212, 213, 257, 262 
Van Der Vecken Maria Catharina ........................................................................................................ 212 
Van Der Vloet Adriaen ......................................................................................................................... 143 
Van Der Vloet Adriaen Joseph ............................................................................................................ 122 
Van Deun Francisca ............................................................................................................................ 241 
Van Deun Maria Catharina .......................................................................................... 171, 225, 241, 287 
Van Deun Peeter ......................................................................................................................... 240, 295 
Van Deun Theodorus .......................................................................................................................... 241 
Van Dijck (notaris) ................................................................................................................................. 52 
Van Dijck Adriaen .................................................. 17, 18, 20, 22, 23, 27, 37, 45, 57, 103, 252, 254, 272 
Van Dijck Anna ............................................................................................................................ 112, 280 
Van Dijck Dimphna ................................................................................................................................ 93 
Van Dijck Elisabeth ................................................................................ 82, 103, 104, 236, 246, 249, 279 
Van Dijck Hendrick .................................................................................................................. 15, 23, 173 
Van Dijck Joanna ................................................................................................................................... 26 
Van Dijck Joanna Maria ....................................................................................................................... 126 
Van Dijck Joannes ............................................................................................. 18, 19, 21, 193, 250, 289 
Van Dijck Joannes Baptista ......................................................................................................... 104, 147 
Van Dijck Josephus ............................................................................................................. 214, 217, 238 
Van Dijck Maria Catharina ............................................................................................................. 64, 276 
Van Dijck Petrus ... 20, 21, 32, 39, 85, 102, 109, 191, 200, 205, 211, 212, 216, 267, 268, 272, 291, 292 
Van Dingenen Adriaen ...................................................................................... 5, 8, 13, 72, 90, 262, 270 
Van Dingenen Elisabeth ...................................................................................................................... 104 
Van Dingenen Maria .............................................................................................................................. 60 
Van Dongen C. ...................................................................................................................................... 97 
Van Doninck Anna Barbara ................................................................................................................. 159 
Van Doninck Catharina ........................................................................................................................ 183 
Van Doninck Clara ............................................................................................................................... 184 
Van Doninck Joannes .................................................................................................................. 164, 255 
Van Doren Andreas ............................................................................................................................. 228 
Van Eijnde Anna Isabella .................................................................................................................... 167 
Van Eijnde Anna Maria ........................................................................................................ 242, 254, 277 
Van Eijnde Catharina ............................................................................. 8, 9, 63, 135, 253, 257, 268, 276 
Van Eijnde Dimphna ................................................................................................................ 4, 189, 190 
Van Eijnde Elisabeth ................................................................................................................... 184, 253 
Van Eijnde Joannes ..................................................... 4, 50, 52, 113, 147, 154, 163, 189, 201, 242, 243 
Van Elsen Anna Elisabeth ........................................................................................................... 243, 295 
Van Elst Guilliam ..... 49, 58, 63, 66, 72, 81, 97, 100, 103, 120, 124, 129, 133, 136, 139, 142, 144, 150, 

151, 152, 153, 159, 160, 161, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 194, 198, 205, 212 
Van Evenepoel Anthonius Alexander .................................................................................................... 42 
Van Gansen Anna ............................................................................................................................... 201 
Van Gansen Dimphna ................................................................................................................. 201, 202 
Van Gansen Joanna Catharina ........................................................................................................... 201 
Van Gansen Joannes .................................................................................... 62, 164, 200, 202, 219, 291 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 316 

Van Gansen Petrus ............................................................................................................................. 202 
Van Gansen Theresia .......................................................................................................................... 202 
Van Gehuchten Marten ............................................................................................................... 186, 187 
Van Genechten Adrianus .......................................................... 5, 35, 54, 64, 65, 73, 100, 127, 264, 276 
Van Genechten Anna Catharina ....................................................................... 64, 65, 98, 192, 194, 289 
Van Genechten Franciscus ................................................................................... 54, 64, 65, 73, 77, 277 
Van Genechten Guilielmus .............................................................................................................. 64, 65 
Van Genechten Joanna ......................................... 5, 10, 17, 58, 108, 110, 190, 266, 268, 269, 270, 275 
Van Genechten Joannes ......................................................... 17, 71, 131, 132, 133, 204, 270, 283, 291 
Van Herck Anna ...................................................................................................................... 18, 42, 270 
Van Herck Franciscus ................................................................................................. 225, 226, 227, 293 
Van Herck Henricus ..................................................................................................... 105, 171, 220, 222 
Van Herck Peeter .............................................................................................................. 47, 55, 56, 275 
Van Hoeve Peeter ............................................................................................................................... 145 
Van Hooghstraeten Petronella .............................................................................................................. 15 
Van Houdt Amandus ... 49, 63, 70, 74, 75, 80, 81, 93, 98, 108, 121, 133, 138, 140, 141, 143, 163, 171, 

176, 177, 180, 268 
Van Houdt Anna Maria ........................................................................................................................ 146 
Van Houdt Catharina ................................................................................................................... 199, 222 
Van Houdt Elisabeth ............................................................................................................................ 146 
Van Houdt Franciscus ......................................................................................................................... 146 
Van Houdt Gommarus ......................................................................................................................... 146 
Van Houdt Joannes ......................................................................................................... 77, 85, 102, 146 
Van Houdt Joannes Baptista ....................................................................................................... 115, 141 
Van Houdt Maria .................................................................................................................................. 146 
Van Houdt Peeter ........................................................................................................................ 146, 284 
Van Houdt Petrus Josephus ................................................................................................................ 146 
Van Hout Adriaen ................................................................................................................ 229, 230, 252 
Van Hout Amandus ........................................................................... 38, 48, 81, 115, 200, 219, 259, 293 
Van Hout Anna Catharina ............................................................................................................ 207, 291 
Van Hout Antoen ................................................................................................................................. 207 
Van Hout Joannes ............................................................................................................................... 209 
Van Hout Joannes Baptista ................................................................................................. 110, 219, 254 
Van Hove (notaris) ........................................................................................................................... 15, 43 
Van Hove Adriaen ......................................................................................................... 37, 124, 169, 273 
Van Hove Anna Catharina ................................................................................... 124, 125, 139, 169, 282 
Van Hove Anna Elisabeth ............................................................................................................ 140, 249 
Van Hove Catharina ........................................................ 62, 81, 138, 141, 155, 173, 180, 260, 275, 288 
Van Hove Dimphna ............................................... 13, 119, 123, 124, 126, 141, 175, 211, 216, 282, 288 
Van Hove Elisabeth ............................................................................................................. 103, 141, 259 
Van Hove Franciscus .................................................................................................. 120, 125, 126, 139 
Van Hove Guilliam ....................................................................................................................... 244, 295 
Van Hove Henricus ................................................ 49, 50, 71, 74, 79, 140, 141, 165, 171, 240, 284, 287 
Van Hove Jan ... 37, 48, 49, 61, 74, 77, 94, 105, 108, 110, 130, 140, 157, 169, 180, 181, 199, 203, 245 
Van Hove Jan Baptist .......................................................................... 18, 37, 53, 73, 100, 105, 134, 141 
Van Hove Maria ........................................................................... 140, 141, 161, 165, 176, 178, 234, 266 
Van Hove Maria Anna ............................................................................. 14, 92, 123, 126, 211, 216, 278 
Van Hove Maria Dimphna ................................................................................................................... 141 
Van Hove Peeter ............................................. 2, 5, 16, 31, 45, 46, 71, 72, 253, 257, 263, 264, 266, 273 
Van Isschot Adriaen ............................................................................................................................ 131 
Van Kerckhoven (begijn) ..................................................................................................................... 136 
Van Kerckhoven Anna ......................................................................................................................... 197 
Van Kerckhoven Catharina.................................................................................................... 35, 104, 127 
Van Kerckhoven Elisabeth ............................................................................................................ 60, 263 
Van Kerckhoven Jan ........................................................................................................................... 229 
Van Kerckhoven Jan Baptist ............................................................................................................... 223 
Van Leuffel Elisabeth ..................................................................................................................... 64, 276 
Van Lijnden Joannes ............................................................................................................................. 81 
Van Linden Anna Catharina .................................................................................................. 11, 135, 283 
Van Linden Guilielmus ................................................................................................... 59, 223, 261, 275 
Van Linden Jan Baptist .......................................................................................................................... 59 
Van Linden Peeter ................................................. 25, 72, 74, 75, 80, 113, 114, 156, 157, 180, 251, 286 
Van Loij Catharina ................................................................................................................................. 18 
Van Lommel Adriaen ....................................................... 10, 77, 135, 139, 164, 179, 198, 199, 201, 235 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 317 

Van Lommel Joannes .............................................................................................. 81, 98, 140, 158, 286 
Van Lommel Josephus .............................. 10, 45, 65, 84, 85, 93, 96, 122, 154, 155, 173, 209, 270, 291 
Van Lommel Peeter ................................................................. 34, 92, 102, 135, 198, 199, 243, 283, 290 
Van Lommel Peeter Franciscus .................................................................................................... 12, 150 
Van Loo Anna Catharina ........................................................................................................... 5, 21, 271 
Van Loo Joannes Baptista................................................................................................................. 5, 78 
Van Loo Maria Anna Elisabeth ................................................................................................................ 5 
Van Loo Peeter .................................................................................................................................. 6, 78 
Van Loo Petrus Josephus ....................................................................................................................... 5 
Van Looij Anna Catharina .............................................................................................................. 21, 271 
Van Looij Franciscus ......................................................................................................... 7, 94, 127, 146 
Van Looij Joanna Cornelia .......................................................................................................... 174, 177 
Van Looij Joannes Baptista ................................................................................................................... 78 
Van Looij Joannes Franciscus ........................................................................................................ 13, 29 
Van Looij Peeter .................................................................................................................................... 78 
Van Maroeij Anna Barbara .................................................................................................................. 209 
Van Melckebeke Franciscus.................................................................................................................... 6 
Van Mensel Cornelis ....................................................................................................................... 37, 66 
Van Mensel Franciscus ....................................................................................................... 158, 260, 286 
Van Mensel Peeter ........................................................ 66, 127, 221, 235, 246, 249, 251, 276, 282, 294 
Van Mieghem Ferdinandus ................................................................................................................. 213 
Van Monfort Petrus ........................................................................................................................ 26, 264 
Van Nuten Adriaen .................................................................................. 11, 12, 22, 32, 51, 53, 130, 272 
Van Nuten Cornelis ............................................................................................................................... 33 
Van Nuten Joannes ................................................................... 21, 50, 87, 143, 192, 194, 198, 201, 284 
Van Nuten Joannes Baptista ........................................................................... 33, 90, 112, 149, 203, 265 
Van Nuten Maria ...................................................................................................................... 5, 116, 281 
Van Nuten Maria Catharina ............................................................................................. 33, 53, 199, 200 
Van Nuten Martinus ........................................................................... 21, 22, 32, 114, 116, 193, 271, 290 
Van Nuten Theresia ............................................................................................................................. 141 
Van Oijstaeijen Anna Cornelia .............................................................................................................. 82 
Van Olmen Anna ................................................................................................................................. 184 
Van Olmen Anna Elisabeth ................................................................................................................. 184 
Van Olmen Anna Maria ....................................................................................................................... 184 
Van Olmen Geeraert ........................................................................................................................... 184 
Van Olmen Joannes ...................................................................................................................... 49, 261 
Van Olmen Maria ................................................................................................................................... 57 
Van Olmen Martinus .................................................................................................... 184, 185, 259, 289 
Van Oostenrijck L. ............................................................................................................................... 211 
Van Opstal Adriaen ............................................................................................................. 103, 159, 286 
Van Opstal Joannes ............................................................................................................................ 238 
Van Outsel Elisabeth ........................................................................................................... 114, 143, 281 
Van Outsel Peeter ................................................................................................. 28, 178, 266, 272, 288 
Van Outven Maria Elisabeth .......................................................................................................... 28, 272 
Van Passel Ambrosius .................................................................................. 23, 161, 208, 244, 247, 295 
Van Passel Andries ............................................................................................................................. 177 
Van Passel Catharina .................................................................................................................. 161, 229 
Van Passel Elisabeth ........................................................................................................... 199, 268, 290 
Van Passel Guilliam ............................................................................................ 167, 177, 184, 199, 290 
Van Passel Hendrick ........................................................................................................... 105, 161, 280 
Van Passel Jan .................................................................................................................................... 161 
Van Passel Maria ................................................................................................................................ 161 
Van Passel Peeter ......................................................................................... 23, 103, 105, 161, 267, 286 
Van Pee Jacobus .................................................................................................................. 80, 163, 186 
Van Pelt Elisabeth ................................................................................................................................. 50 
Van Put Adrianus Franciscus .............................................................................................................. 215 
Van Put Egidius ............................................................................................................................. 57, 275 
Van Reusel Adrianus ....................................... 41, 80, 194, 195, 196, 201, 202, 209, 228, 234, 290, 293 
Van Reusel Elisabeth .......................................................................................... 233, 243, 244, 294, 295 
Van Reusel Joannes ................................................................................................... 183, 200, 202, 242 
Van Reusel Marten .............................................................................................................................. 207 
Van Reusel Peeter ...................................................................................................................... 207, 291 
Van Roij Joannes Franciscus ...................................................................................................... 106, 260 
Van Rompaeij Elisabeth .............................................................................................................. 206, 263 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 318 

Van Rompaeij Gommarus Franciscus ................................................................................. 237, 239, 294 
Van Rompaij Joannes ......................................................................................................................... 193 
Van Rooij Franciscus ..................................................................................................................... 16, 106 
Van Rooij Joanna Maria ...................................................................................................................... 106 
Van Roosbroeck Anna Maria ................................................................................................................ 27 
Van Roosbroeck Elisabeth .................................................................................................................. 240 
Van Roosbroeck Joannes Baptista ................................................................. 3, 6, 96, 97, 124, 145, 278 
Van Roosbroeck Maria Catharina ................................................................................. 39, 106, 258, 273 
Van Santvoort Anna Elisabeth ............................................................................................................ 165 
Van Santvoort Elisabeth ...................................................................................................................... 140 
Van Schoubroeck M. N. ................................................................................... 42, 63, 205, 264, 265, 268 
Van Sprengelen Joannes Baptista ...................................................................................................... 157 
Van Sprengelen Maria Anna ....................................................................................................... 214, 238 
Van Steenbroeck Joannes .................................................................................................................. 163 
Van Tendeloo Dimphna ....................................................................................................................... 228 
Van Tongel Joannes .................................................................................................... 121, 170, 282, 287 
Van Tongerlo Joannes Baptista .................................................................................................. 112, 113 
Van Tongerloo Bernardus ............................................................................................................. 78, 277 
Van Tongerloo Joannes ................................................................................................ 71, 152, 276, 285 
Van Tongerloo Joseph .......................................................................................................................... 36 
Van Tongerloo Wilhelmus ........................................................................................................... 240, 294 
Van Turnhout Jan Baptist .................................................................................................................... 227 
Van Woensel Anna Maria .............................................................................................................. 29, 272 
Van Woensel Martinus .......................................................................................................................... 52 
Van Woensel Peeter ........................................................................................................................ 52, 53 
Van Zeeland Joannes .......................................................................................................................... 232 
Van Zeelandt Arnoldus ........................................................................................................................ 119 
Van Zeelandt Joanna .......................................................................................................................... 116 
Van Zeelandt Joanna Catharina .......................................................................................................... 139 
Vekemans Adrianus ................................................................................................ 7, 163, 201, 225, 261 
Vekemans Guilielmus .................................................................................................. 163, 193, 204, 225 
Vekemans Joanna Maria ....................................................................................................................... 13 
Vekemans Maria .......................................................................................................................... 100, 279 
Ven Elisabeth .............................................................................................................. 107, 154, 280, 285 
Ven Geeraert ................................................................................................................................... 66, 86 
Vennekens Anna Theresia .......................................................................................................... 174, 267 
Vennekens Elisabeth ................................................................................................................... 107, 280 
Vennekens Joanna ...................................................................................................................... 202, 239 
Vennekens Joanna Catharina ..................................................................................... 154, 173, 196, 288 
Verachtert Cornelis .............................................................................................................................. 203 
Verachtert Guilielmus ...... 49, 52, 55, 60, 79, 86, 88, 173, 184, 189, 201, 202, 203, 205, 224, 225, 227, 

228, 233, 236, 245, 274, 275, 288, 293, 295 
Verachtert J. ........................................................................................................................................ 223 
Verachtert Josephus ............................................................................................ 120, 131, 201, 233, 274 
Verachtert Michiel .................................................................................................................. 79, 119, 266 
Verachtert Petrus ................................................................................................................. 173, 224, 245 
Verachtert Petrus Josephus ...................................................................................................... 3, 52, 267 
Verberckt Cornelis ................................................................................................................................. 15 
Verbiest Adriaen ............................................................................................ 88, 135, 149, 168, 188, 283 
Verbiest Anna Maria .................................................................................................................... 229, 231 
Verbiest Catharina ................................................................................................. 89, 146, 188, 276, 281 
Verbiest Joannes ........................................................................................................................... 32, 284 
Verbiest M. .......................................................................................................................................... 188 
Verbiest Marten ..................................................................................................................... 49, 188, 202 
Verbiest Peeter ............................................................................................................................ 162, 286 
Verbijlen Anna ..................................................................................................................................... 220 
Verbijlen Maria Anna ........................................................................................................................... 224 
Verbist Adrianus .................................................................................... 98, 110, 163, 183, 197, 204, 209 
Verbist Anna Catharina ................................................................................................................. 89, 113 
Verbist Anna Maria ................................ 87, 175, 206, 210, 213, 222, 223, 231, 278, 288, 291, 292, 293 
Verbist Catharina ................................................................................... 72, 115, 146, 162, 167, 284, 289 
Verbist Dimphna .................................................................................................................................... 99 
Verbist Elisabeth .................................................................................................................. 115, 144, 250 
Verbist Gerard ............................................. 13, 74, 78, 96, 142, 149, 175, 184, 185, 193, 217, 285, 292 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 319 

Verbist Guilliam ............................................................................................. 84, 110, 111, 212, 213, 280 
Verbist Henricus .................................... 38, 40, 75, 86, 93, 108, 110, 132, 133, 168, 200, 233, 264, 294 
Verbist Joannes . 20, 40, 48, 50, 52, 76, 89, 93, 110, 111, 124, 131, 162, 167, 183, 184, 191, 226, 250, 

257, 272, 274, 289 
Verbist Joannes Baptista ..................................................................................................................... 141 
Verbist Maria ......................................................................................................................... 87, 131, 283 
Verbist Maria Catharina ................................................................................................................. 54, 167 
Verbist Martinus ................................................................................................................................... 129 
Verbist Matheus ....................................................................................................................... 83, 86, 122 
Verbist Peeter .. 7, 11, 35, 48, 50, 99, 109, 115, 127, 129, 131, 162, 183, 197, 203, 208, 215, 216, 221, 

224, 228, 237, 239, 255, 274, 292, 293 
Verborght Guilliam ................................................................................................................................. 86 
Verborght Maria ........................................................................................................... 117, 142, 143, 153 
Verborght Michiel ................................................................................................................................... 83 
Verboven Anna Catharina ............................................................................................... 75, 83, 102, 244 
Verboven Anna Elisabeth .................................................................................. 43, 52, 75, 158, 266, 274 
Verboven Catharina ....................................................................................................................... 83, 185 
Verboven Cornelis ................................................................................................. 35, 75, 83, 85, 86, 102 
Verboven Dimphna ........................................................................................................................ 75, 200 
Verboven Elisabeth ............................................................................... 30, 113, 158, 242, 255, 258, 259 
Verboven Guilliam ................................................................................................................. 71, 250, 276 
Verboven Joanna Maria ...................................................................................................................... 107 
Verboven Joannes ..... 5, 10, 17, 19, 49, 75, 84, 85, 90, 94, 98, 104, 110, 111, 115, 122, 124, 130, 131, 

146, 154, 155, 164, 166, 169, 172, 173, 183, 188, 190, 196, 201, 202, 216, 237, 239, 242, 256, 
266, 268, 269, 270, 285, 288, 290 

Verboven Joseph N. .............................................................................................................................. 75 
Verboven Laureijs ................................................................................ 19, 43, 83, 86, 102, 266, 271, 273 
Verboven Maria ....................................................................................................... 67, 97, 111, 117, 138 
Verboven Maria Catharina ................................................................................................................... 218 
Verboven Maria Elisabeth ................................................................................. 43, 44, 75, 104, 279, 286 
Verboven Marten ............................................................... 6, 75, 111, 136, 156, 163, 191, 212, 237, 277 
Verboven Petrus . 2, 10, 11, 17, 48, 49, 87, 167, 172, 187, 202, 203, 217, 236, 266, 267, 268, 270, 287 
Verboven Theresia .............................................................................................................................. 118 
Verbraecken Barbara .......................................................................................................................... 142 
Verbraecken Franciscus ...................................................................................................................... 142 
Verbraecken Guilliam .................................................................................................................. 142, 284 
Verbraecken Joannes .......................................................................................................................... 142 
Verbraecken Peeter ................................................................................................................................. 8 
Verbruggen Carolus ...................................................................................................................... 57, 116 
Vercammen Catharina ................................................................................................................... 92, 278 
Vercammen Franciscus ....................................................................................................................... 183 
Verdonck Dimphna ........................................................................................................................ 24, 271 
Verdonck Joannes Baptista ................................................................................................................... 67 
Vereijcken Anna Maria .................................................................................................... 21, 22, 208, 271 
Vereijcken Bartholomeus ..................................................................................................................... 125 
Vereijcken Cornelius Joannes ............................................................................................................. 239 
Vereijcken Maria Catharina ................................................................................................................. 208 
Vereijcken Peeter ................................................................................ 22, 23, 45, 57, 173, 207, 208, 291 
Verelst Catharina ........................................................................................................................... 66, 276 
Verhaegen Anna Barbara ............................................................................................................ 146, 284 
Verhaegen Cornelis ......................................................................................................... 80, 89, 251, 277 
Verhaegen Diel .......................................................................................................................... 55, 56, 92 
Verhaegen Franciscus ....................................................................................... 38, 76, 77, 262, 264, 277 
Verhaegen Gommarus ........................................................................................................................ 187 
Verhaegen Joannes ............................................................................................................................ 242 
Verhaegen Joannes Baptista ........................................................................................................ 94, 278 
Verhaegen Peeter ................................................................................................................... 9, 251, 269 
Verhaegen Petronella .................................................................................................................. 226, 293 
Verhaert Adriaen ........................................................................................................... 83, 84, 85, 86, 88 
Verhaert Adriaen Franciscus ............................................................................................................... 118 
Verhaert Anna ............................................................................................................................... 89, 278 
Verhaert Elisabeth ................................................................................................................................. 88 
Verhaert Franciscus ................................................................................................ 37, 88, 118, 278, 281 
Verhaert Henricus ...................................................................... 18, 64, 88, 119, 225, 228, 242, 243, 293 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 320 

Verhaert Henricus Franciscus ............................................................................................................. 118 
Verhaert Joannes Baptista .......................................................................................................... 114, 180 
Verhaert Maria Elisabeth ............................................................................................................. 118, 119 
Verhaert Peeter ................................................................................................. 55, 63, 66, 165, 257, 262 
Verheijen Adriaen ................................................................................................................................ 146 
Verheijen Anna Elisabeth ...................................................................................................................... 97 
Verheijen Catharina ............................................................................................................................... 12 
Verheijen Joannes ................................................................................................. 39, 106, 247, 273, 280 
Verheijen Joannes Baptista ................................................................. 106, 169, 233, 246, 247, 250, 287 
Verherstraeten Adriaen ................................................................................................... 83, 86, 226, 257 
Verherstraeten Anna ................................................................................................................... 116, 212 
Verherstraeten Anna Catharina ................................................................................................... 240, 294 
Verherstraeten Catharina .................................................................................................................... 201 
Verherstraeten Elisabeth ............................................................................................................. 201, 262 
Verherstraeten Maria ........................................................................................................... 201, 246, 262 
Verherstraeten Martinus .................................................................................................................. 83, 86 
Verherstraeten Paulus ......................................................................................................................... 100 
Verherstraeten Petrus ................................................................................................. 114, 139, 140, 141 
Verhoeven Joannes ..................................................................................................................... 130, 283 
Verholen Joannes .................................................................................................................................. 58 
Veris Elisabeth ..................................................................................................................................... 191 
Veris Maria Elisabeth ................................................................................................................... 140, 235 
Verlinden (notaris) ....................................................................................................................... 187, 208 
Verlinden Adriaen ................................................................................................................ 117, 157, 186 
Verlinden Anna Petronella ............................................................................................................. 80, 277 
Verlinden Barbara ................................................................................................................................ 218 
Verlinden Joannes ..................................................... 91, 92, 93, 137, 151, 183, 194, 236, 240, 258, 295 
Verlinden Joannes Baptista ................................................................................................................... 95 
Verlinden Maria Anna ............................................................................................................................ 59 
Verlinden Peeter Franciscus ............................................................................................................... 156 
Verlinden Petronella .................................................................................................................... 129, 195 
Verlinden Petrus .................................................................................................................................. 185 
Verloo Franciscus ........................................................................................................................ 153, 285 
Verloo Joannes .......................................................................................................................... 6, 58, 263 
Verloo Joannes Baptista ........................................................................................................................ 18 
Verlooij (notaris) .............................................................................................................................. 19, 46 
Verlooij Peeter ....................................................................................................................................... 16 
Verluijten Anna ........................................................................................................................ 9, 251, 269 
Verluijten Joannes ................................................................................................................. 77, 109, 201 
Vermeerbergen Adriaen ........................................................................................................ 67, 138, 284 
Vermeerbergen Christina ...................................................................................................................... 39 
Vermeerbergen Franciscus ................................... 5, 39, 77, 78, 102, 126, 162, 180, 185, 225, 235, 273 
Vermeerbergen Joannes ..................................................................................................... 116, 125, 180 
Vermeerbergen Maria Elisabeth .......................................................................................... 109, 147, 254 
Vermeerbergen Peeter .................................................. 39, 185, 199, 214, 233, 240, 243, 244, 268, 290 
Vermeerbergen Philippus .................................................................................................................... 109 
Vermerckt Peeter ................................................................................................................................. 203 
Vermeulen Anna ............................................................................................................................ 25, 271 
Vermeulen Hendrick .............................................................................................................. 98, 164, 287 
Vermeulen Jan Baptist ........................................................................................................................ 227 
Vermeulen Maria Elisabeth ..................................................................................................................... 9 
Vermeulen Peeter Franciscus ............................................................................................................... 24 
Vermiert Adriaen .......................................................................................................................... 212, 261 
Verreckt Peeter .................................................................................................... 150, 182, 222, 256, 293 
Verschueren Anna Maria ....................................................................... 64, 100, 103, 137, 276, 279, 283 
Versprengelen Elisabeth ............................................................................................................. 172, 288 
Verstappen Amandus ............................................................................................................................ 63 
Verstappen Anna ............................................................................................................................. 3, 268 
Verstappen Anna Catharina .......................................................................................................... 63, 165 
Verstappen Anna Maria ............................................................................................................... 140, 284 
Verstappen Dimphna ................................................................................................................... 154, 160 
Verstappen Elisabeth .......................................................................................................................... 140 
Verstappen Jan Franciscus ................................................................................................................... 63 
Verstappen Joannes Josephus ........................................................................................................... 140 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 321 

Verstappen Josephus .............................................................................................................. 34, 53, 140 
Verstappen Lucia Catharina ................................................................................................................ 140 
Verstappen Maria ................................................................................................................ 135, 140, 198 
Verstappen Martinus ..................................................................................................................... 63, 276 
Verstappen Peeter ................................................................................... 49, 84, 127, 131, 149, 222, 240 
Verstappen Petrus Josephus ...................................................................................................... 140, 259 
Verstockt Anna Françoise ............................................................................................................. 11, 270 
Verstrepen Christina ............................................................................................................................ 193 
Verstrepen Franciscus ........................................................................................................................... 88 
Verstrepen Guilliam ..................................................................................................................... 111, 213 
Verstrepen Joannes Franciscus ............................................................................................................ 67 
Verswijvel Anna Maria ................................................................................................................... 87, 100 
Verswijvel Maria .................................................................................................................................... 87 
Verswijvel Martinus ........................................................................................................................ 93, 100 
Verswijvel Peeter ............................................................................. 35, 40, 116, 139, 210, 213, 223, 229 
Vertommen Anna Elisabeth ................................................................................................... 95, 116, 281 
Vertommen Hendrick ..................................................................................... 98, 150, 164, 249, 279, 287 
Vertommen Jan Franciscus ................................................................................................................. 116 
Vertommen M. ............................................................................................................................. 164, 191 
Vertommen Maria Anna ......................................................................................................................... 91 
Vertommen Michiel ...................................................................................... 140, 191, 235, 284, 289, 294 
Vervecken Franciscus ......................................................................................................................... 122 
Vervecken Hendrick ............................................................................................................ 122, 143, 169 
Vervlimmen Peeter ................................................................................................................................ 92 
Vervoort Adriana .......................................................................................................................... 180, 289 
Vervoort Adrianus .............................................. 7, 8, 78, 88, 99, 152, 207, 215, 248, 269, 279, 285, 292 
Vervoort Guilliam ................................................................................................................. 197, 258, 290 
Vervoort Joannes .......................................................................... 9, 14, 29, 70, 261, 267, 269, 270, 272 
Vervoort Martinus ................................................................................................................ 225, 261, 293 
Vervoort Peeter ............................................................................................................. 11, 171, 226, 293 
Vervoort Petrus Cornelius ............................................................... 31, 39, 165, 225, 227, 260, 273, 287 
Verwimp Anna Catharina ..................................................................................................................... 239 
Verwimp Cornelis .......................................................................... 98, 102, 111, 122, 131, 237, 284, 288 
Verwimp Cornelius Josephus ...................................................... 139, 153, 179, 188, 189, 202, 205, 225 
Verwimp Dimphna ................................................................................................................................. 42 
Verwimp Jan .......................................................................................................................................... 90 
Verwimp Maria ..................................................................................................................................... 147 
Verwimp Martinus ............................................................................................................................ 60, 75 
Verwimp Peeter ................................................................................... 114, 166, 169, 201, 228, 251, 262 
Vinckx Theresia ................................................................................................................................... 122 
Vissers Cornelis ..................................................................................................................... 11, 145, 218 
Vissers Elisabeth ................................................................................................................. 2, 4, 267, 268 
Vissers Joanna ................................................................................................................................ 4, 269 
Vissers Martinus ...................................................................................................................... 2, 262, 268 
Vleugels Marten ................................................................................................................................... 142 
Vluijmans Anna Maria .......................................................................................................................... 117 
Voeckx Niclaes .................................................................................................................................... 167 
Vos Anna Barbara ............................................................................................................................... 224 
Vos Joannes ........................................................................................................................................ 150 
Vranckx (notaris) ................................................................................................................................... 18 
Vranckx Franciscus ............................................................................................................................... 34 
Vranckx Joannes ......................................................................................................................... 143, 284 
Vranckx Peeter .................................................................................................................................... 231 
Wijnants Lucia ..................................................................................................................................... 146 
Willekens Anna Maria ............................................................................................................................ 11 
Willems Anna Maria ............................................................................................................... 93, 117, 281 
Willems Elisabeth ........................................................................................................................ 138, 239 
Willems Jacobus ...... 13, 38, 61, 65, 67, 81, 85, 86, 87, 89, 98, 122, 124, 135, 138, 140, 143, 145, 155, 

158, 168, 193, 201, 202, 203, 218, 228, 236 
Willems Joannes Baptista ..................................................................................................................... 22 
Willems M. E. ....................................................................................................................................... 230 
Willems Maria .................................................................................................................................. 2, 117 
Willems Martinus .......... 2, 5, 38, 65, 77, 91, 93, 104, 108, 116, 119, 161, 203, 211, 239, 257, 269, 281 
Willems Michiel ...................... 2, 13, 40, 52, 62, 93, 96, 98, 104, 108, 109, 117, 132, 147, 156, 164, 201 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1773-1790  Pagina | 322 

Wils Adriaen ............................................................ 70, 73, 74, 76, 78, 79, 108, 110, 123, 276, 277, 282 
Wils Joannes Baptista ........................................................................................................... 76, 147, 243 
Witvrouwen Anna ................................................................................................................................ 179 
Witvrouwen Peeter ........................................................................................................................ 42, 193 
Wouters Adrianus ................................ 19, 55, 82, 96, 101, 115, 136, 140, 217, 225, 235, 250, 292, 294 
Wouters Anna ...................................................................................................................................... 204 
Wouters Anna Catharina ............................................................................. 124, 172, 202, 203, 228, 293 
Wouters Anna Elisabeth .................................................................................................. 9, 152, 161, 217 
Wouters Anna Maria ...................................................................................................... 87, 172, 202, 203 
Wouters Catharina ................................................................................................................. 96, 172, 278 
Wouters Dimphna ............................................................................................................................ 84, 86 
Wouters Elisabeth ................................. 19, 62, 74, 83, 86, 102, 169, 236, 255, 266, 271, 276, 277, 279 
Wouters Franciscus ............................................................................................. 18, 68, 75, 88, 116, 131 
Wouters Geeraert .................................................................................................................. 95, 127, 278 
Wouters Guilliam ................................................................................................................................. 204 
Wouters Henricus .................................................................................................... 83, 86, 116, 262, 281 
Wouters Joannes ..................................................................................... 49, 60, 74, 84, 86, 87, 204, 278 
Wouters Joannes Baptista..................................................................................................................... 65 
Wouters Joannes Franciscus ...................................... 74, 75, 83, 84, 167, 185, 199, 200, 218, 253, 292 
Wouters Maria ................................................................................................................. 83, 86, 184, 289 
Wouters Maria Elisabeth ......................................................................................................... 83, 88, 118 
Wouters Martinus ................................ 5, 27, 49, 83, 85, 86, 87, 172, 202, 243, 257, 262, 269, 278, 291 
Wouters Martinus Adrianus ................................................................................................................. 140 
Wouters Petrus .................................................................................................. 83, 85, 86, 111, 140, 242 
Wuijts Anna Catharina ......................................................................................................... 127, 242, 260 
Wuijts Anna Maria ....................................................................................................................... 128, 242 
Wuijts Anna Theresia .................................................................................................................. 164, 287 
Wuijts Cornelis ............................................................................................................................. 128, 129 
Wuijts Gaspar ........................................................................................ 53, 116, 119, 126, 151, 159, 282 
Wuijts Hendrick .............................................................................................................. 64, 154, 259, 285 
Wuijts Joannes .................................................................................................................................... 128 
Wuijts Joannes Baptista ................................................................................................................ 69, 125 
Wuijts Joannes Josephus ...................................................................................................................... 69 
Wuijts Maria ................................................................................................. 117, 121, 133, 242, 281, 283 
Wuijts Maria Catharina ........................................................................................................................ 128 
Wuijts Maria Dimphna ......................................................................................................................... 128 
Wuijts Maria Theresia .......................................................................................................................... 242 
Wuijts Peeter ................................................................................. 92, 128, 133, 221, 224, 243, 259, 282 
Wuijts Petrus Franciscus ....................................................................................................................... 95 
Wuijts Theresia .................................................................................................................................... 164 

 


