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Archief van notaris Soeten Petrus Martinus, 1790 – 1797.
Onderdeel van Notariaat Antwerpen 1, map 6063 – map 6068.
Inhoud: Minuten en klappers (1790 – 14 februari 1797).
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In bewaring gegeven door notaris Walravens te Herentals op 16 mei 1952.

Inliggende folio notariaat P. M. Soeten.
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Not. 6063 : 1790

Akte N° 1

11 mei 1790

Op heden den 11de mei 1790 voor mij notaris present de getuigen nagenoemd compareerde
Peeter Cluijts 1 ingezetene van Olen in huwelijk met Maria Verbist, welke comparant
verklaarde mits deze over te geven aan en ten behoeve van Joannes Verboven in huwelijk
met Joanna Catharina Vennekens alhier present en dit transport accepterende van zeker
perceel land … koopsom 140 guldens. Actum Olen op het kantoor van mij notaris, ter
presentie van Petrus Helsen en Adriaen Heijlen, aanzochte getuigen.
Op heden den 11de mei 1790 compareerde present de getuigen nagenoemd Peeter Cluijts
ingezetene van Olen in huwelijk met Maria Verbist, welke comparant verklaarde over te
geven en te cederen in volle erfdom te transporteren aan en ten behoeve van Joannes
Verboven in huwelijk met Anna Catharina Vennekens alhier present en de nagenoemde
cessie en transport mits deze te accepteren te weten van zeker perceel land genaamd “ de
meermans heijde “ groot circa honderd vijftig roeden, gelegen tot Kerkhoven jurisdictie van
Olen. Palende oost Peeter Heijlen nomine matris Catharina Sneijers, zuid Jan Torfs en Gom.
Somers, west Gerard Wouters en noord de Ilsche straat, chijnsroerende van den heer graaf
alhier, om en mits de som van honderd veertig guldens Brabants courant, welke den
comparant present wel en degelijk ter zijnen dank hebben ontvangen van den acceptant.
Dat den acceptant van het voorzegde perceel mits deze had in dominium, zo nochtans dat
hij de huur daarvan zal moeten laten volgen aan den moderne pachter tot half oogst
eerstkomende. De vier en een half veerteel koren die den acceptant zou moeten leveren te
kerstmis eerstkomende aan den comparant ingevolge zeker contract van transport,
gepasseerd voor getuigen op 23 april laatstleden, zullen komen te cesseren. Actum op het
kantoor van mij notaris, ter presentie van Petrus Helsen en Adriaen Heijlen.
Akte N° 2

12 mei 1790

Op heden den 12de mei 1790 voor mij notaris, compareerde, present de getuigen
nagenoemd, Jan Baptist De Cort in huwelijk met Dimphna Van Tongerloo ingezetenen
van Damseinde jurisdictie van Tongerlo, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben
uit handen van Jan Baptist Dils en Elisabeth Schoubroeckx wettelijke gehuwden en
inwoners van Schobbroek onder Westerlo een som van honderd guldens Brabants courant.
Hij comparant is verbindende zijnen persoon en goederen, roerende en onroerende,
hebbende en verkrijgende. Compareerde ten deze mede Joannes De Cort, vader van den
comparant, dewelke verklaarde zich als borg te stellen voor het voorzegde kapitaal,
waarvoor hij speciaal tot pand stelde zeker perceel land, groot circa anderhalf zillen
genaamd “ de heijde “ gelegen tot Damseijnde. Palende oost Franciscus Van Bijlen, zuid
Marten Bosmans, west Peeter Dams en noord de erfgenamen van Gerard Van Outsel.
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus Boonaerts en Peeter Dams
aanzochte getuigen.
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21 mei 1790

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de respectieve kinderen en erfgenamen van
wijlen Peeter Martien Verbist en Dimphna Bellens in hun leven wettelijke gehuwden op
heden 21 mei voor mij notaris present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
meestbiedende presenteren te verkopen in differente partijen enige roeden moer om tot
baggaard te beheren gelegen op “ den haerzak “ resort van Olen.
Onder den eerste koop ½ roede uit te doen 29 en 31 mei, verkocht aan Peeter Claes zonder
de bomen. Den tweede koop ½ roede, verkocht aan Peeter Wouters tot Gerheiden. Den
derde koop ½ roede uit te doen 4 en 5 juni, verkocht aan Peeter Verhaert tot Oosterwijk
borg Adriaen Helsen. Den vierde koop ½ roede, verkocht aan Adriaen Helsen tot ILLe,
borg Peeter Verhaert. Aldus publiekelijk verkocht ter plaatse present vele omstaanders en
namelijk Peeter Meir en Marten Goris als getuigen.
De ondergeschreven verklaarden gekocht te hebben een half roede moer onder den 5 de
koop voor de som van 5 guldens en 5 stuivers op al dezelfde condities dezelfde moer uit te
doen op de twee volgende dagen na dat de andere kopers hun moer zullen uit gedaan
hebben. Actum 27 mei 1790 Jan Sprengers, Adriaen Schoubroeckx.
De ondergeschreven verklaarden gekocht te hebben een half roede moer onder den 6 de
koop voor de som van 5 guldens en 5 stuivers op al dezelfde condities dezelfde moer uit te
doen op de twee volgende dagen na dat de andere kopers hun moer zullen uit gedaan
hebben. Actum 31 mei 1790, Franciscus Lenaerts.
N.B. dat den notaris Soeten heeft verschoten aan de dienaars van Olen en Noorderwijk
voor de publicaties 0 – 6 – 0.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van acht en dertig guldens negentien stuivers
courant, dienende met zes stuivers verschot in voldoening van den voorzegde koopboek.
Actum te Olen 6 december 1790. Christiaen Verbiest.
Akte N° 4

28 mei 1790

Op heden den 28 mei 1790, voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Petrus Martinus Soeten molenaar tot Buul in huwelijk met Joanna Catharina Huijpens,
welke comparant verklaarde aan Guilielmus Smets in huwelijk met Anna Geens inwoners
van Noorderwijk, alhier present en de na gemelde huur accepterende mits deze verhuurt en
in pacht gegeven te hebben van zeker zijn comparants stede bestaande in een huis, stal,
schuur, hof, zaailanden, heiden, beemden en driessen, groot te samen circa vier en een half
bunder daaronder begrepen de twee percelen zaailand van zijn comparants voordochter
welke percelen Guiliam Van Den Putte actueel in pacht heeft.
Al de voorgenoemde goederen respectievelijk gestaan en gelegen onder de jurisdictie van
Noorderwijk, behalve omtrent een bunder zaailand onder Olen, evenals Franciscus
Douwen de gemelde stede en Guilliam Van Den Putte de bovengemelde twee percelen
land werkelijk in huur hebben. Mits daarvoor jaarlijks te renderen en te leveren voor voorlijf of
geld een som van 42 guldens Brabants courant en voor korenpacht de kwantiteit van 22
veertelen Mechelse maat.
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Gommarus Adrianus De Kepper en
Martinus Boonaerts aanzochte getuigen.
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5 juni 1790

Op heden 5 juni 1790 voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd, Petrus
Helsen eerste schepen van hetzelfde graafschap, welke comparant verklaarde aan
Martinus Naets ongehuwde meerderjarige jongeman, alhier present en de na beschreven
huur accepterende van zeker zijn comparante stede, gestaan en gelegen tot Hezewijk onder
Noorderwijk en ten dele onder Olen, groot circa twee en een half bunder, bestaande in een
huis, stal, schuur, hof, zaailand, weide en dries evenals Joannes Coolkens dezelfde stede
actueel in pacht heeft, en dat voor en tijd van zes consentieve jaren.
De huur om en mits daar jaarlijks te renderen en te leveren te weten voor voorlijf, bestaande
in huis, stal, schuur, hof, een perceel erve geheten “ den molendries “ en een zille weide
gelegen tegen over de herberg genaamd “ het paradijs “ de som van zeventig guldens
Brabants courant geld. Mede comparerende Peeter Sterckx ingezetene van Olen ten
gehucht van Hezewijk en Peeter Van Thielen inwoner van “ klein gent “ bijvang van
Herentals, welke mede comparanten aan mij notaris verklaarden zich als borgen te stellen.
Actum op het kantoor van mij notaris, present den heer S. Swaans en Joris Van Bree.
Akte N° 6

16 juni 1790

Verstaan hebbende dat Peeter De Peuter als universele erfgenaam nomine uxoris van
wijlen Martinus Bellens in zijn leven administrateur van mijn ondergeschreven goederen,
zou refugeren van aan mij rekening en bewijs te doen van de ontvangsten en uitgaven die
den gezegde administrateur in deze hoedanigheid voor mij heeft gehandplicht, zo verklaar ik
ondergetekende mits deze te committeren en te volmachtigen de notaris P. M. Soeten ten
einde zich te begeven bij de gemelde Peeter De Peuter en aan dezelfde af te vragen of hij
wilt en verstaat te procederen tot de consessie 2, het overgeven en voldoen der
voorgenoemde rekeningen tussen heden en een maand: en ingeval van geen voldoende
antwoord, zal dezelfde notaris gehouden zijn te geven pertinent relaas. Actum op het kantoor
van mij notaris, 15 juni 1790. Elisabeth Verbiest.
Op heden den 16de juni heb ik notaris ter orde en rekwest van Elisabeth Verbist ongehuwde
meerderjarige dochter, mij begeven bij den persoon van Peeter De Peuter, dewelke ik visie
en inspectie heb gegeven met afvraging uit naam van mijn comparante of hij wilde verstaan
tussen den datum van mij voorschreven en een maand te procederen tot consessie, het
overgeven en voldoen der rekeningen, waarop hij heeft geantwoord: ... dat het hem dunkt
dat hij met de papieren die hij gevonden heeft geen rekening kan doen … hetwelk
aannemende voor refues en geen voldoende antwoord in mijn kwaliteit gesproken …
Akte N° 7

26 juni 1790

Aangezien Peeter Van Linden weduwnaar van wijlen Anna T’Seijen en zijn kinderen aan
hun beemd, groot circa drie zillen gelegen in “ de bleuk “ resort van Olen en palende oost de
erfgenamen Wilm Meir en Peeter Michiels, zuid Peeter Douwen, west de weduwe van de
secretaris Soeten en Joannes Dams en noord een loop, geïmporteerd hebben de gracht of
holte van twee percelen westwaarts gelegen, ja zelfs een deel van den harden grond van
deze twee percelen zonder kennis of consent van de eigenaars. Zo compareerde op heden
den 26 juni voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd, Adriaen Van Linden één der
voorgenoemde kinderen, ongehuwde meerderjarige jongeman en zich ten effecte sterk
makende voor zijn vader, broeders en zuster, welke comparant verklaarde dat de
voorgeschreven holle gracht altijd heeft deel gemaakt en toebehoort aan de twee gemelde
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percelen westwaarts. Dat hij tussen heden en drie maanden de gehele lengte van de
voorzegde beemd aan hem comparante competerende zal doen maken op zijn kosten een
holte of gracht van twee voeten diep en van twee voeten in de breedte, zodanig dat hij den
harden kant van de twee aanpalende percelen niet het minste te beschadigen.
De comparant beloofde alsnog boven de kosten van het passeren dezer te zullen opleggen
en betalen aan dezelfde geïnteresseerden voor hun schade aan de twee gemelde percelen
drie nieuwe kroonen. Mede comparerende Anna Elisabeth Boeckx, weduwe van wijlen de
heer secretaris Soeten, gepasseerd voor mij notaris haar zoon en Joannes Dams schepen
van Olen die verklaarde al de voorgeschreven offers gedaan door den comparant te
accepteren.
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes (Baptista) Van Linden en
Joris Van Bree als getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
Akte N° 8

14 juli 1790

Op heden 14 juli 1790 voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd den
eerwaarde heer J. M. Heijlen, onderpastoor van Westmeerbeek welke comparant verklaarde
aan Adriaen Bellens weduwnaar van wijlen Theresia Heijlen ingezetenen van Lankum,
resort van Noorderwijk alhier present en de na beschreven goederen in huur accepterende,
verhuurd en in pacht gegeven te hebben, eerst circa vijf dagmalen weide genaamd “ Peeter
Van Dijcks weijde “. Item salvo justo drie en een halve zille weide geheten “ d‘achterste
weijde “. Item een perceel weide genaamd “ het geels weijdeken “ groot omtrent een
dagmaal. item een perceel dries geheten “ den dieprijt “ groot circa een half zille. Item en tot
slot een perceel weide, genaamd “ het schiet-kooijken “ groot anderhalf dagmaal. Alles
gelegen onder Lankum jurisdictie van Noorderwijk en actueel reeds in gebruik bij hem en dit
voor een termijn van twaalf jaar en dat voor de som van honderd guldens courant geld in
handen van de heer comparant. Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Gerardus Wouters en Martinus Boonaerts als aanzochte getuigen.
Akte N° 9

17 juli 1790

Condities en voorwaarden ingevolge de welke Guilielmus Vekemans in huwelijk met
Theresia Rens voor mij notaris, present de getuigen nagenoemde publiekelijk aan de
meestbiedende presenteren te verkopen met één zitdag, zeker perceel land gelegen onder
Zoerle Westerlo. Zeker perceel land groot circa een half bunder gelegen tegenover den
windmolen van Zoerle. Palende oost Marten ‘t Seijen en de erfgenamen Paulus
Verherstraeten, zuid “ ’s Heere vijver “, west Guil. De Hert en noord de erfgenamen Guil.
Van Echelpoel. De koper zal de huur moeten laten volgen aan den modernen pachter tot half
oogst 1792 ...
Ten voorzegde dag heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Adriaen Danckers
ingezetene van Zoerle Berg voor de som van drie honderd vijf en tachtig guldens en stelde
daarop vijftien hoogen, present Guilbertus Van Heusden en Franciscus Matthijs aanzochte
getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde op heden den 2de augustus tot het produceren van
den stokslag en met het doen van den derden is de voorgenoemde Adriaen Danckers
zonder enige verhoging absolute gerechtigde koper geworden. Aldus gedaan deze conditie
tot Zoerle Parwijs, ter presentie van Guilbertus Van Heusden en Josephus Helsen, getuigen
Akte N° 10

7 augustus 1790

Op heden 7 augustus voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd,
Jacobus De Winter in huwelijk met Anna Catharina Knaps inwoners van Zoerle Parwijs,
welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Henricus
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Verhaert en Theresia Laureijs wettige gehuwden en ingezetenen alhier ten gehucht van
Gerheiden, een som van twee honderd guldens Brabants courant geld …
Hij comparant stelde speciaal tot pand of hypotheek zeker perceel land gelegen bij den cirkel
van het dorp van Zoerle, groot circa honderd vijftig roeden genaamd “ de strepe “. Palende
oost Juffrouw de weduwe Bosmans, zuid een kerkenweg en daarover Gerard Wouters, west
Amandus Verborgstad en noord Peeter Lemmens erfgenamen. Aldus gedaan en
gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Adriaen Thoremans en Martinus
Boonaerts als aanzochte getuigen.
Akte N° 11

9 augustus 1790

Op heden den 9de augustus voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Guilielmus Vekemans in huwelijk met Theresia Rens inwoners van Olen, welke comparant
verklaarde te constitueren te volmachtigen om te expediteren en te compareren voor de
heren drossaard of stadhouder en schepenen van Westerlo om aldaar naar voorgaande
ontgoedenis en onterving, opdracht te doen in ’s heeren handen, te doen en laten goeden
vestigen en erven Adrianus Danckers cum uxore een zeker perceel zaailand gelegen
tegenover den windmolen van Zoerle … (zie akte 9, 1790)
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus Boonaerts en Guilielmus
Vekemans als getuigen.
Akte N° 12

17 augustus 1790

Op heden den 17de augustus voor mij notaris compareerde, present de getuigen nagenoemd
Guilielmus Sprengers in huwelijk met Elisabeth Mortelmans, inwoner van Zoerle Westerlo
aan de kapel Ter Voort, welke comparant verklaarde wel en degelijk in dank ontvangen te
hebben van Joannes Baptista Dils oud schepen van Westerlo en Elisabeth
Schoubroeckx wettige gehuwden en ingezetenen van Schobbroek resort van Westerlo, een
som van vijftig guldens Brabants courant.
Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis en hof, groot circa twintig roeden, gestaan
aan de kapel Ter Voort releverende van de heer Mangelschots, palende ter ene een straat
ten andere Franciscus Lenards erfgenamen, ten derde Peeter Gijsmans en ten vierde Jan
Sprengers des comparants broer. Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
broeder Oliverius Douwen en Martinus Boonaerts als aanzochte getuige,.
De ondergetekende Elisabeth Mortelmans huisvrouw van Guil. Sprengers lecture gehad
hebbende van de voorstaande akte van constitutie verklaarde dezelfde punten te ratificeren
als naar recht. Actum 17 april 1790.
Ontvangen van Guil. Sprengers de som van vijftig guldens Brabants courant geld in
redemptie en afkwijting van voorstaande kapitale som en ook de intresten à rato van tijd.
Actum Olen 7 maart 1792. Jan Baptist Diels.
Akte N° 13

29 september 1790

Op heden den 29 september voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
den eerwaarde heer P. F. Douwen ten einde na beschreven gelast met de volmacht van
Adriaen Douwen zijn vader voor dewelke hij zich is sterk makende, welke comparant
bekende en verklaarde aan den persoon van Franciscus Heijns zijn zwager in huwelijk met
Christina Douwen verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben zijn vaders stede bestaande
in huis, stal, schuur, hof en zaailanden, weiden, beemden en heiden zo dezelfde gelegen zijn
onder de jurisdictie van Olen, ook onder degene van Geel en gelijk dezelfde actueel in huur
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zijn bij ditto Heijns die deze huur opnieuw accepteerde mits jaarlijks te renderen en te
betalen een som van zes en tachtig guldens Brabants courant.
Den acceptant zal zonder de minste afkorting aan zijne pacht verplicht zijn aan den heer
comparants vader te geven de mondkosten en hem te bezorgen zijn nodige dienst. Hij zal
ook gratis naar Daemseijnde en Gelindel resort van Westerlo moeten afhalen en
transporteren naar de domicilie van des comparants vader alzulke korenpachten aldaar
verstrekkende. Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van H. J. Soeten en
Martinus Boonaerts aanzochte getuigen.
Akte N° 14

30 oktober 1790

Op heden den 30ste oktober voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Petrus Leirs en Henricus Leirs broers, respectievelijke ingezetenen van Noorderwijk, welke
comparanten verklaarden aan den persoon van Joannes Van Dijck 3 in huwelijk met Anna
Peeters inwoners van Gerhagen resort van het graafschap Olen verhuurd en in pacht
uitgegeven te hebben zeker hunne stede, bestaande in huis, stal, schuur, hof, zaailanden
weiden, beemden en dries, samen groot circa zeven bunders, zo en gelijk dezelfde gelegen
zijn tot ILLe, resort van Tongerlo en in huur gebruikt word door Guilielmus Verstappen, zo
Gommarus Van Dijck des huurders zoon alhier present de voorzegde goederen
accepterende voor en als gelaste van zijn vader en daarvoor jaarlijks te betalen te weten
voor voorlijf een som van veertig guldens Brabants courant geld en voor korenpacht de
kwantiteit van twintig veertelen volgens het spijker der stad Lier.
Van hetgeen bestaat in voorlijf te weten van het huis, stal, schuur, hof van een perceel dries
geheten “ het parreblok behalve van een omtrek van omtrent een zille, van honderd dertig
roeden op het perceel genaamd “ den haever akker “, van anderhalf zille op een perceel
geheten “ de zeven zillen “ van een perceel genaamd “ de pluimkens driesch “ uitgenomen
van een zille en van een half bunder beemd, te half maart en van de verdere gronden van
erven te half oogst eerstkomende. Actum op het kantoor van mij notaris, present van
Joannes Peeters en G. A. De Kepper.
Akte N° 15

4 november 1790

Op heden den 4de november voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Franciscus Van Eeckhout in huwelijk met Maria Dimphna Van Hout voor dewelke hij deze
eerstdaags beloofd te zullen ageren, welke comparant verklaarde over te geven in volle
erfdom aan en ten behoeve van Henricus Verbist, meerderjarige jongeman alhier present
en de na beschreven cessie accepterende in de naam van zijn vader Petrus Verbist in
huwelijk met Elisabeth Van Pelt, van te weten zeker stuk land, groot circa een half bunder
genaamd “ den vaevaerd “ gelegen tot Gelindel resort van Westerlo. Palende oost, zuid en
west den acceptants vader en noord Marten Helsen, om en mits een som van drie honderd
guldens Brabants courant geld. Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Joannes Bleerinckx en Henricus Cools, aanzochte getuigen.
De ondergetekende Maria Dimphna Van Hout in huwelijk met Franciscus Van Eeckhout
lecture gehad hebbende van het bovenstaande contract van transport, verklaarde hetzelfde
mits deze in al zijn punten te aggregeren onder verband als naar recht. Actum tot Olen 22
november 1790.
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13 november 1790

Op heden den 13 november voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Baptista Renders in huwelijk met Anna Catharina Wouters en Anna Catharina
Renders meerderjarige jonge dochter bijgestaan van een vreemde voogd aan haar door mij
notaris gegeven ter ene zijde. Anna Barbara Verlooij hun moeder en weduwe van wijlen
Peeter Renders ter tweede zijde.
Welke comparanten allen ingezetenen van alhier om te voorkomen alle kwestie en
onenigheden die er namaals tussen hun zou kunnen ontstaan, ter oorzaak van al hetgeen
Joannes Baptista Renders één der twee eerste comparanten heeft genoten van de tweede
comparante zijn moeder als ter cause dat er ooit geen staat of inventaris van de meubilaire
effecten en roerende goederen ten sterfhuize van den gemelde Peeter Renders bevonden
werd, en is geformeerd dat er (n)ooit een contract van afsneden is aangegaan tussen de
eerste comparanten en hun moeder de tweede comparante (verklarende met hun raad en
tussenspraak van goede lieden na alvorens alles rijpelijk nagezien, opgeslagen en
gepreciseerd te hebben, geconvenieerd en getransigeerd te wezen in voegen en manieren
als volgt:
Dat de eerste comparanten zullen overgeven, iedereen in volle eigendom, zulks te doen mits
deze, aan en ten behoeve van de tweede comparante, des accepterende bij deze de helft of
hun gerechtigheid in de voorgemelde meubilaire effecten en roerende goederen of in de
penningen daarvan voortgekomen en in alles wat voor haaf kan gecenseerd worden,
begerende zij eerste comparante daaraan geen recht, actie of part meer te hebben, behalve
dat de tweede comparante tot haar eigen en private last zal moeten meenemen alle
schulden waaraan het gezegde sterfhuis is onderworpen.
Den tweede comparante verklaarde dat haar zoon J. B. Renders ontvangen heeft zo in
penningen als effecten een som van dertien honderd guldens Brabants courant geld. De
penningen die J. B. Renders één der twee eerste comparanten zo van wijlen den secretaris
Soeten als van mij notaris heeft ontvangen op rekening en voldoening van vijf koopboeken
ook van de effecten meubilair door hem ingekocht in de respectieve koopdagen ten
voorzegde sterfhuis gehouden, verklaarde de tweede comparant dat hij aan haar heeft
overgeteld en voldaan, dienende deze overzulks tot zijn decharge.
In consideratie der voorgenoemde cessie door de eerste comparanten gedaan van hun
gerechtigheid in de haaf ten sterfhuis, beloofde de tweede comparante aan haar voorzegde
zoon te remitteren en kwijt te schelden van zijn gemeld debet van dertien honderd guldens,
een som van drie honderd guldens Brabants lopende geld, mits dezelfde uit de resterende
duizend guldens altijd aanzocht zijnde gehouden te wezen uit te keren en te betalen aan
Anna Catharina Renders zijn zuster een gelijke som van drie honderd guldens. De
resterende zeven honderd guldens Brabants courant, die den eerste en den tweede
comparanten schuldig blijft aan den tweede comparante zijn moeder, verklaarde hij present
mij notaris en getuigen ter rente aan te nemen en beloofde daarvoor intrest te betalen ter
advenant van drie en een half percent en ter domicilie van zijn moeder een som van vier en
twintig guldens, tien stuivers geld als boven. Hij comparant stelde hiervoor tot speciale
hypotheek zijn onverdeeld kindsgedeelte, ingeval en behalve dat zijn moeder de tweede
comparante daaraan gedurende haar leven zal hebben de volle touchte.
Gedaan binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus Godefridus
Verellen en Adrianus Meir aanzochte getuigen.
Ontvangen bij mij ondergetekende Joannes Vermeerbergen in huwelijk met Anna
Catharina Renders uit handen van Joannes Baptista Renders mijn zwager, de som van
drie honderd guldens Brabants courant geld in voldoening van een gelijke som die dezelfde
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aan mijn genoemde vrouw ingevolge het voorstaande contract schuldig was en moest
opleggen. Actum Olen deze 27 augustus 1797. Joannes Vermeerbergen.
Akte N° 17

19 november 1790

Condities en voorwaarden, ingevolge dewelke de weduwe van de heer Jan Baptist Soeten
in zijn leven secretaris van Olen en zo in eigen naam als in den naam van de heren Bosquet
en Boneqneau hier geassumeerde op heden den 19de november voor mij en de getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de meest biedende naar voorgaande proclamaties, met de
nominatie van den dag en plaats, presenteren te verkopen verschillende partijen kopen van
een grote kwantiteit dennenhout, gekapt liggende in slodden in zes verschillende bossen,
respectievelijk tot Boekel en Doffen resort van Olen.
-

Ten eerste een bosken aan den Doffenschen Heijde-kant, bestaan de dezelfde koop
in de twee eerste slodden langs het westen, verkocht aan Joannes Van Dingenen.
Den tweede koop bestaande in het 3de en 4de slod, verkocht aan Jan Van Mensel.
Derde koop op de twee volgende slodden, verkocht aan Franciscus Vetters.
De vierde koop de drie volgende slodden, is verkocht aan Joannes Hoes tot Doffen.
De vijfde koop de overige vijf slodden verkocht aan Adriaen Peeters tot Doffen.
De zesde koop in een bos aan de “ kapel Ter Gestele “ bestaande dezelfde in het
eerste slod en de twee geeren zuidwaarts, verkocht aan Adriaen Heijlen.
De zevende koop het eerste slod naast de twee gemelde geeren, verkocht aan Guil.
Bouwen ½ door Peeter Wuijts.
De achtste koop op het volgende slod is verkocht aan Cornelius Verboven.
De negende koop op het volgende slod is verkocht aan Henrick Verhaert.
Den tiende koop het volgende slod is verkocht aan Jan Goossens.
Elfde koop op het volgende slod is verkocht aan Peeter Groenen.
Twaalfde koop ’t volgende slod, verkocht aan Adriaen Heijlen.
Dertiende koop, op’t volgende slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Veertiende koop, op’t volgende slod verkocht aan dezelfde.
Vijftiende koop op’t laatste slod, verkocht aan dezelfde.
Zestiende koop, in een bos aan “ de bank “ langs het westen, bestaande dezelfde in
vier slodden zuidwaarts tot aan “ het venneken “, verkocht aan Joannes Meir
Zeventiende koop daarnaast aan vijf slodden tot aan “ het venneken “, Adriaen
Heijlen.
Achttiende koop langs de straat 1ste en 2de slod zuidwaarts tot aan “ het venneken “,
verkocht Adriaen Heijlen.
Negentiende koop 3de en 4de slod tot aan “ het venneken “, verkocht aan Joannes
Hoes Doffen.
Twintigste koop 5de en 6de slod, verkocht aan Adriaen Heijlen.
Eén en twintigste koop 7de en 8ste slod, verkocht aan dezelfde.
Twee en twintigste slod 9de en 10de slod rechtdoor lopende, verkocht aan Adriaen
Heijlen.
Drie en twintigste koop 11de en 12de slod, verkocht aan Joannes Doos tot ILLe.
Vier en twintigste koop 13de en 14de slod, verkocht aan Joannes Goossens.
Vijf en twintigste koop 15de en 16de en 17de slod, verkocht aan Adriaen Van
Genechten tot Buul.
Zes en twintigste koop 18de en 19de en 20ste slod, verkocht aan Martinus Van De
Weijer.
Zeven en twintigste koop 21ste, 22ste en 23ste slod, verkocht aan Adriaen Heijlen.
Acht en twintigste koop 24ste, 25ste en 26ste slod verkocht aan Joannes Doos ILLe.
Negen en twintigste koop 27ste, 28ste en 29ste slod, verkocht aan Adriaen Heijlen.
Dertigste koop, 30ste, 31ste en 32 ditto, verkocht aan Adriaen Heijlen.
Eén en dertigste koop, 33ste, 34ste en 35ste ditto, verkocht aan dezelfde.
Twee en dertigste koop, 36ste, 37ste en 38ste slodden, verkocht aan Adriaen Heijlen.
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Drie en dertigste koop, 39ste, 40ste en 41ste ditto, verkocht aan dezelfde.
Vier en dertigste koop, 42ste 43ste en 44ste ditto, verkocht aan dezelfde.
Vijf en dertigste koop, 45ste 46ste en 47ste ditto, verkocht aan dezelfde.
Zes en dertigste koop, 48ste, 49ste en 50ste ditto, verkocht aan dezelfde.
Zeven en dertigste koop, 51ste en 52ste slod, verkocht aan dezelfde.
Acht en dertigste koop de gracht een de straat, verkocht aan dezelfde.
Negen en dertigste koop in een bos aan “ de diep brande “ bestaande dezelfde koop
en den halven afslag ten zuiden en ten noorden, verkocht aan Adriaen Heijlen.
Veertigste koop, 1ste slod naast den halven afslag ten noorden, verkocht aan
Joannes Goossens.
Eén en veertigste koop 2de slod daarnaast, verkocht aan Michiel Beerinckx.
Twee en veertigste koop, 3de slod verkocht aan Peeter Franciscus Wuijts.
Drie en veertigste koop, 4de slod verkocht aan Peeter Verwimp.
Vier en veertigste koop, 5de slod verkocht aan Joannes Meir.
Vijf en veertigste koop, 6de slod verkocht aan Marten Meir.
Zes en veertigste koop, 7de slod verkocht aan Adriaen Bellens tot Doffen.
Zeven en veertigste koop, 8ste slod verkocht aan Peeter Cools op het Ven.
Acht en veertigste koop, 9de slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Negen en veertigste koop, 10de slod verkocht aan dezelfde.
Vijftigste koop, 11de slod verkocht aan dezelfde.
Eèn en vijftigste koop, 12de slod verkocht aan Marten Heijlen.
Twee en vijftigste koop, 13de slod verkocht aan Peeter Wuijts.
Drie en vijftigste koop, 14de slod verkocht aan Corn. Geerwaerts.
Vier en vijftigste koop, 15de slod verkocht aan Jacobus Peetermans.
Vijf en vijftigste koop, 16de slod verkocht aan den steenbakker Adriaen Heijlen.
Zes en vijftigste koop, 17de slod verkocht aan Franciscus Verborgt.
Zeven en vijftigste koop, 18de slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Acht en vijftigste koop, 19de slod verkocht aan Adriaen Van Hove tot Buul.
Negen en vijftigste koop, 20ste slod verkocht aan Peeter Groenen.
Zestigste koop, 21ste slod verkocht aan Joannes Meir.
Eèn en zestigste koop, 22ste slod verkocht aan Jan Baptist Beismans tot Larum.
Twee en zestigste koop, 23ste slod verkocht aan Corn. Geerewaerts.
Drie en zestigste koop, 24ste slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Vier en zestigste koop, in een bos aan de straat tot Boekel, bestaande dezelfde koop
in den halven bijslag ten zuiden en ten noorden en is verkocht aan Adriaen Heijlen.
Vijf en zestigste koop, 1ste slod naast den halven afslag noordwaarts, verkocht aan
Adriaen Heijlen.
Zes en zestigste koop, 2de slod daarnaast verkocht aan Adriaen Heijlen.
Zeven en zestigste koop, 3de slod verkocht aan dezelfde.
Acht en zestigste koop, 4de slod verkocht aan dezelfde.
Negen en zestigste koop, 5de slod verkocht aan dezelfde.
Zeventigste koop, 6de slod verkocht aan Jan Baptist Van Hout tot Hezewijk.
Eèn en zeventigste koop, 7de slod verkocht aan Jan Van Mensel.
Twee en zeventigste koop, 8ste slod verkocht aan Peeter De Boelis.
Drie en zeventigste koop, 9de slod verkocht aan Marten Heijlen.
Vier en zeventigste koop, 10de slod verkocht aan Cornelis Maes.
Vijf en zeventigste koop, 11de slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Zes en zeventigste koop, 12de slod verkocht aan dezelfde.
Zeven en zeventigste koop, 13de slod verkocht aan Jan Baptist Heijlen.
Acht en zeventigste koop, 14de slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Negen en zeventigste koop, 15de slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Tachtigste koop, 16de slod verkocht aan Marten Heijlen.
Eèn en tachtigste koop, 17de slod verkocht aan Jan Baptist Verhaert tot Oosterwijk.
Twee en tachtigste koop, 18de slod verkocht aan Adriaen Van Genechten.
Drie en tachtigste koop, 19de slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
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Vier en tachtigste koop, 20ste slod verkocht aan Peeter Verswijvel.
Vijf en tachtigste koop, 21ste slod verkocht aan Adriaen Van Hove tot Buul.
Zes en tachtigste koop, 22ste slod verkocht aan Peeter Frans Van Lommel.
Zeven en tachtigste koop, 23ste slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Acht en tachtigste koop, 24ste slod verkocht aan Franciscus De Bie.
Negen en tachtigste koop, 25ste slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Negentigste koop, 26ste slod verkocht aan dezelfde.
Eèn en negentigste koop, 27ste slod verkocht aan Marten Neijers.
Twee en negentigste koop, 28ste slod verkocht aan Adriaen Van Hove tot Buul.
Drie en negentigste koop, 29ste slod verkocht aan Adriaen Heijlen.
Vier en negentigste koop in een bos aan de Bruelen tot Boekel bestaande dezelfde
koop in de helft van de slod nevens de jonge dennen westwaarts. Verkocht aan
Joannes Van Eijnde.
Vijf en negentigste koop de andere helft tot aan de designatie, verkocht aan Adriaen
Beerinckx.
Zes en negentigste een derde tot aan de designatie van het middelste slod langs de
Bruelen verkocht aan Adriaen Janssens.
Zeven en negentigste koop het middelste derde van de middelste slod, verkocht aan
Peeter De Peuter.
Acht en negentigste koop, het overige derde van de middelste slod, verkocht aan
Adriaen Cluijts.
Negen en negentigste koop een derde tot aan de designatie van het ander slod langs
Boekel verkocht aan Marten Meir.
Honderdste koop, het middelste derde van hetzelfde slod, verkocht aan Peeter Frans
Van Lommel.
Honderd en eerste koop, de andere derde langs “ De Bruelen “, verkocht aan
Antoon Smolders.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht en geaccepteerd ter respectieve plaatsen, ter
presentie van vele omstaanders en namelijk van Adriaen Heijlen en Martinus Goris
aanzochte getuigen. Betaald voor de publicatie tot Herentals, Oevel en Noorderwijk twaalf
stuivers.
Akte N° 1

3 januari 1791

Op heden 1 januari 1791 voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Catharina Van Dijck, meerderjarige dochter en haar zelve zijnde, inwoonster der bijvang
van Herentals, haar verstand en memorie machtig en gebruikende, bijgestaan van
Cornelius Cluijts haar gewezen voogd, welke comparante te kennen gaf dat aan haar
onder het graafschap Olen competeerden twee percelen van heiden, het ene groot circa
honderd vijftig roeden. Palende oost Jan Torfs, zuid de H. Geesttafel alhier, west Franciscus
Vermeerbergen en noord de straat gaande van Olen naar Buul. Het andere groot salvo justo
honderd roeden genaamd “ het wouwerken “ en palende oost Nicolaes Smets erfgenamen
of zo wie, zuid een loop en daarover Michiel Willems, west Peeter Van Elsen en noord een
klein straatje.
En dat zij comparante besloten heeft dezelfde twee percelen van heiden voor de publieke
lasten daarop uitgaande, op te dragen, verklarende daarom in raad geworden te zijn van zich
bij donatie inter vivos daarvan te ontmaken, om beide percelen alzo te kunnen acquireren
aan zeker Guilielmus Smets in huwelijk met Dimphna Van Hove, inwoners van alhier ten
gehucht van Schaatsbergen haar comparante oude vrienden. Mede comparerende
Guilielmus Smets die de voorzegde donatie accepteerde en de donatrice bedankte over
haar goedheid met belofte van zijn oude vriendschap te zullen blijven continueren.
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Gedaan te Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus Godefridus
Verellen en Martinus Boonaerts als getuigen.
Akte N° 2

10 januari 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke den eerwaarde heer Petrus Van Den Bruel
(priester), Franciscus Van Den Bruel en Franciscus Dox, op heden 10 januari voor mij
notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de meest biedende presenteren te
verkopen te weten ten eerste tien kopen bomen, een koop blekbomen en een koop stronken.
Ten tweede drie kopen schaarhout en ten derde een koop blekhout en een koop bomen,
gestaan onder Hulshout.
Eerste koop bestaande in vijfenzeventig blekstukken en vijftien kolven met de weeken
onderslag daartoe conditie van seffens te betalen drie schellingen voor schalmgeld en van
niet meer te kappen als de geschalmde stukken op bosrecht, zodanig dat de stronken niet
beschadigd worden en de schors niet aangeraakt word in de grond, verkocht aan Peeter
Van Goubergen op “ ’t laar “, borg Franciscus Van Den Broeck op “ ’t zonneschot “.
Den tweede koop bestaande in twee eiken bomen en een meteilteem? boom genummerd
onder den nummer 1 is verkocht aan Carolus Dox tot Hulshout, borg Franciscus Van Bel
Den derde koop bestaande in drie eiken bomen onder den nummer 2 is verkocht aan
Joseph Wouters tot Hulshout, borg Jacob Schellens tot Itegem.
Den vierde koop is verkocht aan Josephus Van Den Bruel, borg Adriaen Van Den Bruel.
Den vijfde koop bestaande in zes bomen genummerd 4 is verkocht aan Henrick Volders tot
Bruggeneinde, borg Jan Broeckx aldaar. Den zesde koop bestaande in zeven boven,
genummerd 5 is verkocht aan dezelfde.
Den zevende koop, vijf bomen op “ ’t veldeken “ genummerd 6 is verkocht aan Joseph Van
Echelpoel tot Heist, borg Adriaen Van Echelpoel zijn vader.
Den achtste koop bestaande in vier bomen, te weten drie op “ ’t veldeken “ en één op “ ’t
hoenderveld “, is verkocht aan Franciscus Van Den Broek, borg Peeter Van Goubergen.
Den negende koop vier bomen op “ ’t hoenderveld “ is verkocht aan Jacob Schellekens tot
Itegem, borg Joseph Wouters tot Hulshout.
Den tiende koop bestaande in vier bomen, te weten één aan de straat en drie op den kant
tegen “ het haever eussel “, genummerd 9, verkocht aan Adriaen Van Dijck tot Hulshout,
borg Franciscus Van Den Bruel.
Den elfde koop bestaande in twee bomen op “ den vunderhof “ genullerd 10, is verkocht
aan Jan Bruijnseels tot Hulshout, borg Norbert Laumans.
Den twaalfde koop bestaande in zes stronken, te weten vijf op “ ’t hoenderveld “ en één op
“ ’t veldeken “ evenals dezelfde zijn geschalmt, is verkocht aan Carolus Dox tot Hulshout,
borg Franciscus Van Bel.
Den dertiende koop den kant oostwaarts zijnde schaarhout op “ ’t veldeken “ gelijk dezelfde
geschalmt, is verkocht aan Jan Baptist De Morter op “ ’t laar “, borg Peeter Van
Goubergen.
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Den veertiende koop op hetzelfde veld den kant schaarhout noordwaarts, is verkocht aan
Cornelius De Groof op “ ’t loo “, borg Franciscus Van Den Broek op “ ’t zonneschot “.
Vijftiende koop op hetzelfde veld den kant straatwaarts en den kant zuidwaarts evenals
dezelfde koop geschalmt is verkocht aan dezelfde, borg Jan Baptist De Morter.
Den zestiende koop bestaande in honderd en drie blekstukken zonder de geschalmde
kavelen; op conditie dat de koper geen onderslag en zal genieten en verder op bosrecht;
zodanig dat er in den grond geen schors zal mogen aangeraakt worden, is verkocht aan
Carel Dox.
Den zeventiende koop, bestaande in zes bomen, te kappen nochtans te blekken, verkocht
aan Joseph Wuijts.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present van vele omstaanders en namelijk van
(Joannes) Franciscus Van Bel en Adriaen Van Dijck aanzochte getuigen.
Akte N° 3
Testament:

12 januari 1791
In nomine Domini amen,

Zij kennelijk en een jegelijk, die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen
lezen, dat heden op 12 januari voor mij notaris, compareerde present de getuigen
nagenoemd Franciscus Van Hove en Maria Verwimp wettige gehuwden en inwoners van
Buul, resort van Olen, den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante
ziek liggende te bed, welke comparanten verklaarden hun dispositie van uiterste wil en
testament te ordonneren.
-

Eerst en vooral beveelden zij dat hun lichamen zouden begraven worden op gewijde
aarde met een middelmatige uitvaart.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst tot dispositie van hun haafelijke
goederen, die zij aan elkaar maakten in volle eigendom, op last en voorwaarde van
aan ieder van hun wettige kinderen, komende tot een geapprobeerde staat te geven
voor hun vader of moederlijke bewijs een som van vijf guldens en vijf stuivers
Brabants courant geld.

-

Dispositie van hun onroerende goederen, zullen worden gemaakt aan de langst
levende van hun beiden de volle touchte en maakten zij den eigendom aan hun
wettige kinderen.

Aldus gedaan en gepasseerd ten domicilie der testateurs, ter presentie van Amandus Van
Hout en Joannes Franciscus Van Hout als getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
Akte N° 4

12 januari 1791

Dienende deze zegel van vierentwintig stuivers voor het bedrag der koopsom van twee
percelen van erve den 12 januari 1791 voor den notaris P. M. Soeten en getuigen
publiekelijk verkocht wegens Peeter Heijlen en Maria Elisabeth Peetermans op dezelfde
condities en voorwaarden als Jan Baptist Wouters en Marten Wouters.
Akte N° 5

12 januari 1791

Conditie en voorwaarden, ingevolge dewelke Joannes Baptist Menten in huwelijk met
Maria Van Zande en Martinus Menten in huwelijk met Catharina Bertels, beiden
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Janszonen en inwoners van Grobbendonk en Gierle, op heden den 12de januari voor mij
notaris, present de getuigen nagenoemd, naar voorgaande proclamaties publiekelijk aan de
meest biedende presenteren te verkopen met één zitdag, vier percelen van erven,
respectievelijk gelegen onder Olen en Geel. Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Onder den eerste koop, zeker perceel land, groot een half bunder gelegen tot Boekel,
genaamd “ de spaeg “. Palende oost Jan Verbist erfgenamen, zuid Christiaen Bulkens, west
Jan Van Eijnde en de weduwe van den secretaris Soeten en noord Marten Laenen. Dezelfde
dag heeft na langdurige oproepen van mij notaris den handslag ontvangen Jan Baptist
Douwen voor de som van twee honderd acht en zeventig guldens en stelde daarop vijftien
hoogen, coram Adriaen Heijlen en Petrus De Peuter als getuigen. Dezelfde dag
compareerde Amandus Van Hout degene den voorstaande koop nog verhoogde met twee
hoogen, coram Mich. Beirinckx en Martinus Meir. Andermaal voorgelezen zijnde is op heden
den 24 januari met consent van verkopers geproduceerd tot het sluiten dezer condities en
stelde Jan Baptist Douwen nog één hooge en is met het geven van den derde stokslag
absolute koper gebleven, present Amandus Van Hout en Petrus Martinus Soeten molenaar
als getuigen.
Onder den tweede koop, een perceel land, groot salvo justo honderd en vijftig roeden,
gelegen tot Boekel, genaamd “ het leenblok “ en eertijds “ het zuerstuk “ releverende van
den heer Verbist Licentiaat in de medicijnen en palende oost Jan Verbist erfgenamen, zuid
den misweg of straat, west Peeter Matthijs erfgenamen en noord Peeter Franciscus Mertens.
Ten voorzegde dag heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen
Franciscus Wouters voor de som van twee honderd en zeventig roeden en stelde daarop
nog zeven verdieren, coram Adriaen Heijlen en Petrus De Peuter. Andermaal voorgelezen
zijnde de voorzegde condities is Jan Franciscus Wouters met het doen van de derde
stokslag gerechtigde koper gebleven, present Amandus Van Hout en Petrus Martinus
Soeten molder.
Onder de derden koop, een perceel beemd genaamd “ de ketelbunders “ groot circa
honderd en vijftig roeden, gelegen in “ de ketelbunders “ onder Geel. Palende oost Peeter
Vissers, zuid een straat, west de H. Geest tafel van Olen en noord Peeter Martien Soeten.
Dezelfde dag heeft na langdurige oproepen van mij notaris den handslag van den derden
koop bekomen den notaris P. M. Soeten voor de som van drie en negentig guldens en
stelde daarop nog zeven hoogen, coram Adriaen Heijlen en Petrus De Peuter. Op heden 20
januari compareerde op mijn kantoor Cornelius Verboven welke comparant aan den derden
koop nog tien hoogen bij te stellen, present Jan Bellens en Marten Boonaerts als getuigen.
Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities op heden 24 januari tot het sluiten
van deze koop, stelde Petrus Martinus Soeten molder nog één hooge en is met het doen
van den derden stokslag koper gebleven, present Amandus Van Hout en P. F. Mertens.
Onder den vierden koop, een perceel hooiwas, gelegen in “ den houterbempd “ onder Geel
groot omtrent een zille. Palende oost een loop, zuid Peeter Deckers erfgenamen, west “ de
jansche heijde “ en noord Jan Baptist Douwen nomine uxoris. Dezelfde dag heeft na
langdurige roepen daarvan den handslag van de vierde koop bekomen Jan Baptist Douwen
voor de som van vijf en zeventig guldens en stelde daarop nog zeven hoogen. Op heden den
24 januari, andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities tot het sluiten van deze
vierde koop stelde Cornelius Verboven nog een hooge en Jan Baptist Douwen nog een
naardere hooge en is deze met het doen van de derde stokslag zonder verder hoogen de
gerechtigde koper gebleven, present Amandus Van Hout en P. F. Mertens aanzochte
getuigen.
Op al de voorstaande en voorgelezen condities op datum voorzegt heeft Peeter Heijlen in
huwelijk met Anna Elisabeth Peetermans die verkopen een zeker perceel land, groot salvo
justo een zille, gelegen tot Boekel onder Olen. Palende oost een straat, zuid Antoon

Notariaat Petrus Martinus Soeten 1790-1797

Pagina | 16

Smolders, west Jan Van Hove en noord dezelfde erfgenamen. Dezelfde dag heeft na
langdurige oproepen van mij notaris den handslag ontvangen Martinus Meir voor de som
van twee honderd negen en tachtig guldens en stelde daarop nog acht hoogen present
Adriaen Heijlen en Peeter De Peuter. Andermaal voor gelezen deze verkoopsvoorwaarden
op heden den 24 januari tot het sluiten van deze koop is met het geven van den derden
stokslag Marten Meir gerechtigde koper gebleven, coram Amandus Van Houdt en P. F.
Mertens aanzochte getuigen.
Dezelfde Peeter Heijlen presenteerde te verkopen een perceel weide gelegen in “ de
meiren “ groot circa een zille. Palende oost Michiel Janssens, zuid en west den heer notaris
Moorrtgat en noord Guil. Heijlen erfgenamen. Dezelfde dag heeft na langdurige roepen den
handslag ontvangen Amandus Van Hout voor de som van twee honderd en twintig guldens
en stelde daarop nog tien hoogen, present Michiel Beirinckx en Peeter Verbiest aanzochte
getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde de condities tot het sluiten van deze koop, is met
het geven van den derden stokslag gerechtigde koper gebleven Amandus Van Hout,
present P. F. Mertens en Jan B. Douwen als aanzochte getuigen.
Aldus gedaan deze conditie nopens de goederen van Jan Menten kinderen als ten opzichte
van Peeter Heijlen, gesloten met het doen der respectieve stokslag en absoluut verkocht tot
Boekel, resort van Olen, ter presentie van Peeter Franciscus Mertens en Joannes Van
Eijnde aanzochte getuigen.
Akte N° 6

1 februari 1791

Op heden den eerste februari, voor mij notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Martinus Meir 4 en Maria Anna Van Sprengelen wettige gehuwden en
ingezeten van alhier ten gehucht van Bijlen, welke comparanten verklaarden wel in dank
ontvangen, te hebben van Adrianus Meir en Joannes Meir, beiden Josephszonen
meerderjarige jongemannen en broers van den eerste comparant, een som van twee
honderd guldens Brabants courant.
Zij comparanten stelden tot pand een perceel zaailand, groot circa een zille en genaamd
“ het driesken “ gelegen tot Boekel. Palende oost een straat, zuid Antoon Smolders, west en
noord Jan Van Hove erfgenamen, hun comparanten aangekomen bij koop tegens Peeter
Heijlen conform de goedenis op deze datum. Actum op het kantoor van mij notaris, ter
presentie van Martinus Boonaerts en Hendrick Baeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 7

1 februari 1791

Op heden den eerste februari voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Baptist Menten in huwelijk met Catharina Bertels en Martinus Menten beiden
Janszonen, respectievelijk inwoners van Grobbendonk en Gierle, welke comparanten
verklaarden te volmachtigen Mr. … om te compareren voor de heren meijer en schepenen
van Olen voor stadhouder en Leenmannen van het Leenhof van Meeren Boekel, mijne heren
de drossaard en schepenen van Geel om alsdan deze herkennende en vernieuwende naar
voorgaande ontgoeding en opdracht in ‘s heren handen te doen en laten goeden, erven en
vestigen met alle formaliteiten en belofte naar waarheid, Joannes Baptista Douwen
weduwnaar wijlen Anna Catharina Laenen in een stuk zaailand, geheten “ de spaeg “ circa
een half bunder en gelegen tot Boekel. Palende oost Jan Verbist erfgenamen, zuid
Christiaen Bulkens, west de kinderen van wijlen den heer secretaris Soeten en Joannes Van
Eijnde en noord Marten Laenen.

4

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Martinus Meir x Maria Anna Van Sprengel, nr. 1596, pag. 322.
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Joannes Franciscus Wouters en Catharina Verboven zijn huisvrouw in een perceel
zaailand genaamd alsnu “ het leenblok “ en voortijds “ het zuerstuk “ groot salvo justo
honderd vijftig roeden, releverende van het leenhof van Boekel en palende oost de
erfgenamen van wijlen Jan Verbist, zuid een straatje west Peeter Matthijs en noord Peeter
Franciscus Mertens.
Petrus Martinus Soeten molder en Joanna Catharina Huijpens wettige conthoraelen en
ingezetenen alhier ten gehucht van Buul in een perceel beemd groot circa honderd en vijftig
roeden, gelegen in “ de ketelbunders “ onder Geel. Palende oost Peeter Vissers, zuid een
straat, west De H. Geest tafel van Olen en noord de gezegde conthoraelen.
Joannes Baptist Douwen weduwnaar van wijlen Anna Catharina Laenen in een perceel
hooiwas, gelegen in “ den houterbempd “ onder Geel, groot omtrent een zille. Palende oost
een loop, zuid Peeter Deckers erfgenamen, west de zogenaamde “ jansche heijde “ en
noord dito Joannes Baptista Douwen uit hoofde van zijn voorzegde huisvrouw zaliger.
Welke voorzegde percelen van erven de constituanten zijn aangekomen uit hoofde van Jan
Menten hun vader bij scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders alhier op 27
september 1780, tegen zijn broers en zuster als kinderen van Adriaen Menten en Maria
Deckers in hun leven wettige gehuwden. Gedaan op het kantoor van mij notaris, ter
presentie van Amandus Van Hout en Martinus Meir als aanzochte getuigen.
Akte N° 8

1 februari 1791

Op heden den eerste februari voor mij notaris, compareerde present de getuigen
nagenoemd Peeter Heijlen in huwelijk met Maria Elisabeth Peetermans inwoners alhier
ten gehucht van Meeren, welke comparant verklaarde onherroepelijk te constitueren en te
volmachtigen Mr. … en alle toonders deze om te compareren voor mijne heren de meijer en
schepen van Olen om aldaar herkennende en vernieuwende naar voorgaande ontgoedenis
en opdracht te doen in ’s heeren handen, laten goeden vestigen en erven en met gelofte van
waarschap Martinus Meir en Anna Maria Van Sprengelen wettige gehuwden en
ingezetenen van Bijlen in een perceel zaailand, groot circa een zille en geheten “ het
driesken “ gelegen tot Boekel. Palende oost een straat, zuid Antoon Smolders, west en
noord Jan Van Hove.
Amandus van Hout en Joanna Catharina Laenen, wettige gehuwden en inwoners alhier
ten gehucht van Buul in een perceel weide groot salvo justo een zille, gelegen in “ de
meiren “. Palende oost Michiel Janssens nakinderen, zuid en west de heer Moortgat
secretaris van Geel en noord G. Heijlen erfgenamen.
Welke perceel van erve den constituant aangekomen zijn uit hoofde van zijn ouders
Franciscus Heijlen en Dimphna Meir als zij leefden wettige gehuwden en bij scheiding en
deling gepasseerd voor de wethouders alhier op datum van 13 oktober 1785 tegen zijn twee
zusters. Actum op het kantoor van mij notaris, present Michiel Heijlen en Joannes Van
Eijnde.
Akte N° 9

4 februari 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Petrus Helsen in kwaliteit van H. Geestmeester
der H. Geest tafel van Olen, op heden den 4de februari voor mij notaris present de getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de meestbiedende presenteert te verkopen enige kopen
schaarhout.
-

Eerste koop in een bos op “ het bijlenveld “: deze koop zal te niet zijn zo hij is aan
Adriaen Janssens is verkocht aan Marten Van De Weijer, borg Jan Verboven.
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Tweede koop daarnaast, verkocht aan Franciscus Kenis, borg Peeter Verholen.
Derde koop daarnaast is verkocht aan Peeter Verholen, borg Franciscus Kenis.
Vierde koop daarnaast is verkocht aan Marten Van De Weijer, borg Jan Verboven.
Vijfde koop van Adriaen De Busser, Adriaen Matthijs en Cornelius Verachtert
zoon op conditie dat den 4de mutsaart verblijft aan Peeter Douwen.
Den vijfde koop in een bos in “de langels “ begonnen langs het zuiden is verkocht
aan Jan Baptist Ooms, borg Marten Goris, de ½ door Jan Baptist Ooms.
Den zesde koop daarnaast is verkocht aan dezelfde met dezelfde borg.
Den zevende koop daarnaast is verkocht aan dezelfde met dezelfde borg.
Den achtste koop op “ het magrietkens “ is verkocht aan Adriaen Van Rompaeij.
Den negende koop aldaar is verkocht aan Marten Smets.
Den tiende koop aldaar is verkocht aan Jan Baptist Verheijen.
Den elfde koop aldaar is verkocht aan Marten Bellens.

Alles verkocht voor 45 guldens en 1 stuiver, het ongeld bedraagt 2 guldens 5 stuivers 2 oord.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present Jan Baptist Verheijen en Marten Goris als
getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten in mindering van den voorzegde koopboek de som van
drie guldens één stuiver drie oorden tot gelijkmaking van een kapitaal van veertig guldens
heden uitgezet aan Peeter Dams, is gebruikt 25 juni 1791, Peeter Helsen. Ontvangen van
den notaris Soeten de som van vijf en dertig guldens op rekening van den voorzegde
koopboek. Actum den 20 augustus 1791.
Akte N° 10

12 februari 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de weduwe van wijlen den secretaris Soeten
voor mij notaris, present de getuigen na genoemd publiekelijk aan de meestbiedende
presenteert te verkopen in verschillende partijen het elzen schaarhout, gestaan in het bos
van de verkoopster genaamd “ den steertschen bempd “ gelegen tot Strateneijnde,
mitsgaders enige kopen fijn dennenhout gekapt in slodden in haar bos, geheten “ den
baelen bosch “ insgelijks tot Strateneijnde gelegen.
-

-

Den eerste koop in het voorzegde elzen schaarbos, hebbende dit schaarbos een weg
over het aanpalende perceel van Norbertus Pauwels, waardoor alle degene die
zullen kopen in hetzelfde bos over wat hout van de Wimp het zij hun hout zullen
kunnen transporteren ten minsten schade is verkocht aan Peeter Van Hout tot
Strateneijnde.
Den tweede koop daarnaast is verkocht aan Peeter Verbiest Heijbloem.
Derde koop daarnaast verkocht aan Peeter Valgaerens Strateneijnde.
Vierde koop daarnaast is verkocht aan dezelfde.
Vijfde koop daarnaast is verkocht aan dezelfde.
Zesde koop daarnaast is verkocht aan Peeter Verbist voorzegde.
Zevende koop daarnaast is verkocht aan dezelfde.
Achtste koop daarnaast is verkocht aan Jacobus Gorts tot Zoerle.
Negende koop daarnaast is verkocht aan Peeter Van Hout voorzegde.
Tiende koop daarnaast is verkocht aan Melchior Van Reusel tot Morkhoven.
Elfde koop daarnaast is verkocht aan Peeter Verbist voorzegde.
Twaalfde koop daarnaast is verkocht aan dezelfde.
Dertiende koop daarnaast is verkocht aan Guil. Janssens heijde.
Veertiende koop daarnaast is verkocht aan Willem Helsen heijde.
Vijftiende koop daarnaast is verkocht aan Jan Van Meerbeek smid.
Zestiende koop daarnaast is verkocht aan Adriaen Willems heijde.
Zeventiende koop daarnaast is verkocht aan Peeter Valgaerens.
Den achttiende koop daarnaast is verkocht aan Peeter Verbiest voorzegde.

© https://www.ansfridiana.be

-

Pagina | 19

Den negentiende koop over de andere zijde van de Wimp is verkocht aan Jan
Baptist Helsen heide.
Twintigste koop daarnaast is verkocht aan Marten Helsen heijdebloem.
Eén en twintigste koop daarnaast is verkocht aan dezelfde.
Twee en twintigste koop daarnaast is verkocht aan dezelfde.
Drie en twintigste koop daarnaast is verkocht aan dezelfde.
Vier en twintigste koop drie slodden dennen, zijn verkocht aan Jan Vervoort
Strateneijnde.
Den vijf en twintigste koop drie slodden zijn verkocht aan Lenard Thoelen.
Zes en twintigste koop, drie slodden zijn verkocht aan Adriaen Baeten.
Zeven en twintigste koop drie slodden verkocht aan Jan Melis.
Acht en twintigste koop drie slodden verkocht aan Adriaen Gebruers in ’t bosch.
Negen en twintigste koop drie slodden verkocht aan Jan Verhoeven tot Morkhoven.
Dertigste koop drie slodden verkocht aan Melchior Van Reusel.
Eén en dertigste koop den restant is verkocht aan Peeter Valgaerens.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter respectieve plaatsen, ter presentie van Peeter De
Smedt en Peeter Verswijvel aanzochte getuigen.
Akte N° 11

12 februari 1791

Op heden den 12de februari voor mij notaris present de getuigen nagenoemd, compareerde
Peeter Melis in huwelijk met Maria Sluijts en Cornelis Peeters in huwelijk met Catharina
Rombouts, respectievelijke inwoners van Grobbendonk en Vorselaar, welke comparanten
hun sterkmakende voor Martinus Peeters, nu sedert meer dan twintig jaar uitlandig, broer
van den tweeden comparant en respectieve kinderen en erfgenamen van wijlen Anna
Heijlen, verklaarden over te geven en te cederen ten behoeve van Guilielmus Van Passel
in huwelijk met Isabella Cornelia Van Bijlen, inwoners van het graafschap alhier en present
de nagemelde cessie accepterende van zeker perceel land en bos, groot drie honderd
roeden, gelegen tot Kerkhoven jurisdictie van Olen, genaamd “ het hoogligt “. Palende oost
Joannes Verbist, Peeter Heijlen en het volgende pand, zuid de straat lijdende van Olen naar
Oevel, west Cornelius Mans en noord Adriaen Bellens.
Daarenboven nog een perceel heide, groot salvo justo drie zillen gelegen als voor. Palende
oost Guilielmus Peeters, zuid Peeter Van Dijck, west Peeter Heijlen, het eerste gemeld
perceel en meer anderen en noord de kerk alhier, om en mits een som van twee honderd
guldens Brabants courant geld.
Mede comparerende Petrus Martinus Janssens ingezetenen van alhier en modernen
pachter verklaarde geen verdere huur meer te hebben aan de voorgemelde goederen tot half
oogst eerstkomende. Actum ten comptoire van mij notaris, ter presentie van Philippus de
Vos en Petrus De Smedt als aanzochte getuigen.
Akte N° 12
Testament:

15 februari 1791
In nomine Domini amen

Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen dat
op heden den 15de februari voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Franciscus Van Den Brande en Dimphna Thijs gehuwden en inwoners van ILLe, resort
van Tongerlo, den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te
bed liggende, beiden hun verstand gebruikende en welke comparanten verklaarden bij deze
hun te ordonneren:
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-

Ten eerste willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met
een middelmatige uitvaart en dat de langst levende zal moeten laten celebreren
dertig missen tot lafenis der ziel van den eerst stervende onmiddellijk na zijn of haar
overlijden.

-

De testateurs willende in alles achtervolgen zulk testament als wijlen Adriaen
Verstappen en Maria Elisabeth Hendrickx in hun leven wettige gehuwden en
respectieve schoonvader en schoonmoeder der testatrice hebben laten passeren
voor den notaris Van Roij tot Tongerlo op 29 december 1786, geven laten en maken
aan het kind van wijlen Jan Baptist Verstappen daar moeder van is de testatrice
voor een prelegaat een som van vijftig guldens Brabants courant geld.

-

Komende zij testateurs hiermede tot dispositie van hun tijdelijke goederen, roerende
als onroerende, zo verklaarden zij testateurs te geven, te laten en te maken in volle
eigendom aan haar testatrice wettige kinderen zo van haar eerste als tweede bedde.

Aldus gedaan en gepasseerd ten domicilie der testateurs, ter presentie van Adrianus Helsen
en Norbertus Ven als getuigen speciaal aanzocht.
Akte N° 13

15 februari 1791

Op heden den 15de februari voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Peeter Van Gelder, weduwnaar van wijlen Maria Michiels ter ene en Henricus Van Gelder
zijn meerderjarige zoon in huwelijk met Theresia Claes ter tweede. Welke comparanten
respectievelijke inwoners van Lichtaart verklaarden te samen aangegaan te hebben een
contract van gemeenschap in voegen als volgt te weten:
Dat de gemeenschap zal kunnen gebroken worden als het den enen of den anderen van hun
zal believen. Zij hebben van wederzijds aangebracht al hun mobilaire effecten en roerende
goederen, actiën en kredieten, waaronder wel namelijk begrepen is zulk deel van uitkoop of
moederlijk bewijs als aan den tweeden comparant uit den hoofde van zijn genoemde
huisvrouw, door haar vader nog moet betaald worden hetgeen in de gemeenschap
aangebracht den eersten comparant overtreft hetgeen aangebracht door den tweeden
comparant tot verschil van drie honderd vier guldens en vijftien drie vierde stuivers Brabants
courant geld, zo dat zo haast als dezelfde gemeenschap zal komen te cesseren bij dood of
anderszins den eersten comparant of zijn erfgenamen dan daar uit af zullen trekken de
gemelde som. Dat ieder van de comparanten huisvrouw en kinderen zullen mogen blijven
behouden hun eigen kleren en lijnwaad die ze ten lijve dragen.
Gedaan tot Olen, ter presentie van Petrus Helsen en Adriaen Heijlen aanzochte getuigen.
Akte N° 14

19 februari 1791

Op heden den 19de februari voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Petrus Martinus Soeten molder tot Buul en Joanna Catharina Huijpens wettige gehuwden
welke comparanten verklaarden wel en degelijk ten hunnen dank ontvangen te hebben van
Juffrouw Anna Maria Raeijmaekers alias Haegens, geestelijke dochter en moeder der
eerwaarde paters Minderbroeders tot Herentals een som van vier honderd vijftig guldens
Brabants courant geld.
Dewelke zij comparanten wel expresselijk hebben gerenonceerd en gederogeerd en ingang
genomen hebbende dezelfde rente op den 17de januari laatstleden en verbonden hun
persoon en goederen en voor speciale pand stelden zeker perceel weide, groot circa drie
zillen gelegen in “ de rouwvennen ” resort van alhier. Palende oost de gemeente van Olen,
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zuid Jan Baptist Kneukelbergs en anderen, west dezelfde Kneukelbergs en noord een klein
straatje.
Actum op het kantoor van mij notaris, in presentie van Martinus Meir en Martinus Boonaerts
als aanzochte getuigen.
Akte N° 15

21 februari 1791

Op heden den 21ste februari, voor mij notaris en getuigen compareerde Catharina Spaepen
weduwe van wijlen Joannes Van Opstal en Adriaen Van Opstal en Adrianus Deckers als
wettige voogden over haar eerste minderjarige dochter daar vader van was de gemelde
Joannes Van Opstal. Welke comparanten bekenden aan Franciscus Meir in huwelijk met
Maria De Meir inwoners van Morkhoven alhier present en de nabeschreven huur
accepterende van zekere stede, bestaande in een huis, stal, schuur, hof, zaailanden, weiden
beemden, hooiwassen &, groot te samen circa zes en een half bunder, respectievelijk
gestaan en gelegen tot Oosterwijk onder Westerlo en Olen evenals de eerste comparante
dezelfde actueel cultiverende is en dat voor en termijn van zes jaar, om mits daar voor
jaarlijks te betalen en te renderen voor voorlijf of geld een som van zes en veertig guldens
Brabants courant geld en voor koren of rogge pacht de kwantiteit van dertig veertelen.
Deze huur zal ingang nemen te weten van de gebouwen, hof, beemden en hooiwas en
omtrent een half bunder dries, geheten “ de ve...? ”, vijf en zeventig roeden erve op een
perceel land genaamd “ het venneken “, tevens 150 roeden land genaamd “ de voorste
schom “, van omtrent 150 roeden op een perceel erve, genaamd “ den tempel “ te weten
langs de loop, van 21 voeten in breedte de gehele lengte van het binnenveld en van acht
gewenten op een perceel erve genaamd “ den hond “ langs de weide te half maart
eerstkomende en van dezelfde verdere zaailanden te half oogst daarna volgende. Den
acceptant zal gehouden zijn ten zijnen kost te bezaaien een half bunder land met boekweit
gelegen achter de schuur, zo nochtans dat hij acceptant het mest daarop gratis zal
vermogen te voeren uit den eerste comparants stal.
Mede comparerende Dimphna Peeters, moeder van den acceptant, weduwe van wijlen
Joannes Meir bijgestaan van Joseph Meir haar meerderjarige zoon welke mede comparant
zich als borg stelde voor de jaarlijkse pacht. Actum op het kantoor van mij notaris, ter
presentie van Martinus Boonaerts en Joannes Daniels aanzochte getuigen.
Akte N° 16

1 maart 1791

Op heden den 1ste maart voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Baptista Heijlen in huwelijk met Catharina Molenbergs, welke comparant
inwoner van Doffen verklaarde ter rente aan te nemen van twee kapitalen, ieder van honderd
guldens courant, de ene van Adriaen De Busser en de andere door Jan Baptist Wuijts aan
hem comparant in kwaliteit van kapelmeester der kapel van O. L. Vr. ter Gestelen.
Comparant stelde speciaal tot pand een perceel zaailand genaamd “ het luijckx jaenens “
groot een half bunder, gelegen tot Doffen. Palende oost een straat, zuid en west Peeter
Cluijts en noord de erfgenamen Marten Van Lommel. Actum op het kantoor van mij notaris,
ter presentie van Martinus Boonaerts en Joannes Daniels als aanzochte getuigen.
Ontvangen bij ons ondergetekende wethouders van Olen uit handen van Joannes Baptista
Heijlen, de som van twee honderd guldens Brabants courant in remboursement van het
voorstaande kapitaal van gelijke som, moetende de verschenen intresten door hem in
kwaliteit van kapelmeester verantwoord worden in zijn eerst te doene rekening. Actum 31
mei 1795 Cornelius Verwimp en Adriaen Heijlen.
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9 maart 1791

Op heden den 9de maart voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd,
Henricus De Backer Henricuszoon en Maria Verhaert wettige gehuwden en inwoners van
Zammel, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben uit handen van de
collecteurs van het beneficie in de kapel tot Meeren, opgericht door wijlen den eerwaarde
Henricus Swinnen, een som van twee honderd vijftig guldens wisselgeld.
Comparanten stelden tot pand en speciale hypotheken twee huizen en een hof genaamd
“ Sint Dimphna “, groot negen en tachtig en een halve roeden, gestaan en gelegen tot
Zammel. Palende oost de zogenaamde “ kerke bosch “ zuid den heer Jan Baptist
Merchand, west een straatje of Franciscus Blankaerts en noord een straat. Den comparant
competerende conform zeker contract van datum ... (leeg) tussen hem en de voogden over
zijn minderjarig voorkind aangegaan en gepasseerd voor de wethouders van Geel zo hij
verklaarde. Dezelfde hypotheek voor zuiver en onbelast behalve van een kapitaal van twee
honderd guldens courant ten behoeve van de H. Geest Tafel van Geel en verklaarde met
het gelichte kapitaal ten deze te zullen redimeren een hoofdsom van drie honderd guldens
Brabants courant tot last van den eerste comparant als wanneer hij was in zijn eerste
huwelijk en ten profijt van Joannes Baptista Verheijen en bezet op de voorzegde
hypotheek zonder dat deze verder is belast. Mede comparerende Henricus De Backer
vader van den eerste comparant, welke verklaarde zich als borg te stellen als makende zijn
eigen schuld.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Boonaerts en Joannes
Daniels als aanzochte getuigen.
De rentheffers q.q. verklaarden dat het kapitaal in deze gemeld is geprovenieerd voor twee
honderd guldens wisselgeld van de erfgenamen van wijlen Hendrick Stijnen en de overige
vijftig guldens wisselgeld van de gemeente van Zoerle Parwijs.
Akte N° 18

10 maart 1791

Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Catharina Spaepen, weduwe van wijlen
Joannes Van Opstal en Adrianus Van Opstal en Adrianus Deckers in kwaliteit van
wettelijke voogden over haar minderjarige dochter op heden 10 maart, voor mij notaris en de
getuigen nagenoemd publiekelijk aan de meestbiedende presenteren te verkopen al hun
meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Arnoldus Neijs, Peeter Govaerts, Jan Baptist Peeters, Amand Douwen
Adriaen Hermans, Dimphna Meir, Norbertus Vleugels, Gerard Van Olmen, Adriaen Gebruers
Susanna Hufkens, Jan Baptist Van Hout, Barbara De Winter, Jan Baptist Cools Petrus
Geboes, Peeter Van Meerbeek, Jan Van Doninck, Peeter Van Lommel Peeter Heijlen, Guil.
Heijlen, Peeter Bellens, Adriaen Laureijs, Joseph Verswijvel, Franciscus Van Dijck, Jan
Vervoort een snuifdoos, Franciscus Van Reusel, Christianus Van Dommelen, Jacobus
Peetermans, Henricus Verbist, Gerard Taeijmans, Peeter Vinkx, Gommarus Wouters, Jan
Dierckx, Jan Baptist Leijsen, Nicolaes Verstrepen, Jan Van Den Brande, Jan Helsen, Jan
Lemmens, Adriaen Bosch tot Gelindel, Hendrick Thijs tot Oevel, Jan Dierckx aan de kapel,
een koe aan Dominicus Van Den Bogaert tot Berlaar aan den nieuwe..? borg Jan Kints tot
Wiekevorst, een koe aan Jan Kints Wiekevorst borg Henricus Bulckens tot Itegem, een vaars
aan Peeter Verelst tot Herenthout borg Guil.Cuijpers tot Damseinde, een vaars aan
Christiaen Van Genechten tot Larum in de Vranke straat borg Jan Bastiaens tot Oevel, een
kalf aan Henrick Peeters tot Grees borg Henricus Verbist tot Olen, een kalf aan Marten
Leijsen tot Noorderwijk en ook een kalf aan Marten Bleerinckx tot Meeren, het paard aan
Franciscus Canters tot Oosterwijk borg Michiel Doos, Norbert Vleugels tot Oevel, Peeter De
Win tot Zoerle borg op de hove van ’t beneficie, Jan Van Dijck tot Gerhaegen een ploeg,
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Peeter Deckers een egge, Jan Baptist Van Hout tot Hezewijk, Adriaen Dams, Gerard
Taeijmans, Marten Ven de koeij kuip, Marten Verwimp, Franciscus Huijskens, Adriaen
Schoubroekx, Arnoldus Nijs, Peeter Govaerts, Peeter Leijsen tot Poederlee onder Geel,
Franciscus Van Doninck (tot Oevel), Jan Goossens, Marten Dresselaers, Adriaen Van Looij,
Franciscus Kenis, Jan De Zwert een hin en den haan, Peeter Heijlen tot Morkhoven,
Franciscus Ennekens het kaf, 400 pond hoeijspeurrie à 14 stuivers per honderd verkocht aan
Arnoldus Nijs in ’t Holland en hetzelfde aan Peeter Bellen in ’t Goere eijnde tot Zoerle borg
Franciscus Van Eijnde tot Zoerle, het restant van de hooispurrie aan Henricus Bellens tot
Damseijnde, twee mandelen stro aan Franciscus Van Linden aan Arnoldus Nijs en aan
Martinus Aerts tot Hezewijk, acht mandelen rogge schoof stro aan Jan Dierckx aan de kapel
het restant van haver stro aan Jan Baptist Wils tot Buul het brandhout aan Gaspar Verelst
koster, mutsaarts aan Peeter Govaerts en ook aan Adriaen Van Den Bosch tot Gelindel, de
winde aan Franciscus Van Dijck tot Oevel borg Joseph Verachtert, Peeter Helsen tot
Strateneijnde borg Adriaen Van Den Bosch tot Gelindel Henricus Heijlen Martenszoon,
Peeter Deckers tot Oevel borg Guil.Verachtert meijer, Jan Verhoeven tot Morkhoven borg
Peeter Joseph Hendrickx aldaar op de Groenstraat, Gommaris Somers beenhouwer,
Christiaen Bruijnseels rus, Peeter Vervoort, Henricus Verbist een rad, Peeter Delen, Peeter
Michiels kleermaker borg Gerard Wouters voor alle kopen van Peeter Michiels, Jan Baptist
Van Opstal tot Steelen borg Joseph Verachtert, Peeter Appels tot ILLe borg Jan Baptist
Gebruers, Franciscus De Coninck tot Tongerlo borg Peeter Feninkx, Adriaen Baelens tot
Tongerlo borg Jan Baelens tot Oevel, Jan Verschueren tot Gelindel borg Peeter Dams tot
Damseijnde.
Aldus publiekelijk verkocht tot Oosterwijk onder Tongerlo, present Peeter Deckers en Jan
Baptist Van Geel aanzochte getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van honderd zeventien guldens drie stuivers één
oord Brabants courant geld op rekening van de voorzegde koopboek.
Akte N° 19
Testament:

12 maart 1791
In nomine Domini amen,

Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen op
heden 12 maart, voor mij notaris en de getuigen nagenoemd Guilielmus Van Hove en
Maria Catharina Helsen, wettige gehuwden en inwoners van Bijlen. De eerste comparant
ziek liggende te bed en de tweede comparante gezond van lichaam, welke comparanten
verklaarden bij deze hun testament gemaakt te hebben, roepende en casserende alle
andere disposities van uiterste wil voor deze gemaakt of geordonneerd.
-

Ten eerste willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde en
met een middelmatige uitvaart en dat er voor ieders ziel zou moeten gecelebreerd
worden twintig missen onmiddellijk na hun afsterven.

-

Dispositie van hun goederen, waarvan ze hun havelijke goederen aan elkaar maken
in volle eigendom, waarvan de laatst levende zal moeten betalen alle personele
meubilaire doodschulden ten sterfhuize en wel voornamelijk de twintig missen.
Behalve zeker ongegoed kapitaal van twee honderd guldens Brabants courant geld,
geconstitueerd tot hun testateurs last en tot profijt van de kapel van O. L. Vr. Ter
Gestelen en mitsgaders alzulke ongegooid kapitaal van honderd guldens Brabants
courant geld als geconstitueerd is tot hun testateurs last en tot behoef van Maria
Joris tot Geel, Martinus Meir en Andreas Willems als getuigen. Op last en
voorwaarde van aan hun wettig kind, komende tot een geapprobeerde staat uit te
keren voor hun vaderlijk of moederlijk bewijs, een som van 21 guldens Brabants
courant.
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Dispositie van hun onroerende goederen maakt men aan de langst levende de volle
touchte gedurende zijn leven en den eigendom aan hun kind of kinderen.

Aldus gedaan ten domicilie van de testateurs ter presentie van Martinus Meir en Andreas
Willems, geburen als getuigen hiertoe speciaal aanzocht en geroepen.
Akte N° 20

20 maart 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Elisabeth Heijlen, eerste weduwe van wijlen
Andreas Neijers op heden 20 maart voor mij notaris publiekelijk aan de meest biedende
presenteren te verkopen al hun meubilaire effecten en huisraad.
Koopwaar en kopers: boonen en erten aan Peeter Neijers, ladboonen aan Henricus Neijers
aardewerk aan Martinus Goris, Marten Aerts, Maria Snijers, Peeter Verwimp, glaswerk aan
Adriaen Hermans, Barbara Neijers, Maria T Sijen, pot en pint aan Joannes Moors stoopken
aan Marten Neijers, koperbekken aan Guil. Vermeerbergen, aardewerk aan Jan Vervoven,
flessen aan dezelfde, Philippus De Vos en Franciscus Van Lommel, trekpot aan Guil.
Vermeerbergen, idem met een tempst aan Gommarus De Kepper, een kruik aan Ferdinand
Goossens, een ketel aan Jan Doos, een tang aan Marten Aerts, een korf aan Peeter
Verwimp, komfoir aan Marten Noonaerts, een hael aan Jan Neijers en Marten Aerts het
brandijzer aan Marten Goris, de pan aan Henricus Vermeerbergen, de haspels aan
Franciscus De Backer, een vijlaeij aan Jan Verboven, ziften aan Guil. Van Passel, de
schuppen aan dezelfde en Adriaen Hermans, het bankxken aan Guil. Van Passel, een
emmer aan Anna Maria Van Roosbroeck, een stoel aan Marten Bellens en Peeter Verwimp,
posteurkens aan Frans Vermeerbergen, een kasken aan Marten Goris, de lamp aan Peeter
Neijers, een ligterblok aan Marten Aerts, een mand aan Marten Bellens, een wiel aan
Franciscus De Backer, de kuip aan de secretaris Soeten, de tafel aan Adriaen Van Lommel,
de korf met koolen aan Marten Neijers, een korf met aschen aan Jan Goossens, zak met
pataeten aan Jan Neijers, het schapraeij aan Marten Van Lommel tot Buul en een schapraeij
aan Francis Francen, de mustaard aan Jan Goossens, een mutsaard aan Petrus De Boelis,
de boonstaken aan Jacobus Van Dijck, een veertel koren aan Franciscus Neijers en Joannes
Goossens, schadden aan Jan Goossens.
Aldus gedaan en verkocht tot Olen ter presentie van Jan Goossens en Peeter De Boel
(Boelis) als getuigen.
Akte N° 21

26 maart 1791

Op heden 26 maart voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd Maria
Margaretha Laenen inwoonster van Oevel en weduwe van wijlen Wouter Baelens,
alhoewel ziek liggende te bed en haar verstand wel gebruikende zoals gebleken, tot
hetzelfde effect van het gene nagemeld bijgestaan van Jan Baptist Wils haar neef, welke
comparante ten kennende gevende dat Joannes Baelens haar zoon sedert de dood van
wijlen haar man, haar getrouwelijk heeft bijgestaan en gediend, terwijl dat haar comparante
andere kinderen hun profijt elders zochten, zonder dat dezelfde haar zoon ooit enig loon of
huur heeft genoten, verklaarde daar onder en om meer andere redenen om aan dezelfde te
geven de som van honderd guldens Brabants courant en bovendien haar beste bed
opgemaakt met lakens, sargie en dat hij nog moet voldaan worden van zijn vaderlijk bewijs
of uitzet conform een testament door comparante en wijlen haar voorzegde man opgemaakt
door wijlen den notaris Egidius Oniaerts tot Olen op 16 oktober 1746.
Mede comparerende Joannes Baelens (Balis) die de voorzegde donatie accepteerde en
bedankte voor de goedheid met belofte van haar te zullen getrouwelijk blijven bijstaan
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gedurende haar leven. Actum tot Oevel ter domicilie van de donatrice ter presentie van
Henrick Van De Parre en Michael Van Genechten als getuigen.
Akte N° 22

12 april 1791

Op heden den 12de april voor mij notaris, compareerde Jan Baptist Thoremans in huwelijk
met Catharina Verachtert inwoner van Geel ten gehucht van Larum en present de getuigen
nagenoemd, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben van Joannes Andreas
Gebruers in kwaliteit van kapelmeester der kapel van O. L. Vr. visitatie tot Oosterwijk
Tongerlo, een som van vijf en zeventig guldens wisselgeld.
Comparant stelde speciaal tot pand zijn comparants kindsgedeelte op hem gedevolveerd
met de dood van Maria Catharina Lemie zijn moeder onder belofte van ten zijne kosten na
de dood van Jan Thoremans zijn vader tegen zijn comparants twee broers gescheiden en
gedeeld zijnde, de aan hem bevallen goederen voor hypotheek te zullen verbinden. Mede
comparerende Adrianus Thoremans, zijn broer, inwoner van alhier dewelke verklaarde zich
als borg te stellen voor het gemelde kapitaal en de te vervallen intresten.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Boonaerts en Joannes
Daniels als aanzochte getuigen.
Akte N° 23

26 april 1791

Op heden den 26ste april, voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Guilielmus Maes en Anna Catharina Van Hove, wettige gehuwden en ingezetenen van
Meeren, welke comparanten verklaarden over te geven en te transporteren in volle
eigendom aan Maria Catharina Janssens, alhier present en de nabeschreven cessie
accepterende voor de ene helft ten behoeve van den eerwaarde heer Michael Willems
kapellaan tot Oosterwijk Houtvenne, haar maternele oom en voor de andere helft ten gunste
van Anna Maria Willems haar moeder en weduwe van wijlen Henrick Janssens en dat te
weten van zeker perceel zaailand, groot circa honderd vijftig roeden, gelegen tot Gerhagen
resort van Olen. Palende oost de kapel van Meeren, zuid Jan Verboven, west haar
acceptante gemelde oom en moeder en noord Peeter Verwimp, om en mits een som van
twee honderd en tien guldens Brabants courant geld. Actum ten domicilie der comparanten
ter presentie van Petrus Verbist en Adrianus Deckers als aanzochte getuigen.
Akte N° 24

26 april 1791

Op heden 26 april voor mij notaris, compareerde Petrus Martinus Soeten molder tot Buul in
huwelijk met Joanna Catharina Huijpens, welke comparant verklaarde aan Norbertus
Laumans meerderjarige jongeman en inwoner van Hulshout, alhier present en de
nagemelde huur accepterende van zeker de stede van zijn comparants eerste huisvrouw
zaliger, bestaande in een huis, stal, schuur, hof, zaailanden, weiden en hooiwas, groot te
samen circa vier bunders en respectievelijk gestaan en gelegen tot Hulshout, even als den
acceptant hetzelfde na de dood van Joannes Smets zijn stiefvader het in huur gebruikt heeft
en dat voor de som in voorlijf of geldpacht een som van vijftig guldens Brabants courant en
voor koren of rogge pacht de kwantiteit van zeventien veertelen Mechelse maat. De pacht
der batimenten en van vijf dagmalen erve zowel land als dries genaamd “ de eijkmortels “ te
half maart eerstkomende. Gedaan op het kantoor van mij notari, ter presentie van Henricus
Josephus Soeten en Martinus Boonaerts als aanzochte getuigen.
Akte N° 25

30 april 1791

Op heden den laatste april, voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Bellens in huwelijk met Maria Verswijvel, inwoner van Doffen welke comparant
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verklaarde ontvangen te hebben van Martinus Cremers meerderjarige jongeman en van
Elisabeth Cremers zijn zuster, een som van tweehonderd guldens Brabants courant.
Comparant stelde speciaal tot pand of hypotheek zeker perceel dries genaamd “ den
schaetsberschen driesch “ groot drie zillen. Palende oost “ de Tennestraat “, zuid Petrus
Helsen, west Egidius Oniaerts en noord Jacobus Willems. Gedaan op het kantoor van mij
notaris ter presentie van Henricus Josephus Soeten en Joannes Daniels als aanzochte
getuigen.
Ontvangen van Joannes Bellens de som van voorstaande kapitaal met de vervallen intrest.
Actum Olen 6 april 1794. Signum + Martinus Cremers verklarende om de “ jigt “ die hij in
zijn handen heeft niet anders meer te kunnen schrijven.
Akte N° 26

3 mei 1791

Op heden den 3de mei, voor mij openbaar notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Joannes Baptista Van Nuten in huwelijk met Catharina Stijnen, inwoners van
Meeren, welke comparant verklaarde wel en degelijk schuldig te zijn aan de kapel van den
H. Willebrordus tot Meeren een som van twee honderd vijf en dertig guldens Brabants
courant geld.
Hij comparant stelde speciaal tot pand zijn comparants kindsgedeelte op hem gesuccedeerd
met de dood van Adriaen Van Nuten zijn vader. Mede comparerende Adrianus Deckers
kapelmeester der gezegde kapel, verklarende dat het voorstaande kapitaal van twee
honderd vijf en dertig guldens geprovenieerd is door de erfgenamen Peeter Meir en de
overig vijf en dertig guldens van vijf jaar intrest van hetzelfde kapitaal.
Aldus gedaan en gepasseerd ten kantore van mij notaris ter presentie van Martinus
Boonaerts en Joannes Daniels aanzochte getuigen.
Akte N° 27
Testament:

6 mei 1791
In nomine Domini Amen,

Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen
voor mij notaris en de getuigen nagenoemd compareerde Petrus Cornelius Maes 5 schepen
van het graafschap Olen en Elisabeth Verboven wettige gehuwden en ingezetenen van
Boekel, den eersten comparant gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te bed
liggende, welke comparanten verklaarden bij deze gemaakt te hebben hun dispositie van
uiterste wil en testament.

5

-

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

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen en tot dispositie van hun haafelijke en roerende
goederen die na respectieve aflijvigheid zullen moeten gaan en succederen volgens
landsrecht en lokale coustumen.

-

Dispositie van hun onroerende goederen daarvan maakten zij de volle touchte en
gebruik aan de langst levende van hun beiden en den eigendom aan hun wettige
kinderen.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Cornelius Maes x Maria Elisabeth Verboven, nr. 1491, pag. 300
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Aldus gedaan en gepasseerd ten domicile der testateurs, present Petrus Belmans en Petrus
Verswijvel geburen als getuigen hiertoe speciaal aanzocht. Gevraagd of zij allen konden
schrijven, allen geantwoord ja, behoudens de testatrice die zegde “ om haar slappigheid “
niet te kunnen schrijven.
Akte N° 28

11 juni 1791

Op heden 11 juni voor mij openbaar notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Petrus Martinus Laenen in huwelijk met Christina Verholen, inwoners van Gerheijden,
welke comparanten te kennen geven hoe dat zijn ouders beducht waren dat hij comparant
als hun oudste zoon zou kunnen geïntentioneerd worden van in prejudicie van zijn broers en
zusters om zich te attribueren en toe te eigenen uit kracht van landsrechten het recht van
preferentie in de leengoederen die zijn gemelde ouders met hun dood zullen komen na te
laten die ze bij versterf, schifting, permutatie en koop hebben verkregen en nog zouden
mogen verkrijgen onder de provincie van Brabant, mitsgaders dat zijn ouders besloten
hadden van rekwest te doen presenteren in de Souvereine Raad van Brabant.
Ten beste te oordelen dat niemand van zijn broers of hun descendenten zal mogen uitstoten
zijn zuster of haar kinderen uit de voorzegde leengoederen of ook niet uit degene die
Joannes Laenen zijn broer in huwelijk met Anna Catharina Creton zal komen na te laten.
Door den comparant gedaan met warme hand en door Martinus Laenen zijn vader ten deze
mede comparerende en ten deze geaccordeerd.
Gedaan op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus Boonaerts en Martinus
Beijeren als getuigen hiertoe speciaal verzocht. Den comparant verklaarde dat de waarde
der voorzegde feodale goederen conform was aan een zegel van twaalf stuivers als niet
excederende vijf honderd guldens.
Akte N° 29

28 juni 1791

Op heden den 28ste juni voor mij openbaar notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Amandus Laenen Janszoon in huwelijk met Anna Maria Van Genechten
inwoners van Geel, welke comparant verklaarde over te geven en te transporteren in volle
eigendom ten behoeve der Fondatie van den Heijligen Roozenkrans in de parochie kerk van
Sint Martini binnen Olen, te weten zekere kapitale rente van twee honderd vijftig guldens
wisselgeld, restant van alzulk kapitale rente van drie honderd guldens Brabants courant geld
bezet op een perceel land geheten “ het binnenblok “ groot circa een half bunder, gelegen
tot Olen onder Tongerlo en palende oost en west Michael Willems, zuid Gerardi Mertens
erfgenamen, sieur Schmitz nomine uxoris en Joannes Goossens en noord Jan Gerard
Thielemans en Marten Wouters erfgenamen.
Zoals Catharina Heijns, Henricus Norbertus De Smedt en Anna Dimphna Wouters zijn
huisvrouw en wettige dochter der genoemde Catharina Heijns op 24 mei 1784
compareerden voor de schepenen van Olen en bekenden ontvangen te hebben ter rente van
Joannes Verboven als destijds wettige voogd over de comparant zijn zuster Anna Maria
Laenen in huwelijk met Joannes Mannaerts bij scheiding en deling tegens welke hij
comparant tot gemeld kapitaal van drie honderd guldens courant heeft geacquireerd. Aldus
gedaan en getransporteerd op het kantoor van mij notaris ter presentie van Adrianus
Gommarus De Kepper en Martinus Boonaerts als aanzochte getuigen.
Akte N° 30
Testament:

4 juli 1791
In nomine Domini amen,
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Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen, dat
op heden den 4de juli voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Henricus Cools en Maria Catharina Van Lommel wettige gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk, den eersten comparant gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te
bed liggende, welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben hun
dispositie van uiterste wil en testament.
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een
middelmatige uitvaart en dat tot lafenis van ieders ziel van hun beiden moeten
gecelebreerd worden zestig missen onmiddellijk na hun aflijvigheid.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen en ten eerste van hun haafelijke en roerende
goederen die zij aan elkaar maakten in volle eigendom, gehouden te zijn om te
betalen de uitvaart en de missen. Dispositie van haar testatrices roerende goederen
die zij maakt aan haar voorzegde man.

-

In geval van geen kinderen na te laten willende dat den eigendom van de testatrice
zoude laten volgen van een vierde part der erfgoederen na te laten bij Joseph Van
Lommel haar oom.

Aldus gedaan en gepasseerd ten domicilie der testateurs, ter presentie van Petrus
Franciscus Douwen en Bavo Franciscus Kempenaers als getuigen.
Akte N° 31

23 juli 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Catharina Spaepen weduwe van wijlen
Joannes Van Opstal mitsgaders Adriaen Van Opstal en Adriaen Deckers in kwaliteit van
wettige voogden over de minderjarige achter gelaten dochter bij wijlen de voorzegde
Joannes Van Opstal, op heden den 23ste juli, voor mij openbaar notaris present de getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de meest biedende presenteren te verkopen in verschillende
partijen of kopen een grote kwantiteit koren op het veld.
-

Den eerste koop in “ ’t binnenveld “ achter den hof is verkocht aan Franciscus
Helsen Amanduszoon.
Den tweede koop aldaar, verkocht aan Jan De Cort tot Daemseijnde.
Den derde koop achter de schuur, verkocht aan Peeter Van Mensel tot Damseijnde.
Den vierde koop daarnaast, verkocht aan Jan De Cort.
Den vijfde koop achter in “ ’t binnenveld “ aan de straat, verkocht aan Franciscus
Helsen.
Den zesde koop oost de straat naar de kapel Ter Voort, verkocht aan Jan De Cort.
De zevende koop daarnaast verkocht aan Ferdinand Goossens borg Adr. Van De
Poel.
Achtste koop op een perceel land “ het venneken “ verkocht aan Joseph Hendrickx
tot Noorderwijk.
Negende koop daarnaast verkocht aan Henricus Heijlen Martenszoon, borg P. J.
Hendrickx.
Tiende koop op een perceel “ de ketels “ verkocht aan Franciscus Helsen.
Den elfde koop daarnaast verkocht aan Jan De Cort voor deze en zijn andere kopen
borg Peeter Van Outsel.
Twaalfde koop op een perceel “ de heijde “ verkocht aan Jan Sprengers aan de
kapel Ter Voort.
Dertiende koop aan de kapel Ter Voort verkocht aan Jan Kempenaers tot
Noorderwijk borg Adriaen Dils.
Veertiende koop aldaar verkocht aan dezelfde borg idem.
Vijftiende koop op een perceel land “ den schom “ verkocht aan Andries Gebruers.
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Oosterwijk, present Jan Baptist Van Geel en Jan
De Cort als aanzochte getuigen.
Akte N° 32

26 juli 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Petrus Van De Weijer in huwelijk met Maria
Pauwels en Adrianus Van De Weijer en Joannes Van De Weijer meerderjarige
jongemannen op heden den 26 juli, voor mij notaris present de getuigen nagenoemd,
publiekelijk aan de meest biedende presenteren te verkopen in verschillende partijen enig
koren, boekweit, en haver ten velde.
-

-

Eerste koop op het perceel land tegenover het huis tot Doffen, te leveren twee
veertelen koren ten huize van Adriaen Heijlen, verkocht aan Martinus Heijlen.
Tweede koop daarnaast, verkocht aan Jan Van Mensel.
Derde koop daarnaast te leveren anderhalf veertel koren aan den H. Geest Tafel en
zeven kwartiers aan de kerk respectieve van Olen zo haast den H. Geest en
kerkmeester hetzelfde doen zullen halen, verkocht aan Franciscus De Bie.
Den vierde koop in het binnenveld, verkocht aan Joannes De Zwert.
Den vijfde koop op het perceel land tegenover het huis op “ ’t half goed “ verkocht
aan Jan Van Dingenen.
De zesde koop in ’t binnenveld, verkocht aan Franciscus De Bie.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van Antoon De Bal en Martinus Heijlen.
Akte N° 33

26 juli 1791

Op heden den 26ste juli voor mij openbaar notaris, compareerde present de getuigen
nagenoemd Anna Catharina Verbist bijgestaan van Adrianus Beirinkx haar man ter ene
en Petrus Verbist in huwelijk met Christina Janssens ter tweede zijde. Welke comparanten
verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke erfgoederen als op hun
uit hoofde van Jan Verbist en Maria Van Eijnde hun ouders zijn gedevolveerd maar die te
scheiden en te delen in twee kavels.
De eerste kavel Sub. Littera A: ten eerste zeker perceel land groot twee honderd en vijftig
roeden salvo justo gelegen tot Boekel. Palende oost Anna Meir kinderen, zuid Marten
Laenen, west Christiaen Bulkens en noord Jan Baptist Douwen. Item een perceel land groot
circa tachtig roeden, geheten “ het erve “ gelegen tot Gerhagen. Palende oost Anna
Elisabeth Janssens, zuid een straat, west Jan Franciscus Wouters en noord Peeter
Franciscus Mertens.
Item de juiste helft van een perceel hooiwas groot in het geheel circa een zille genaamd
“ den ouden gragt “ gelegen onder de jurisdictie van Geel. Palende deze helft oost de
andere helft van de tweede kavel, zuid Adriaen Vervecken, west Joannes Hoes en noord
Theresia Donckens. Item een perceel hooiwas groot salvo justo een half zille, gelegen op “ ’t
steen “ onder de jurisdictie van Olen. Palend oost ... (leeg), zuid de weduwe Gerard Bellens,
west een loop en noord Peeter Van Eijnde. Tot slot een perceel heide, groot omtrent een
zille, gelegen dicht bij “ de rik bemden “ onder Geel. Palende oost Jacobus Willems, zuid
Jan Heijlen erfgenamen, west Jan Van Hove weduwe en noord Marten Willems.
Op last dat degene aan wie dit lot of kavel zal bevallen, zal alzulk kapitaal van honderd
guldens wisselgeld kruisende à 4 procent courant van wisselgeld, vervallen elk jaar te Sint
Sebastiaen geconstitueerd ten profijt van de Gilde van St. Sebastiaen tot Olen en bezet op
het perceel land geheten “ de spaeg “ zal moeten betaald worden te St. Sebastiaen.
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Tweede kavel Sub. Littera B: eerst hebben de comparanten aan deze kavel toegelegd en zal
aan den comparant daar deze kavel zal aan bevallen, eerst een perceel weide geheten “ het
nieuw blok “ groot circa een half bunder, gelegen tot Boekel. Palende oost Michiel Janssens
voorkinderen, zuid een straat, west de gemeente van Olen en noord Cornelius Verwimp
nomine uxoris. Item een perceel land genaamd “ de haeg “ groot salvo justo anderhalve zille
en gelegen tot Meeren. Palende oost Michiel Heijlen erfgenamen, zuid Cornelius Verwimp,
west Cornelius Maes en noord Michiel Heijlen.
Item de juiste helft van een perceel hooiwas en gelegen onder het rechtsgebied van Geel.
Palende deze helft oost Willebrordus Van Genechten erfgenamen, zuid Adriaen Peeters
erfgenamen, west de juiste wederhelft van den eerste kavel en noord Theresia Donckens.
Item en tot slot een perceel heide, groot omtrent een half bunder, genaamd “ den wolmeir
heijde “ gelegen onder Geel. Palende oost Franciscus Goor weduwe, zuid Peeter Helsen,
west Cornelius Verachtert en noord Antoon Helsen bij touchte.
Op last en restrictie dat degene die deze kavel zal bevallen zal moeten nemen tot zijn private
last een koren rente ten profijt van den H. Geest Tafel van Olen en bezet op het perceel
land geheten “ de haeg “.
Geprocedeerd tot blinde loting is bevallen Sub. Littera A aan Petrus Verbist in huwelijk met
Christina Janssens en den tweeden kavel Sub. Littera B aan Anna Catharina Verbist
eerste comparante in huwelijk met Adriaen Beirinckx. Aldus gedaan en gepasseerd op het
kantoor van mij notaris present Martinus Boonaerts en Joannes Daniels als aanzochte
getuigen.
Akte N° 34
Testament:

30 juli 1791
In nomine Domini amen,

Zij kennelijk en iegelijk dat die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen
op heden den 30ste juli voor mij openbaar notaris en de getuigen nagenoemd compareerden
Anna Maria Hermans weduwe van wijlen Wilhelmus Van Blaedel inwoonster van Turnhout
als zijnde inboorling van alhier, gezond van lichaam en verklarende bij deze geordonneerd
haar positie van uiterste wil en testament.
-

Comparante derogeerde en renuncieerde alle andere disposities van uiterste wil die
zij voor deze zou hebben gemaakt en wel speciaal alzulk testament met wijlen haar
man dat ze heeft laten passeren voor den notaris P. C. Geerts binnen Turnhout op
datum van 28 augustus 1783.

-

Ten eerste willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een
geringe uitvaart en niet te min tot lafenis van haar ziel zullen moeten gecelebreerd
worden honderd missen onmiddellijk na haar aflijvigheid.

-

Dispositie van haar tijdelijke goederen, mobilaire als immobilaire actiën en kredieten
haaf als erve waar onder zij testatrice begrijpt de helft van zeker huis gestaan en
gelegen op “ ’t schorvoort “ resort van Turnhout bij koop geacquireerd met wijlen
haar man, dewelke zij maakte in volle eigendom en een juiste derde part aan
Joannes Hermans haar broer en de derde parten van de twee overige aan
Dimphna Hermans haar zuster en weduwe van Joannes Van Blaedel en ingeval zij
komt te overlijden voor de testatrice aan de kinderen van dezelfde weduwe. Het
overige derde part maakte zij aan de kinderen van wijlen Peeter Hermans haar broer
en van Catharina Van Eijnde zijn huisvrouw.
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Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris ter presentie van Philippus De
Vos en Joseph Grooten als aanzochte getuigen.
Akte N° 35

24 augustus 1791

Op heden den 24ste augustus voor mij notaris compareerde present de getuigen na genoemd
Franciscus De Backer en Maria Christina Ooms, wettige gehuwden en ingezetenen van
Olen welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben van Petrus Verstappen en
Andreas Helsen in kwaliteit van wettige voogden over de twee minderjarige kinderen
achtergelaten bij wijlen Sebastiaen Helsen en Anna Catharina Verherstraeten, wettige
gehuwden tijdens hun leven een som van honderd en vijftig guldens Brabants courant.
Belovende daarvan intrest te betalen à vijf procent.
Mede comparerende Henricus De Backer vader van den eerste comparant verklaarde voor
de getuigen zich als borg te stellen voor het voorzegde kapitaal en de te vervallen intresten.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van den eerwaarde heer frater Hilarius
Soeten en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 36

31 augustus 1791

Op heden den laatste augustus voor mij notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Joanna Catharina Huijpens geautoriseerd van haar man Petrus Martinus
Soeten, welke comparante verklaarde aan Jacobus Peetermans inwoner van Boekel en
alhier present en de nagenoemde huur accepterende van zekere stede gestaan en gelegen
tot Buul, bestaande in een huis, stal, schuur, hof, zaailanden, weiden, hooiwassen en heiden
groot te samen vijf en een half bunder even als Joannes Vervoort dezelfde actueel in huur
heeft en gebruikt, behalve een perceel weide genaamd “ de rouvennen “ en een driesken
gelegen tot Buul. Aan de voorzegde stede bijgevoegd een perceel beemd genaamd “ den
boerendans “ gelegen onder deze jurisdictie. Jaarlijks voor deze pacht te renderen en te
betalen in voorlijf of geldpacht een som van vijftig guldens courant geld en voor koren of
rogge pacht een kwantiteit van vier en twintig veertelen Lierse maat. Actum op het kantoor
van mij notaris ter presentie van Gom. De Kepper en H. J. Soeten.
Akte N° 37

4 september 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen van wijlen Henrick Baeten op
heden den 4de september voor mij openbaar notaris present de getuigen na genoemd
publiekelijk aan de meest biedende presenteren te verkopen de klederen en lijnwaad van
hun voornoemde vader met nog enige meubilaire effecten.
Koopwaar en kopers waren o.a.: Guil.Baeten kocht een kazak, Marten Goris een hoed
Joseph Grooten een hoed, Catharina Moons een rok, Theresia Baeten een slaapmuts,
kousen aan Guil. Baeten, een hoed Adriaen Baeten, Adriaen Doos op ’t Ven kocht een hoed,
ook een hoed verkocht aan Joseph Grooten, een vest aan Jan Baptist Ooms en aan Guil.
Baeten, een kazak aan Adriaen Baeten, een kamazool aan Guil. Baeten, een hemd aan
Peeter Van Genechten, Theresia Baeten, Petrus De Backer, Joannes Belirinckx, een
honingvat aan Adriaen Van Rompa, drie stoelen aan Catharina Moons, de moelde aan Guil.
Baeten, een pot aan Catharina Moons alsook een mande.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht present Petrus Helsen en Martinus Goris als getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten van den voorzegde koopboek de som van zeven
guldens negentien stuivers één oord. Adriaen Baeten.
7 – 19 – ¼
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Den notaris heeft betaald aan de schepenen van Olen voor hun overstaan over zulk contract
dat de verkopers hebben aangegaan met hun stiefmoeder.
0–8–0
Item dito notaris over hetzelfde contract in kwaliteit van secretaris.
Item komt dezelfde voor het passeren van het gemelde contract
Item voor Statenzegel
Item voor het schrijven van deze koopboek met vacatie
Item voor zegel
Item den 26 september gevaceert drie uren om op te nemen den
Notitie boek van Henrick Baeten om te weten wat Adriaen Baeten
zou schuldig zijn en om te de verkopers te brengen tot akkoord
Item den 27 ditto gevaceert meer als twee uur om de kavels te
helpen gelijk stellen tot het maken van het akkoord komt op
item voor het schrijven en passeren der deling
item voor Staten zegel
item scheld dito notaris kwijt uit het schrijven der condities tot
verkoop van drie percelen van erven en zijn vacatiën naar
Broeckhoven aangezien dezelfde percelen niet zijn verkocht

0–8–0
1 – 16 – 0
0 – 12 – ½
1–4–0
0–6–¼
1 – 16 – 0
1–4–0
3 – 11 – 0
3 – 10 – 0

Totaal 23 – 7 Ontvangen van den notaris Soeten de som van zeven guldens dertien stuivers in
voldoening van twee derde parten van den voorzegde koopboek, blijvende het resterende
derde part van Adriaen Baeten alsnog te betalen: 2 november 1792.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van drie guldens zes en een halve stuiver
courant in voldoening van mijn derde part in de voorzegde koopboek. Actum Olen 6
december 1792. Adriaen Baeten.
Akte N° 38

27 september 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen ab intestato van wijlen Joannes
Hoes op heden den 19de september voor mij openbaar notaris en de getuigen na genoemd
publiekelijk aan de meestbiedende presenteren te verkopen alle meubilaire effecten ten
sterfhuis van den genoemde Joannes Hoes bezittende.
Kopers waren o.a.: Jan Baptist Douwen kocht en korf, Adriaen Van Lommel, Dimphna Hoes,
Peeter Verbist, Anna Verboven, Adriaen Van Lommel, Peeter Verswijvel, Adriaen Huijsmans
the tassen, Jan Van Linden een boterpot, Jan Smets een ruer, Jan Van Linden en Joannes
Matthijs een ketel, Jan De Peuter, Peeter Heijlen, Adriaen Mens, Peeter Vermeerbergen een
hang ijzer en een pan, Peeter De Bie dakleren, Andries Hoes en Martinus Willems een haar
getouw, Peeter Van Reusel een tang, Peeter Verwimp ijzerwerk Joannes Hermans een boor
en trektang, Jan Doos, Marten Wouters een bijlken, Dimphna Hoes een spiegel, Jan Van
Linden een klink, Jan Huijsmans bijtels, Jan Van Nuten een val Peeter Meir een kapmes,
Marten Meir een bijl, Guil. Leijsen een spaeij, Henrick Bruijnkens een riek, Franciscus
Boeckx een breemhaak, Joseph Goossens een houw, Peeter Heijlen een vleugel, Jan
Hermans een paling schaar, Joannes Smets schoenen, Peeter Vermeerberen het
schapraeij, Jan Huijsmans en Joseph Grooten een wambas, een kravat aan Peeter
Verswijvel, Peeter Heijlen van Meeren kocht een vest, Adriaen Beirinckx, Peeter Verbist en
Peeter Verwimp alias Vits kochten een broek, Marten Wouters, Jan Smets en Peeter
Verwimp tot Gerheiden kochten een sargie, Peeter Mertens een hoofd peuling, Peeter
Bertels kocht een bedde, Joannes Van Linden de koeketel, een schepzak aan Peeter
Verwimp tot Gerheiden, Joseph Wuijts een pik en een voorvel, de kerrewagen aan Dimphna
Hoes, Peeter Heijlen op de Velveken ,Jan Baptist Douwen en Antoon Moelands kochten een
biekleed, Jan Van Linden een waschzak, Peeter Vermeerbergen een waschpers, Jan De
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Buijn haeken, Marten Dresselaers een mande, Peeter Delen een vat, Andries Lenaerds en
Arnoldus Wils kochten een wan, Henrick Verboven kapprijn, Cornlius Maes een zaaikorf,
Arnoldus Wils loopen en een schaersteen, Jan De Peuter en Jan Hermans kopen een
schaers, Joseph Wuijts weijen, Jan Huijsmans, Joseph Wuijts en Adriaen van Castel kopen
ketelen, Marten Willems en Jan Baptist Douwen kopen een bieplank, Joseph Wuijts een kist,
twee bievaten verkocht aan Jan Baptist Douwen, Marten Vermeerbergen ,Marten Willems,
Marten Dresselaers borg Gaspar Wuijts, Marten Bleirinkx, Jan De Bruijn tot Oevel, Peeter
Buijens tot Oevel borg Jan Baptist Luijten tot Oevel (totaal van 18 loten verkocht), Adriaen
Van Castel kocht de biehal, Adriaen Mens hachten, Adriaen Deckers zes biekaeren, idem
dezelfde, idem J. B. Dauwen, idem dezelfde, idem Adriaen Van Castel, idem Marten
Dresselaers, idem Adriaen Van Castel, idem Jan Van Nueten, idem Franciscus Van Hout,
idem Marten Bleerinckx, idem Joannes Douwen en Peeter Verswijvel kocht bie planken.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Gerhaegen present vele omstaanders en namelijk
Joannes Baptist Van Linden en Martinus Goris als getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten op korting van den voorzegde koopboek, de som van
honderd dertien guldens negen en een halve stuiver courant geld. Elisabeth Hoes.
Ontvangen van den notaris Soeten bij mij ondergeschreven Dimphna Hoes de som van vier
en dertig guldens, acht stuivers en drie oorden courant geld, bij mij ondergetekende Peeter
Verwimp voor mijn broer en Elisabeth Hoes een gelijke som, bij mij ondergeschreven Jan
Hermans een som van elf guldens en een halve stuiver en bij mij ondergetekende Maria
Catharina Hermans een egale som van elf guldens en een halve stuiver. Moetende door
den notaris opgelegd en betaald worden aan Petrus Verswijvel een gelijke som van elf
guldens en een halve stuiver; dienende alle voorzegde sommen met hetgeen hiervoor
geavanceerd in voldoening van den voorstaande koopboek. Actum 15 januari 1792.
Akte N° 39

27 september 1791

Op heden 27 september voor mij openbaar notaris, compareerde present de getuigen
nagenoemd Guilielmus Baeten in huwelijk met Maria Theresia Willems ter ene, Adrianus
Baeten in huwelijk met Catharina Francen ter tweede zijde en Theresia Baeten bijgestaan
met Adrianus Boeckx haar man ten derde zijde. Welke comparanten respectievelijke
inwoners van Olen en de Voogdij van Mol verklaarden niet langer in gemeenschap te willen
blijven van alzulke erfgoederen op hun uit hoofd van Henricus Baeten en Anna Elisabeth
Bruijnseels hun ouders zijn gedevolveerd, maar die te scheiden en de delen onder Littera A,
B en C zo egaal mogelijk na taxatie.
Littera A aan wie deze kavel zal bevallen in volle eigendom competerende eerst zeker huis,
stal, schuur, schob en binnenveld, groot salvo justo drie en een halve zille, gestaan en
gelegen tot Schaatsbergen. Palende oost de Tennestraat, zuid den tweede kavel, maar
zodanig dat den houtkant tussen de twee percelen zal toekomen aan den eerste kavel
alwaar dezelfde houtkant eindigt zullen de twee voorzegde percelen moeten derogeren en
gescheiden worden even alsof den voorzegde houtkant doorging tot aan de straat
westwaarts een straat en noord Sieur Jacobus Willems.
Item de juiste helft van een stuk zaailand genaamd “ den haezen mortel “ gelegen als voor.
Palende de juiste helft, groot honderd tachtig roeden oost de wederhelft aan de tweede kavel
zuid en west een straat en noord Joannes Geens en anderen. Item de juiste helft van
omtrent vijf zillen weide gelegen als voor. Palende dezelfde helft oost de gemeente van
alhier, zuid een straatje, west den tweede kavel met het wederdeel en noord Joannes Baptist
Cluijts. Item de precieze helft van salvo justo vijf zillen weide gelegen als voor in “ den
honing “. Palende deze helft oost den derden kavel met het wederdeel, zuid Peeter De
Ceuster, west Hendrick Cools en anderen en noord Henrick Peeters.
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Item een half bunder heide gelegen alhier omtrent “ het ringelven “. Palende oost
Franciscus De Backer, zuid Henrick De Backer, west..(leeg) en noord Joannes Moons. Item
een half bunder heide gelegen alhier groot circa een half zille, gelegen op “ ’t slept “ resort
van hier en palende oost ... (leeg), zuid den heer secretaris Heijlen, west de erfgenamen Jan
Verbiest en noord Adriaen Heijlen. Item omtrent een half zille hooiwas, gelegen op “ het
slept ” onder Lichtaart en palende oost Adriaen Van Hove, zuid de Nethe, west de pastorij
van Lichtaart en oord Marten Helsen.
Item en tot slot een juist derde part van honderd drie en dertig roeden hooiwas gelegen op
“ het slept “ jurisdictie van Olen. Palende oost Gerard Bellens weduwe, zuid Martinus Bens
west den tweede kavel met het middelste derde part en noord Joseph Van Lommel. Zal den
comparant welke deze kavel zal bevallen tot zijn eigen en private last moeten nemen twee
distincte kapitalen, staande tot last van hun condividenten, het ene bedragende de som van
zes en zestig guldens en vijftien stuivers courant geconstitueerd ten profijt van de H. Geest
Tafel van alhier en deel uitmakend van een kapitaal van honderd vijf en zeventig guldens
staande ten behoeve der kapel van den H. Willebrordus tot Meeren. Zal den comparant aan
wie deze eerste kavel zal bevallen zijn condividenten moeten dechargeren van de twee
voorzegde kapitalen.
Tweede kavel Sub. Littera B: Eerst hebben de comparanten aan deze kavel aangelegd en
zal aan den comparant die deze kavel zal bevallen of lot zal trekken in volle eigendom
toebehoren eerst een perceel zaailand, groot salvo justo drie zillen, gelegen tot
Schaatsbergen. Palende oost de Tennestraat, zuid de straat gaande naar dezelfde
Tennestraat, west een straatje en noord den houtkant van het binnenveld aan den eerste
kavel aangeschreven en ten einde van deze houtkant noord immediaat en genoemd
“ binnenveld “ linea recta volgens dezelfde kant doorgaande tot aan de straat westwaarts.
Item de juiste helft van omtrent vijf zillen weide gelegen als voor. Palende deze helft oost den
eerste kavel met de wederhelft, zuid een straatje, west een straat en noord de kinderen
Joannes Cools.
Item een stuk zaailand geheten “ den drijhoek “, groot salvo justo twee en een halve zille,
gelegen in “den langel “ resort van alhier en palende oost Joannes Dams, zuid west en
noord een straat. Item vijf en zeventig roeden zaailand gelegen als voor. Palende oost
Peeter Meir, zuid Peeter Wouters, west Peeter Franciscus Wuijts en noord Adriaen
Franciscus Cluijts. Item anderhalf zille land, gelegen tot Schaatsbergen en geheten “ de
hoeve “. Palende oost Jan Baptist Cluijts, zuid een straatje, west Peeter Van Dijck en noord
Joannes Thoremans. Item de juiste helft van een oud bunder zaailand genaamd “ de haezen
mortel “, gelegen als boven en palende deze helft oost de kinderen wijlen Peeter Peeters,
zuid de straat naar Buul, west den eerste kavel met het wederdeel en noord Adrianus
Snijers.
Item omtrent de zestig roeden schaarbos, gelegen alhier in “ de langels “. palende oost Jan
Baptist Storms, zuid ... (leeg), west Jan Baptist Kneukelbergs en noord het zogenaamde
Misstraatje. Item circa vijf en zeventig roeden hooiwas, gelegen op “ het geruijm “ onder
Geel. Palende oost de kapel van Meeren, zuid ... (leeg), west den eerwaarde heer Michael
Willems en noord de Nethe. Item de precieze helft van een half bunder heide, gelegen
omtrent “ de bosch heijde “. Palende oost deze helft de gemeente alhier, zuid den derde
kavel met het wederdeel, west ... (leeg) en noord ... (leeg). Item en tot slot een precieze
derde part van een derdel hooiwas, gelegen op “ het slept “ onder Olen. Palende oost den
eerste kavel, zuid Martinus Bens, west den derden kavel met een gelijk derde en noord
Joseph Van Lommel.
Zal den comparant die deze kavel zal bevallen een karreweg over zijn derde part moeten
gedogen aan den comparant die den eerste kavel zal bevallen.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 35

Derde kavel Sub. Littera C. eerst hebben de comparanten condividenten aan deze kavel
aangelegd en zal de comparant die deze kavel zal bevallen on volle eigendom eerst een stuk
zaailand, groot salvo justo een bunder en alzo geheten, gelegen tot Schaatsbergen. Palende
oost Petrus Cluijts, zuid dezelfde Cluijts en het eerst volgende perceel, west Guilselmus
S’Jongers kinderen en noord Peeter De Ceuster. Item een perceel zaailand, groot salvo justo
een derde van een bunder, gelegen als voor en geheten “ den achtersten blok “. Palende
oost Petrus Cluijts, zuid Joannes Van Hout en anderen, west Guilielmus S’Jongers kinderen
en noord het voorstaande perceel.
Item omtrent een zille weide, geheten “ het heijken “ gelegen als voor. Palende oost, zuid en
noord een straat en west Peeter De Ceuster. Item een half bunder zaailand, gelegen alhier
ten gehucht van Doffen en palende oost Andrea Wuijts, zuid ... (leeg), west ... (leeg) en
noord Joannes Verluijten erfgenamen. Item de juiste helft van omtrent vijf zillen weide,
gelegen in “ den honing “ onder het rechtsgebied van Olen. Palende oost de gemeente van
alhier, zuid egidius Oniaerts, west de wederhelft aan den eerste kavel en noord den heer
Jacobus Thielemans licentiaat der medicijnen.
Item omtrent een half bunder zowel zaailand als schaarbos, geheten “ den saffraanberg “,
gelegen alhier in “ de ganze kooij “ en palende oost Laurentius Janssens, zuid de straat
gaande naar Buul, west een straatje en noord Joannes Verbist en anderen. Item anderhalf
zille dennenbos, gelegen in “ de ganze kooij “ en palende oost Franciscus Vermeerbergen,
zuid Henricus Horemans, west een straat en noord Joannes Geens en anderen. Item circa
anderhalf zille zowel beemd als eussel, gelegen in “ de mosselgoren “ onder Geel en
palende oost de weduwe Jan Van Hove, zuid Adriaen Heijlen Henricizoon, west ... (leeg) en
noord ... (leeg).
Item omtrent twintig roede, hooiwas gelegen op “ ’t slept “ onder Olen en palende oost
Gerard Bellens weduwe, zuid een loop, west Adriaen Boeckx en noord Joannes Franciscus
Wouters. Item de precieze helft van een bunder heide onder Olen gelegn dicht bij ” de
bosch heijde “ Palende oost een straat, zuid Adriaen Mertens erfgenamen, west ... (leeg) en
noord de wederhelft van deze kavel aangeschreven. Item en tot slot een juiste derde part va
een derdel hooiwas, gelegen alhier op “ het slept “ en palende oost dit derde deel aan de
derde kavel, zuid Petrus Martinus Soeten molder tot Buul, west Petrus Torfs en noord
Joseph Van Lommel.
De comparant die deze derde kavel zal trekken over zijn derde part een karreweg moeten
gedogen aan de comparanten daar de eerste en tweede kavels zullen aan bevallen om alzo
naar hun derde part van hun kavels te kunnen trekken.
Alvorens tot de trekking over te gaan hebben de comparanten onderling besproken de
navolgende condities. Dat den comparant aan wie de eerste kavel zal bevallen, zal hebben
en behouden ter zijne keuze één van de beste fruitbomen in den hof, dat alle andere bomen
hetzij eiken of andere staande en op de goederen in de respectieve kavel zullen blijven
toebehoren in gemeenschap aan de respectieve comparanten. Comparanten blijven over de
nagelaten erfgoederen in deze kavel gemeen zowel feodaal als allodiaal en censael. Dat zij
comparanten des aanzocht zijnde om te voldoen aan zeker contract van datum 3 september
laatstleden gepasseerd voor de schepenen van Olen tussen hun en Catharina Moons hun
stiefmoeder zullen assigneren, elk een perceel erve waarvan zij de touchte zal hebben. Dat
den eerste comparant die de batimenten zal bevallen tot zijn private last zal moeten nemen,
een kapitaal van honderd vijf en twintig guldens courant deel uitmakend van een groter
kapitaal van honderd vijf en zeventig guldens ten profijt van de kapel van Meeren.
Waarmede geprocedeerd zijnde tot blinde loting, zo is daarbij den tweede kavel Sub. Littera
B bevallen aan Theresia Baeten in huwelijk met Adriaen Boeckx. Den derde kavel Sub.
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Littera C aan Adriaen Baeten den tweeden comparant en den eerste kavel Sub. Littera A is
bij keuze en optie gelaten aan Guilielmus Baeten eerste comparant ter oorzaak der
vrijwillige cessie van zijn prerogatief als oudsten zoon in ten deze gedeelde als niet gedeelde
leengoederen. Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Peeter Helsen en
Guilielmus Smets als aanzochte getuigen
Akte N° 40

29 september 1791

Op heden den 29ste september voor mij openbaar notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Martinus Van Nuten in huwelijk met Joanna Verachtert molder en inwoner van
Pulderbos, welke comparant verklaarde aan Joannes Laenen in huwelijk met Maria
Catharina Van Nuten ingezetenen van Olen alhier present en de nagemelde huur
accepterende van zijn stede bestaand in een huis, stal, schuur, hof, zaailanden, driessen
weiden, hooiwas en heiden, groot te samen circa zeven bunders, allen gestaan tot Meeren.
Behalve dat er enige gronden en erven zijn gelegen onder de jurisdictie van Geel evenals
dezelfde den acceptant hetzelfde actueel in huur is gebruikende, en dat voor een termijn van
zes consentieve jaren en daarvoor te renderen en te leveren te weten voor voorlijf of
geldpacht een som van vijf en vijftig guldens Brabants courant geld en voor koren of rogge
pacht een kwantiteit van dertig veertelen koren in Lierse maat respectievelijk in handen en
ten domicilie van den comparant.
Den acceptant zal profiteren al het schaarhout aan de voorzegde zijne gehuurde stede en
hetzelfde kappende ingevolge houwmesrecht en lokale costumen. Den acceptant zal boven
hetgeen voorschreven jaarlijks op zijn kosten moeten leggen op de daken van zijn gehuurde
batimenten vijftig busselen stro à veertig pond de bussel, mits profiterende het oud stro voor
zoveel hetzelfde niet meer kan dienen om te verdekken zonder dat hij voor nagelen, latten,
banden en roeden iets zal mogen af te korten aan zijn pachter. Hij zal bovendien de wegen
en wanden van de voorzegde batimenten moeten onderhouden en ter expiratie zijner huur
hetzelfde in behoorlijke staat te stellen en ingeval van reparatie of middelbare restauratie aan
dezelfde batimenten te doen, zal hij alle nodige materialen moeten aanhalen en aan de
werklieden gehouden zijnde zijn kost te geven alles zonder vergelding. Den acceptant zal de
banen, straten, wegen palende aan zijn gehuurde goederen moeten maken, ophogen,
effenen, kuisen, verbreden en diepen, op pene van de calengien en verdere kosten uit dien
hoofde te renuntieren in eigen en privé naam te moeten dragen en te betalen. In geval van
hagelslag, heirkracht of fourangering zal aan den acceptant afslag en moderatie geschieden
naar positie der geldende schade, mits zulks door den acceptant zal moeten geadverteerd
worden binnen de twee maal vier en twintig uur op pene van te verliezen alle moderatie.
Gedaan op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Boonaerts en Joannes
Daniels als aanzochte getuigen.
Akte N° 41
Testament:

19 oktober 1791
In naam des Heere amen

Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen dat
op heden den 19de oktober voor mij publieke notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Juffrouw Maria Catharina Van Deun, begijntje op het begijnhof der stad
Herentals gezond van lichaam, gaande en staande, welke comparante aan mij notaris
verklaarde gemaakt en geordonneerd te hebben haar dispositie van uiterste wil.
-

Voor eerst willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een
eerlijke gepermitteerde uitvaart en lijkdienst met zoveel waslicht als het de manier is
op het gemelde begijnhof dat voor een eerlijke uitvaart gebrand word, alles ter
directie en naar goeddunken van haar na te noemen executeur testamentair.
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-

Item wilde zij testatrice dat er tot lafenis van haar ziel onmiddellijk na haar aflijvigheid
zullen moeten gecelebreerd worden honderd missen waar het dezelfde haar
executeur gelieven zal en bovendien dat zo haast mogelijk na haar overlijden voor
haar ziel zullen moeten gedaan worden twee dertigste missen in de kerk van het
voorgenoemde begijnhof hetzij door de eerwaarde paters Augustijnen of
Minderbroeders respectievelijk van alhier, hetzij door ander priester naar goeddunken
als boven.

-

Item wilde en begeerde zij dat haar begijnen titel zal volgen en succederen op haar
naaste bloedverwanten ab intestato even als deze, na haar dood, daartoe geroepen
zijn van wijlen Juffrouw Gertrudis Dommeleirs, in haar leven ook begijntje op het
voorzegde hof ingevolge testament voor den notaris P. Heijlen binnen de stad
Herentals op datum van 29 januari 1779.

-

Dalende zij testatrice hiermede tot dispositie van al haar tijdelijk goederen zo zij geeft
en maakt aan de echte kinderen der gezegde Anna Francisca Van Deun haar
zuster in huwelijk met Joannes Baptista Janssens en bij aflijvigheid een som aan
dezelfde kinderen aan hun wettige descendenten bij representatie ten einde toe. Bij
representatie noemende en instituerende voor haar testatrice en universele
erfgenamen met vol recht van institutie behoudelijk de touchte aan Petrus Van Deun
en na zijn overlijden aan Anna Francisca Van Deun.

-

Testatrice stelde voor executeur Juffrouw Magdalena Bernulli insgelijks begijntje op
het voornoemde begijnhof, mits voor genietende de som van tien guldens courant
geld. De executeur zal al haar testatrices na te laten goederen publiekelijk mogen
laten verkopen en haar sterfhuis te bemoeien zonder rekening te maken over haar
administratie. Ingeval de executeur juffrouw Magdalena Bernulli kwam te overlijden
kiest en surrogeerde testatrice in dezelfde plaats Juffrouw Aldegondis Bernulli
insgelijks begijntje op het gemelde hof

Aldus gedaan en gepasseerd op het begijnhof tot Herentals ten domicilie en ter presentie
van Cornelius Suls en Martinus Bollaerts inwoners van Herentals als getuigen.
Akte N° 42

29 oktober 1791

Op heden den 29ste oktober compareerde voor mij openbaar notaris Theresia Baeten
bijgestaan van haar man Adrianus Boeckx inwoonster van Esert (Ezaart) resort van Mol
verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben ter rente een som van honderd en vijftig
guldens Brabants courant geld te weten van Joannes Baptist Heijlen in kwaliteit van
kapelmeester der kapel van O. L. V. ter Gestelen alhier een som van honderd guldens en
van de provisors der parochie kerk Sancti Martini alhier een som van vijftig guldens.
Comparante stelde speciaal tot pand en hypotheek zeker perceel zaailand groot circa drie
zillen gelegen tot Schaatsbergen resort van Olen. Palende oost de Tennestraat, zuid de
straat gaande naar dezelfde Tennestraat, west een straatje en noord Guilielmus Baeten. Aan
haar comparante aangekomen uit den hoofde van haar vader Henrick Baeten bij scheiding
en deling tegen haar twee broers op datum van 27 september laatstleden.
Gedaan op het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Helsen en Petrus Govaerts
als getuigen hiertoe aanzocht. Memorie dat de vjiftig guldens van de kerk afgeleid zijn de
15de januari 1791 door Jan Van De Perre die dezelfde schuldig was uit hoofd van Catharina
Heijlen.
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12 november 1791

Op heden den 12de november voor mij openbaar notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Joannes Van Mensel in huwelijk met Maria Dimphna Baeten voor wie hij zich
is sterk makende, welke comparant verklaarde uit hoofd van zijn voorzegde huisvrouw als
enig kind en erfgenaam van wijlen Peeter Baeten wel en degelijk schuldig is aan Juffrouw
Anna Catharina De Houwer weduwe van wijlen sieur Franciscus Verhaegen in zijn leven
koopman en burger der stad Antwerpen als erfgename testamentair van wijlen Adrianus
Van De Goor haar moederlijke oom, een kapitale rente van twee honderd guldens Brabants
courant geld.
Comparant stelde tot speciale pand of hypotheek zeker huis, hof en erve gestaan en gelegen
tot Doffen, resort van Olen. Palende oost een straat, zuid de zogenoemde Duijtsche straat,
west Sieur Franciscus Verluijten erfgenamen en noord Adriaen Heijlen, zijnde dezelfde hof
en erve groot te samen circa 150 roeden.
Ten deze mede gecompareerd Martinus De Houwer als daartoe van Juffrouw de
renthefster zijn zuster geautoriseerd verklarende in dezelfde haar naam de reductie van de
meergemelde kapitaal mits deze te com... Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie
van Joannes Baptist Verachtert en Adrianus Meir als aanzochte getuigen.
Akte N° 44

14 november 1791

Op heden den 14de november voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Martinus Helsen en Catharina Helsen zijn zuster, respectieve jongeman en jongedochter,
welke comparanten ingezetenen van “ De Vennen “ bijvang der stad Herentals verklaarden
over te geven en te cederen in volle eigendom aan en ten behoeve van Martinus Swolfs in
huwelijk met Maria Anna Van Hout en alhier present en de na gemelde cessie
accepterende van te weten hun comparanten meubilaire effecten en roerende goederen, zo
beesten, granen, gedorst en ongedorst, hooi, stro, karren, ploegen en huisraad als alle
andere geen gereserveerd alleen hun comparante klederen, lijnwaad dat zij ten lijve dragen
twee opgemaakte bedden met slaaplakens en sargien, al hun gemunt zilver en penningen,
harde en weke oogst die zij zullen maaien het volgende jaar en al hun comparante actiën,
kredieten en pretenties daar zij integendeel ook zullen moeten dragen al hun schulden en
debita om en mits een som van zevenhonderdvijftig guldens Brabants courant geld.
In geval van brand, sterfte onder de beesten en diefstal, plunderingen en anderszins, zal het
verlies en de schade daaraan de voorzegde meubilaire effecten en roerende goederen te
arriveren voor kerstmis eerstkomende zijn tot last van de comparanten dan ingeval iets
dergelijks voorviel na dezelfde kerstmis zal de schade en verlies door den acceptant
gedragen moeten worden. Actum ten domicilie der comparanten ter presentie van Martinus
Van Olmen en Paulus Van Gelder aanzochte getuigen.
Ontvangen bij mij Martinus Helsen uit handen van Henricus Swolfs de som van zeven
honderd en vijftig guldens Brabants courant geld in volle voldoening van gelijke som die mij
komt uit kracht van voorstaande contract van transport gedaan binnen Olen deze 5de oktober
1793. Martinus Helsen. Getuige Cornelis Mans.
Akte N° 45

18 november 1791

Conditie en voorwaarden achter volgens dewelke de weduwe van de heer Jan Baptist
Soeten in zijn leven secretaris zo in eigen naam als in de naam van de heren Bosquet en
Boucqneau, haar geassocieerden, op heden den 18de november voor mij openbaar notaris
present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de meestbiedende presenteren te verkopen
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in verschillende kopen een grote kwantiteit fijn dennenhout gekapt liggende in slodden in een
bos, gelegen aan de zogenaamde “ Gestelen “ te Olen.
De kopers zullen maar tijd hebben om hun te kopen hout uit het bos der verkopers te
amoveren tot O. L. Vr. Ontvangenis den 8ste december eerstkomende op pene dat al
hetzelfde zal verblijven ten profijt der verkopers. De kopers die in’t zelfde bos zullen betrapt
worden voor zonnen opgang en den zonnen afgang en ook degene die enig hout zullen bij
gekapt hebben, hoe weinig het nog te wezen zullen gehouden aanzien en gestraft worden
als openbare dieven en zullen daarenboven aan de H. Geest Tafel van Olen moeten
betalen een som van twee ducaten, binnen de acht dagen na datum …
-

-

Eerste koop alwaar de slodden lopen van den zuiden naar den noorden, bestaande
dezelfde koop in de 1, 2 en 3 sloddenstraat, verkocht aan Adriaen Heijlen.
2de koop daarnaast aan de 4 en 5 slodden aan dezelfde.
3de koop daarnaast de 6 en 7 slodden, verkocht aan Franciscus Van Hove tot Buul.
4de koop daarnaast de 8 en 9 slodden, verkocht aan Marten Dresselaers.
5de koop daarnaast de 10 en 11 slodden, verkocht aan Adriaen Doos op het
Otterven.
6de koop daarnaast de 12 en 13 slodden, verkocht aan Adriaen Helsen tot ILLe.
7de koop daarnaast de 14 en 15 slodden, verkocht aan Peeter Mart. Janssens.
8ste koop daarnaast de 16 en 17 slodden, verkocht aan Jan Douwen tot Oosterwijk.
9de koop daarnaast de 18 en 19 slodden, verkocht aan Sieur Heijlen.
10de koop over de dreve 1 en 2 slodden,verkocht aan Franciscus De Bie.
11de koop daarnaast 3 en 4 slodden, verkocht aan Adriaen Heijlen.
12de koop daarnaast 5 en 6 slodden, verkocht aan dezelfde.
13de koop daarnaast de 7 en 8 slodden, verkocht aan Jan Meir.
14de koop daarnaast de 9 en 10 slodden, verkocht aan Adriaen Heijlen.
15de koop daarnaast de 11 en 12 slodden, verkocht aan Franciscus De Bie.
16de koop daarnaast de 13 en 14 slodden, verkocht aan Adriaen Van Hove tot Buul.
17de koop daarnaast de 15 en 16 slodden, verkocht aan Guilliam Van Passel Olen.
18de koop daarnaast de 17 en 18 slodden, verkocht aan Adriaen Van Hove.
19de koop alwaar de slodden gaan van het westen naar het oosten, bestaande
dezelfde koop in het slod noordwaarts van de heide tot aan de dreve, gelijk de 24
volgende kopen.
20ste koop daarnaast, verkocht aan Adrianus Van Den Zande.
21ste koop daarnaast 3de slod, verkocht aan Adriaen Peeters.
22ste koop daarnaast 4de slod, verkocht aan Jan Baptist Wils.
23ste koop daarnaast 5de slod, verkocht aan Guil. Maes.
24ste koop daarnaast 6de slod, verkocht aan dezelfde.
25ste koop daarnaast 7de slod, verkocht aan Jan Baptist Wils.
26ste koop daarnaast 8ste slod, verkocht aan Adriaen Peeters tot Doffen. borg Fr.
Kenis
27ste koop daarnaast 9de slod, verkocht aan Franciscus Kenis borg Adriaen
Peeters.
28ste koop daarnaast 10de slod, verkocht aan Henrick Stijnen.
29ste koop daarnaast 11de slod, verkocht aan Adriaen Heijlen.
30ste koop daarnaast 12de slod, verkocht aan dezelfde.
31ste koop daarnaast 13de slod, verkocht aan dezelfde.
32ste koop daarnaast 14de slod, verkocht aan Henricus Verhaert borg P. J. De
Backer.
33ste koop daarnaast 15de slod, verkocht aan Franciscus Vetters.
34ste koop daarnaast 16de slod, verkocht aan Jan Smets.
35ste koop daarnaast 17de slod, verkocht aan Petrus J. De Backer, borg H. Verhaert.
36ste koop daarnaast 18de slod, verkocht aan Peeter Wouters.
37ste koop daarnaast 19de slod, verkocht aan Peeter Verwimp tot Boekel.
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38ste koop daarnaast 20ste slod, verkocht aan Jan Wouters tot Bevel.
39ste koop daarnaast 21ste slod, verkocht aan Jan Meir tot Buul.
40ste koop daarnaast 22ste slod, verkocht aan Michiel Beirinkx.
41ste koop daarnaast 23ste slod, verkocht aan Adriaen De Busser.
42ste koop daarnaast 24ste slod, verkocht aan Joannes Douwen.
43ste koop daarnaast 25ste slod, verkocht aan Adriaen Heijlen.
44ste koop de slod gekapt in de gracht aan de straat naast de Gestelen, verkocht aan
dezelfde
45ste koop alwaar de slodden doorgaan van den oosten naar den westen kant,
bestaande dezelfde koop in het slod zuidwaarts van de straat tot aan de dreve
komende de vierentwintig volgende kopen ook maar tot aan de dreve, verkocht aan
Franciscus Kenis.
46ste koop daarnaast 2de slod, verkocht aan Antoon De Bal
47ste koop daarnaast 3de slod, verkocht aan Jan Van Dingenen
48ste koop daarnaast 4de slod, verkocht aan Jan Goossens tot Doffen
49ste koop daarnaast 5de slod, verkocht aan Franciscus Verborgt
50ste koop daarnaast 6de slod, verkocht aan Jan Doos tot ILLe
51ste koop daarnaast 7de slod, verkocht aan Jan Hoes
52ste koop daarnaast 8ste slod, verkocht aan dezelfde
53ste koop daarnaast 9de slod, verkocht aan Jan Van Mensel
54ste koop daarnaast 10de slod, verkocht aan Adriaen Heijlen
55ste koop daarnaast 11de slod, verkocht aan Adriaen Helsen tot ILLe
56ste koop daarnaast 12de slod, verkocht aan Marten Beesmans
57ste koop daarnaast 13de slod, verkocht aan Adriaen Heijlen
58ste koop daarnaast 14de slod, verkocht aan dezelfde
59ste koop daarnaast 15de slod, verkocht aan dezelfde
60ste koop daarnaast 16de slod, verkocht aan Adriaen Helsen tot ILLe
61ste koop daarnaast 17de slod verkocht aan Jan Meir
62ste koop daarnaast 18de slod, verkocht aan Adriaen Heijlen.
63ste koop daarnaast 19de slod, verkocht aan Peeter Verwimp tot Boekel.
64ste koop daarnaast 20ste slod, verkocht aan Adriaen Heijlen.
65ste koop daarnaast 21ste slod, verkocht aan Jan Baptist Ooms.
66ste koop, daarnaast 22ste slod, verkocht aan Marten Goris
67ste koop, daarnaast 23ste slod, verkocht aan Adriaen Heijlen
68ste koop, daarnaast 24ste slod, verkocht aan dezelfde
69ste koop, daarnaast 25ste slod, verkocht aan dezelfde

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, geaccepteerd en geconationeert in het voorschreven
bos, ter presentie van vele omstaanders en namelijk Adriaen Heijlen en Marten Goris als
aanzochte getuigen. Betaald voor de publicaties tot Oevel en Noorderwijk zeven stuivers.
Akte N° 46

3 december 1791

Op heden den 3de december voor mij openbaar notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Elisabeth Bertels ten deze bijgestaan van Adriaen Cools haar man, welke
comparante verklaarde aan Petrus Josephus Bulckens en Maria Anna Peeters wettige
gehuwden en inwoners van Olen, alhier present en de nagemelde erfpacht accepterende,
verhuurd en in erfpacht uitgegeven te hebben voor den tijd en termijn van vijf en zeventig
jaar, zeker perceel kwebbe, groot circa vijf en twintig roeden gelegen op “ het steen “ resort
van Olen. Palende oost Elisabeth Bleerinkx, zuid ... (leeg), west Peeter Geens en noord
Gerard Verbist, om en mits daarvoor te betalen in plaats van een jaarlijkse huur of erfpacht,
een som van één en dertig guldens tien stuivers Brabants courant geld. Actum op het
kantoor van mij notaris ter presentie van Gommarus Somers en Joannes Torfs als aanzochte
getuigen.
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9 december 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Adrianus Deckers 6 en Anna Wouters wettige
gehuwden en ingezetenen tot Meeren, resort van Olen op heden den 9de december voor mij
openbaar notaris en present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de meest biedende
presenteren te verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Adriaen Heijlen, Marten Heijlen, Jan Van Olmen, Adriaen Janssens,
Peeter Liekens?, Peeter Deckers, Jan Goor, Peeter Martien Laenen koopt hooigaffels,
Peeter Martin Douwen koopt een pot, Jan De Peuter Adriaen Heijlen koopt een koe voor 40
guldens, dezelfde nog een koe voor 40 guldens, Jan Andries Gebruers koopt een koe voor
59 guldens en Adriaen Heijlen koopt nog een koe voor 50 guldens en één van 40 guldens,
Joannes Mannaerts Gommaruszoon tot Elsum koop een koe voor 54 guldens, Adriaen
Heijlen koopt nog een koe voor 36 guldens, Guilliam Engelen tot Elsum borg Adriaen Gielis
tot Holven koopt een koe voor 33 guldens en vijf stuivers, Adriaen Heijlen koop nog een koe
voor 31 guldens en tien stuivers, hij koopt ook een paard voor 30 guldens, Peeter Deckers
koopt een peerd voor 4 guldens en 11 stuivers, Peeter Vermeerbergen koopt een koeikuip
(in totaal werden er tien kuipen verkocht), Jan Lenards koopt een zaal, Jan Van Reusel
koopt een tuimelaer, Marten Verboven, Marten Dresselaers, Henrick Laeremans koopt de
pekpot, Adriaen Janssens de ploeg, Peeter Janssens tot Rijlekoven koopt een asch, Jan Van
Hove de sled Peeter Mertens een perde ben, Marten Wouters tot Gerhaegen.
Item diende de notaris Soeten voor uitgave ’t import van alle kooppeninningen der
meubilaire effecten door Adrianus Heijlen ingekocht in de twee voorgeschreven
koopboeken, belopende al dezelfde kooppenningen ter somme van vier honderd zes en
twintig guldens zeventien stuivers één oord courant, te weten in den eerste koop boek van 9
december 1791 maar driehonderd vier en vijftig guldens zes en een halve stuiver mits geen
ongeld der koopsomme van het peerd gerekend is en in den tweeden koopboek van 8 maart
1792 twee en zeventig guldens tien stuivers en drie oorden, alle welke kooppenningen
Adriaen Heijlen reserveerde tot zijne behoeve dus hier 426 – 17.
Ontvangen van den notaris Soeten vijftien stuivers dienende met zijn voorstaande uitgave,
in voldoening van de voorstaande twee koopboeken van 9 december 1791 en van 8 maart
1792, respectieve voor dito notaris gepasseerd en door hem gecollecteerd. Actum te Olen 12
april 1793. Adriaen Deckers.
Akte N° 48
Testament:

14 december 1791
In den naam des Heere amen,

Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen dat
op heden den 14de december voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Andreas Mans en Elisabeth Bulckens, wettige gehuwden en inwoners van Noorderwijk in
het gehucht Schravenhave. Den eerste comparant ziek te bed liggende en de tweede
comparante met ons gaande en staande welke comparanten verklaarden bij deze hun
dispositie van uiterste wil en testament te maken.
-

6

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden op gewijde aarde met een
gepermitteerde uitvaart en lijkdienst en dat er onmiddellijk na hun aflijvigheid zouden
gecelebreerd worden zestig missen tot lafenis van ieders hun beider zielen dertig
missen.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Adrianus Mart.Deckers x Anna El. Wouters, nr. 766, pag. 157.
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-

Item maakte hij testateur in volle eigendom aan Anna Elisabeth Mans, dochter van
Petrus Mans zijn testateurs halfbroer de onverdeelde helft van zeker huis, stal,
schuur, hof en aangelegen erve, groot circa zestig roeden, gestaan en gelegen tot
Schravenhave resort van Noorderwijk en dat uit een zonderlinge affectie en namelijk
om dat hij testateur dooppeter is van de gezegde Anna Elisabeth Mans.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan zij testateurs deze laten en maakten
aan elkaar nochtans dat ze geobligeerd zijn te dragen alle schulden daar het sterfhuis
van den eerste aflijvige zal aan subject bevonden worden, mitsgaders de uitvaart,
lijkdienst en dertig missen. De testateurs elkaar noemende zijn of haar enige
universele erfgenaam met vol recht van institutie, behoudens de voorzegde
verdeelde helft van het huis, stal, schuur, hof en aangelegen erven.

Aldus gedaan en gepasseerd ter domicilie der testateurs ter presentie van Franciscus
Kempenaers en Franciscus Van Thielen als getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
Akte N° 49

22 december 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Petrus Van Dijck en Anna Barbara Smets
wettige gehuwden en ingezetenen van Olen op heden den 22ste december voor mij openbaar
notaris en present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de meest biedende presenteren
te verkopen een groot deel meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Joannes Doos, Guil. Smets, Adriaen Caers, Michiel Willems kocht de
muilkorven, Jan Baptist Verachtert, Franciscus Peeters Guil. Vekemans, Christiaen Vervoort
een biervat, Jan Cools, Wouter Geerts, Adriaen Verboven, Guil.Maes, Peeter Taeijmans, Jan
Mertens een riek, Franciscus Van Hove, Henricus Heijlen, Peeter Jan Struijf, Jan Wouters
Geertssone, Jan Tessens, Adriaen Van Mechelen tot Herentals, Jan De Peuter, Paulus Van
Hove, Jan Verboven, Franciscus Van Hove koei kenessen, Guilliam Van Passel Franciscus
Peeters tot Herenhout voetijzers, Antoon De Bal, Franciscus Moorkens, Joannes Wouters
toto Schaatsbergen een wiel Gommarus Van Den Bulck lakens, Adriaen Heijlen tot Meeren
lakens, Jan Baptist Vermeerbergen lakens, Peeter Steijnen lakens, Carolus Verachtert
lakens, Franciscus Huijsmans tot Herentals, Peeter Michiels tot Herentals, Peeter Martien
Laenen de moelde, Joannes Douwen tot Oosterwijk kocht voor 47 guldens een koe,
Franciscus Vleugels tot Noorderwijk ten gehucht van Broechhoven kocht een koe voor 60
guldens, Franciscus Dens tot Morkhoven kocht een koe voor 60 guldens, Franciscus Helsen
Amanduszoon aan de kapel Ter Voort kocht voor 62 guldens een koe, Joannes Baptista
Tessens tot Herenthout kocht voor 60 guldens een koe, Franciscus Peeters uit “ de
zwaentjes “ tot Herentals kocht een koe voor 79 guldens, het paard op conditie dat het
vijftien guldens minder zal mogen betalen worden ingeval het geen veulen zou hebben
verkocht aan Jan Laenen Janszoon tot Meeren voor 60 guldens, het veulen aan Henrick Van
De Poel tot Steelen onder Geel, borg Jan Laenen Janszoon, het gareel aan Jan Laenen,
Guiliam Eskens de strengen, Peeter Verholen de mesthaak, Adriaen De Peuter de roskam,
Marten Verhestraeten de hakzijse, Franciscus Heijns, Marten Leijsen tot Tulseinde een
koeketel, Marten neijers een ketel, Guiliam Baeten, Daniel Doos, Peeter Meir op het
otterven, Francisus Moorkens een kribbe …
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Olen onder Tongerlo, present vele omstaanders en
namelijk Jan Baptist Renders en Marten Goris als aanzochte getuigen.
Ontvangen van den secretaris Soeten op rekening van den voorstaande koopboek de som
van honderd acht en dertig guldens tien stuivers en twee oorden courant. Peeter Van Dijck.
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Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van de heer secretaris Soeten de
som van vierhonderd guldens courant op rekening van zijn pretentie en nalatendheid van
Peeter Van Dijck wijlen. Actum 7 december 1792. Franciscus Van Hove.
Ondergeschrevene weduwe van Peeter Van Dijck met naam Barbara Smets bekende mits
deze ontvangen te hebben van den notaris Soeten de som van zeshonderd guldens
Brabants courant geld op rekening zo van den voorstaande koopboek als van degene van 29
februari en 16 juli respectievelijk laatst leden. Actum te Olen 7 december 1792. Getuigen
Martinus Boonaerts en Willem Van Baalen.
De ondergeschrevene Barbara Smets weduwe van wijlen Peeter Van Dijck verklaarde mits
deze met de twee honderd dertien guldens en een oord bij haar heden van den notaris
Soeten ontvangen en ten volle voldaan te zijn van den voorstaande koopboek van 22
december 1791, van den koopboek van 29 februari 1792 en van den koopboek van 16 juli
1792, mitsgaders van haar koopboek van 3 november laatst leden en van haar vierde part in
den koopboek van de meubelen van wijlen Joanna Mertens haar moeder.
Akte N° 50

24 december 1791

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Martinus Neijers in huwelijk met Anna
Barbara Goolaerts inwoners der stad Herentals op heden den 24 december voor mij notaris
en de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de meest biedende presenteren te verkopen op
één zitdag twee percelen van erven, respectievelijk gelegen onder de jurisdictie van Olen.
De gemelde twee percelen erven aan hem competerende uit hoofde van zijn ouders bij
scheiding en deling tegen zijn broers en zusters gepasseerd voor de schepenen alhier op
datum van 15 dezer.
De kaarsen of stokslagen zullen over de voorgenoemde twee percelen van erve gebrand en
gedaan worden toekomende dinsdag den 3de der aanstaande maand januari 1792 ten twee
uren na de middag ten huize van Adriaen Heijlen op “ de Schrans “ te Doffen resort van
Olen. Aldus gedaan deze conditie met het uitgaan der brandende kaars en absoluut verkocht
tot Doffen, present Adriaenus Heijlen en Joannes Van Mensel aanzochte getuigen.

Notariaat Petrus Martinus Soeten 1790-1797

Pagina | 44

Not. 6064 : 1792

Akte N° 1
Testament

2 januari 1792
In nomine Domini amen

Kennelijk zij een iegelijk die dit openbaar instrument van testament zien en horen lezen, op
heden den tweede januari 1792 voor mij P. M. Soeten, present getuigen nagenoemd,
compareerden Adrianus Peeters en Dimphna Dils wettige gehuwden en ingezetenen ten
gehucht van Doffen, den eersten comparant gezond van lichaam en de tweede comparant
liggende ziek te bed, welke comparanten verklaarden bij deze hun testament geordonneerd:
-

Wederroepende tot dien alle testamenten en disposities van uiterste wil die zij voor
deze zouden hebben gemaakt te samen of iemand van hun in particulier en wel
namelijk zeker testament hetgeen ze hebben laten passeren voor wijlen den notaris
Jan Baptist Soeten mijns notaris vader op datum van 12 september 1781.

-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een
middelmatige gepermitteerde uitvaart en willende dat er onmiddellijk na hun af
lijvigheid tien gelezen missen zouden gecelebreerd worden.

-

Item maakten zij aan Maria Dimphna Wuijts haar testatrices dochter daar vader van
was Joannes Wuijts 7, haar beste kleed, haar falie, al haar trekmutsen en al haar
voorschoten.

-

Dispositie van al hun roerende en meubilaire goederen maakten zij aan elkaar in
volle eigendom … Willende en begerende zij testatrice wel dat haar zes wettige
kinderen daar vader van was de voorzegde Joannes Wuijts haar eerste man, hun
zullen moeten contenteren met enkel hun legitieme portie uit de gedevolveerde
goederen van hun vader te vinden.

-

Dat na de aflijvigheid van den langstlevende van hun testateurs zullen aan Maria
Dimphna Wuijts haar dochter in volle eigendom toekomende de havelijke en
roerende goederen … om daar mede te doen haar zin mits betalende de uitvaart en
missen en dit in vergoeding van haar goede diensten aan hun testateurs bewezen en
om andere redenen hun moverende. Dalende in dispositie in de erfelijke maternele
goederen waar deze zouden bevonden worden maakte hij testateur de volle touchte
aan zijn huisvrouw en na haar aflijvigheid aan de voorzegde Maria Dimphna Wuijts
en makende hij testateur den eigendom van dezelfde zijn erfgoederen aan zijn
naaste bloedverwanten naar landsrecht.

Aldus gedaan en gepasseerd ten domicilie der testateurs op datum als boven, present
Adrianus Heijlen en Petrus Franciscus Bouwen als getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
Akte N° 2

7 januari 1792

Conditie en voorwaarden ingevolge de welke Petrus De Smedt en Anna Elisabeth Heijns
zijn huisvrouw op heden den 7 januari 1792 voor mij P. M. Soeten openbaar notaris, present
7

Olense gezinnen voor 1801: Joannes Wuyts x Dimphna Diels, N° 3728, pag. 730.
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getuigen nagenoemd publiekelijk aan de meest biedende presenteren te verkopen een deel
van hun meubilaire effecten.
Kopers waren o.a. : Adriaen Peeters, Christiaen Eijckmans, Cornelis Verlinden, Peeter
Marten Laenen, Franciscus Denckens, Franciscus Heijlen, Jacobus Verachtert, Guilliam
Smets, Jan Verboven, Peeter Heijlen tot Morkhoven, Franscus Heijns, Jan Baptist Lemmens,
Peeter Meir Guilliam Van Passel. Een koe gekocht door Peeter Van Olmen tot Herentals
borg Peeter Verbueken. Een koe Peeter Verelst tot Herenthout borg Gommarus Canters.
Een vaars, Joannes Franciscus tot Broeckhoven borg Adriaen Baeten, een kalf Peeter
Vermeerbergen tot Kerkhoven, een kalf Adriaen Van De Poel tot Oosterwijk borg Henrick
De Backer. Een kalf Christiaen Bulckens. Een kalf Petrus De Smedt den ouden bij
overneming Gommarus Brands. Idem Christiaen Bulckens. Idem Adriaen Franciscus Cluijts
Idem Gommarus Brands. Een bierboom Christiaen Bulckens, Jan Baptist De Winter, Sieur
Renderen, Franciscus Denckens, Peeter De Smedt den ouden, Theresia Heijns, Sieur J. P.
Schmitz, Josephus Torfs, Peeter Theunis en Jan Torfs.
Aldus gedaan publiekelijk verkocht tot Olen present vele omstaanders en namelijk (Adriaen)
Franciscus Heijns en Peeter Meir als getuigen.
Akte N° 3

7 januari 1792

Op heden 7 januari 1792 voor mij notaris en de na beschreven getuigen, compareerde
Petrus Vermeerbergen in huwelijk met Christina Verluijten inwoners van Olen, welke
comparant bekende ontvangen en ter rente gelicht te hebben van Henricus Verhaert en van
Theresia Laureijs zijn huisvrouw ingezetenen van Gerheiden, present alhier, een som van
honderd guldens Brabants courant geld.
Comparant stelde tot pand zijn comparants kindsgedeelte op hem verstorven met de dood
van Catharina Verboven zijn moeder. Comparant zijn voorzegde kindsgedeelte vrij en
onbelast uitgenomen van een kapitaal van honderd guldens courant ten profijt van de
parochiekerk Santi Martini alhier. Actum op het kantoor van mij notaris, op datum als boven
ter presentie van Joannes Verboven en Martinus Boonaerts aanzochte getuigen.
Ontvangen van Peeter Vermeerbergen de som van honderd gulden en de vervallen intrest
mits welke mits welke consenterende in de cassatie van hetzelfde kapitaal. Actum Olen 7
januari 1794.
Akte N° 4

9 Januari 1792

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Petrus Sterckx, H. Geestmeester der H. Geest
Tafel van Olen voor mij notaris present getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
meestbiedende zal presenteren te verkopen enige kopen schaarhout.
-

Den eerste koop aan een perceel land den stokberg verkocht aan Jan Baptist Wils.
Den tweede koop daarnaast aan Peeter Heijlen timmerman.
Den derde koop in een bos in de Langels met het schaarhout aan het perceel “ den
weerdonck “ onder Geel, verkocht aan Joannes Meir.
Den vierden koop in het voorzegde bos naast den derde koop, verkocht aan Adriaen
Van Genechten.
Den vijfde koop daarnaast is verkocht aan Joannes Meir.
Den zesde koop daarnaaste is verkoch aan Arnoldus Wils.
Den zevende koop daarnaast is verkocht aan Peeter Heijlen voorschreven.
Den achtste koop daarnaast verkocht aan Joseph Torfs.
Den negende koop daarnaast verkocht aan Franciscus De Backer.
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present Petrus Heijlen en Marten Goris aanzocht
getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van 21 guldens courant op rekening van de
voorstaande koopboek. Actum Olen deze achtste september.
Ontvangen van den notaris Soeten betalende door order van den H. Geestmeester Petrus
Sterckx de som van drie guldens drie stuivers voor de doodskist van wijlen Jan Baptist
Baelens in zijn leven de H. Geest Tafel van Olen gedaan hebbende. Actum Olen deze 23
december 1792.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van achttien guldens zeven en een halve stuiver
courant in voldoening van den voorstaande koopboek. Actum Olen 6 januari 1792.
Akte N° 5

26 januari 1792

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Martinus Laenen en zijn huisvrouw Dimphna
Wijtens op heden 26 januari 1792 voor mij notaris publiekelijk aan de meestbiedende
presenteren te verkopen verschillende kopen van schaarhout.
-

Eerste koop bestaande in een kant aan de Buelestraat, verkocht aan Jan Baptist
Peetermans.
Tweede koop in een bos aan de Buelestraat een bedde langs de straat, verkocht aan
Arnoldus Wils.
Derde koop het bedde daarnevens, verkocht aan Adriaen Van Hove.
Vierde koop het bedde daarnevens, verkocht aan dezelfde.
Vijfde koop het bed daarnevens, verkocht aan Jan Wouters tot Schaatsbergen.
Zesde koop aan een perceel land tot Gerhagen, verkocht aan Jan De Peuter wever
komende wonen naar Gerheiden.
Zevende koop op een perceel “ den brouwketel “ tot Gerhagen, te kappen voor half
maart eerstkomende, verkocht aan Adriaen Peeters tot Meeren.
Achtste koop daarnaast, verkocht aan dezelfde.
Negende koop op een perceel erve “ het huijsmans “ onder Geel, bestaande
dezelfde koop in den kant langs de straat, verkocht aan Adriaen Janssens.
Tiende koop aan hetzelfde perceel, den kant langs het noorden, verkocht aan
Adriaen Beirinckx.
Elfde koop aan hetzelfde perceel, den kant langs Geel ten dele, verkocht aan Peeter
Verhaert tot Oosterwijk.
Twaalfde koop daarnaast, verkocht aan dezelfde.
Dertiende koop aan een perceel erve” de klaeverheijde “ onder Geel, den kant langs
het westen, verkocht aan Jan Mathijs op de Zandhove.
Veertiende koop aan hetzelfde perceel, een deel van den schaarkant langs de straat,
verkocht aan Adriaen Peeters tot Meeren.
Vijftiende koop daarnaast verkocht aan Michiel Boeckx tot Oevel, komende wonen
naar Gerhagen.

Betaald door den notaris Soeten aan den dienaar Goris voor het kerkgebod twee stuivers.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht en geaccepteerd ter respectieve plaatsen, op datum
als boven, present vele omstaanders en namelijk Petrus Martinus Laenen en Martinus Goris.
Akte N° 6

27 januari 1792

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de weduwe van wijlen den secretaris Soeten
op heden den 27ste januari 1792 voor mij P. M. Soeten publiekelijk aan de meest biedende
presenteerde te verkopen in verschillende partijen het schaarhout gestaan in de verkopers
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bossen respectievelijk genaamd “ het halver eussel “ en “ lemperbosch “ gelegen tot
Hulshout, alsook een koopblok bomen … Te betalen in handen van Adriaen Van Den Bruel
of Jan Franciscus Van Den Bruel.
-

-

Eerste koop bestaande in drie bedden oostwaarts in het gemelde bos het halveer
eussel, verkocht aan Joseph Wouters tot Hulshout, borg Norbert De Kleijn.
Tweeden koop daarnaast bestaande insgelijks in drie gewenten, verkocht aan Jan
Govaerts op “ den souffraenberg “, borg Jan Franciscus Cras aldaar.
Derde koop daarnaast bestaande ook in drie gewenten, verkocht aan Franciscus
Van Mensel.
Vierde koop daarnaast bestaande in drie gewenten als voor, verkocht aan Adriaen
Quadens borg Adriaen Haepers.
Vijfde koop daarnaast, verkocht aan Ambrosius Van Passel tot Hulshout.
Zesde koop daarnaast, verkocht aan Franciscus Van Den Broeck smid
Zevende de koop tot aan de binnen holte, bestaande in omtrent vier gewenten, is
verkocht aan Cornelis Verhaert tot Hulshout.
Achtste koop in de kanten langs den zuid westen en noorden en in de zestig
geschalmde bomen dewelke moeten gekapt worden volgens bosrecht, verkocht aan
Jan Govaerts op “ den soufrfraenberg “ tot Heist, borg Jan Franciscus Cras
aldaar.
Negende koop in “ het lemperbosch “, verkocht aan de weduwe Franciscus
Janssens.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van vele omstaanders en namelijk
Norbert De Kleijn (Guisbertus) en Franciscus Bruijnseels aanzocht getuigen.
Akte N° 7

27 Januari 1792

Voorwaarden en conditie op dewelke Joannes Hermans in kwaliteit van wettige voogden
over de kinderen wijlen Peeter Hermans en Catharina Van Eijnde, wettige gehuwden, en
de wethouders van het dorp en graafschap van Olen, voor en den naam hunner gemeente
op heden den 27 januari 1792 voor mij notaris publiekelijk aan de meestbiedende
presenteren te verkopen verschillende kopen elzen en eiken schaarhout.
-

Eerste koop in het binnenblok tot Boekel, verkocht aan Adriaen Janssens.
Tweede koop daarnaast, verkocht aan Peeter Doos Gerheiden.
Derde koop, dicht bij de voorzegde kinderen, huis tot Boekel, verkocht aan Martinus
Neijers
Vierde koop een perceel erve “ den verloren kost “, verkocht aan Josephus De
Backer.
Vijfde koop daarnaast, verkocht aan Josephus Lenards tot Gerhagen.
Zesde koop een perceel weide in de Meeren, verkocht aan Marten Neijers
Zevende koop daarnaast, verkocht aan dezelfde.
Achtste koop aan “ den sleept “ en “ poesdijck “ en een weinig aan “ den verloren
kost “, verkocht aan Petrus Josephus De Backer.
Negende koop aan een perceel ” de schrans ” tot Boekel, verkocht aan Adriaen
Janssens.
Tiende koop daarnaast, verkocht aan Michiel Beirinckx.
Elfde koop daarnaast verkocht aan Guilliam Van Hove.
Twaalfde koop aan de erve in huur bij Jan Smets, verkocht aan Peeter Doos tot
Gerheiden
Dertiende koop aan de erven in huur bij de weduwe Jan Van Hove en bij Jan
Verbist, verkocht aan Peeter Verholen.
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter respectieve plaatsen, present vele omstaanders en
namelijk Martinus Neijers en Martinus Goris aanzochten getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van twintig guldens Brabants courant in
voldoening der zeven eerste kopen schaarhout. Actum Olen den 23 maart 1792. Jan
Hermans.
Ontvangen van den notaris Soeten, betalende voor de gemeente van Olen, de som van 10
guldens courant voor acht dennen planken van twaalf voeten en voor een half veertel kalk,
respectieve om te employeren aan ‘t gemeente huis van Olen. Actum Olen 23 maart 1792.
Jan Verboven dico 10 guldens.
Ontvangen van den notaris Soeten betaling der gemeente van Olen, één gulden en tien
stuivers voor de gemaakte grendels en gedane reparatie aan de venster sloten van het huis
der voorzegde gemeente. Actum te Olen deze 27 april 1792. Guillielmus Van Passel.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van zeven guldens, twaalf stuivers in voldoening
der zes laatste kopen schaarhout. Actum Olen deze 11 september 1792. Petrus C. Maes.
Akte N° 8

3 februari 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Petrus Martinus Soeten, molder tot Buul voor mij
notaris publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te verkopen verschillende kopen
schaarhout.
-

Eerste koop een perceel zaailand, geheten “ het rachters “, verkocht aan Peeter F.
Mertens.
Tweede koop daarnaast, verkocht aan Peeter Verholen.
Derde koop daarnaast, verkocht aan Jan T’Seijen op “ den Lammerdries “, borg Jan
Van Outsel.
Vierde koop daarnaast, verkocht aan Jan Van Reusel tot Gerhagen.
Vijfde koop daarnaast, verkocht aan Peeter Groenen.
Zesde koop daarnaast, verkocht aan Jan Van Outsel.
Zevende koop daarnaast, verkocht aan Joannes Van Eijnde.
Achtste koop daarnaast, verkocht aan Jan Van Outsel.
Negende koop aan een perceel de Herstraete, verkocht aan Jan Van Eijnde.
Tiende koop aan hetzelfde perceel, verkocht aan Jan Baptist Peetermans.
Elfde koop aan hetzelfde perceel, verkocht aan Jan De Peuter wever.
Twaalfde koop aan hetzelfde perceel, verkocht aan Jan Van Eijnde.
Dertiende koop aan een perceel in de dellen, verkocht aan Jan Baptist Janssens.
Veertiende koop daarnaast, verkocht aan Jan Van Reusel.
Vijftiende koop daarnaast, verkocht aan Franciscus Kenis.
Zestiende koop aan hetzelfde perceel, verkocht aan Peeter Neijers.
Zeventiende koop daarnaast, verkocht aan Adriaen Van Genechten.
Achttiende koop daarnaast, verkocht aan Peeter Neijers.

Den notaris Soeten heeft betaald aan M. Goris voor de proclamatie twee stuivers. Aldus
gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van vele omstaanders en namelijk Franciscus
Schroven en Martinus Goris aanzochten getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van vier en tachtig guldens, dertien stuivers
courant, dienende met twee stuivers verschot en voldoening der voorstaande koopboek van
achttien kopen schaarhout. Actum te Olen deze 16 oktober 1792. Joanna Catharina
Huijpens.
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7 februari 1792

Voorwaarden en condities ingevolge dewelke de kinderen wijlen Henrick Baeten benevens
Franciscus Van Oostaijen en Petrus Jan Van Oostaijen broers op heden den 7 februari
voor mij P. M. Soeten, present de getuigen nagenoemd, publiekelijk aan de meestbiedende
presenteren te verkopen verscheidene kopen schaarhout, respectievelijk onder de
jurisdicties van Wiekevorst en Morkhoven.
-

-

-

Eerste koop onder Wiekevorst op een perceel erve genaamd ” den peperberg ” in de
Warande langs de kant van den oosten tot aan de destinatie, verkocht aan Jan
Baptist Verlinden tot Wiekevorst, borg Peeter De Vries aldaar.
Tweede koop daarnaast, verkocht aan Peeter Van Otten.
Derde koop in een bos onder Wiekevorst gelegen en genaamd “ de keppersheijde “,
bestaande dezelfde in een part van hetzelfde bos langs den oosten, verkocht aan
Adriaen Laureijs op de Groenstraat, borg Peeter De Vries tot Wiekevorst.
Vierde koop daarnaast, verkocht aan dezelfde.
Vijfde koop daarnaast, verkocht aan Christiaen Van Kerckhoven, borg Peeter De
Vries beiden tot Wiekevorst.
Zesde koop daarnaast, verkocht aan dezelfde, borg idem.
Zevende koop daarnaast, verkocht aan Peeter Otten, borg Peeter De Vries voor deze
en andere koop.
Achtste koop daarnaast, verkocht aan Peeter De Vries tot Wiekevorst, borg Peeter
Van Otten.
Negende koop aan een perceel zaailand, genaamd ” den mispelaar “, gelegen onder
Morkhoven, verkocht aan Christiaen Verhaert tot Wiekevorst, borg Wilbrordus Moons
tot Itegem, omtrent het Pannenhuijs.

Ontvangen van den notaris Soeten vijf guldens zeventien stuivers, twee oorden voor de
helft van den nevenstaande koop. Actum 22 juni 1792, Martinus Heijlen.
-

-

Tiende koop, oostwaarts aan een beemd, geheten “ den staeken bempd “, insgelijks
gelegen onder Morkhoven, verkocht aan Willebrordus Moons, borg Christiaen
Verhaert.
Elfde koop daarnaast, verkocht aan Christiaen Verhaert, borg Willebrord Moons.
Twaalfde koop daarnaast, verkocht aan Jan Francen tot Broekhoven.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven, ter presentie van vele
omstanders en namelijk Peeter Verbist en Andries Truijen aanzochte getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten op korting van mijn part in de voorstaande koopboek de
som van tien guldens dertien en een halve stuiver. Actum deze 15 april 1792 Adrianus
Boeckx.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van zeven en twintig guldens, vier en een halve
stuiver courant in voldoening van de helft van het import van den 3,4,5,6,7, 8 en 9 kopen van
den voorzegde koopboek mits gekort drie stuivers door dito notaris, betaald voor de
publicatie. Actum te Olen deze 12 september 1792, P. Van Oijstaijen.
Ontvangen van de notaris de som van acht guldens twee oorden courant in voldoening met
de voorzegde 10:13 aan mij gesteld den 15 april 1792 in voldoening van mijn aandeel in de
voorzegde boek. Actum Olen 2 november 1792, Adrianus Boeckx.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van achttien guldens veertien stuivers in
voldoening van zijn aandeel in het voorstaande part in den koopboek. Guilliam Baeten.
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Ontvangen van den notaris Soeten de som van achttien guldens veertien stuivers voor mijn
aandeel in het voorzegde part in den koopboek. Actum Olen 6 december 1792.
Akte N° 10

20 februari 1792

Voorwaarden en condities op dewelke Theresia Heijlen weduwe van wijlen Martinus
Heijlen inwoonster van Wiekevorst, voor mij notaris present de getuigen nagenoemd
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen in verschillende partijen
kopen het schaarhout gestaan in hun verkopers schaarbos genaamd “ de dijken “, gelegen
onder de jurisdictie van Morkhoven.
-

Eerste koop bestaande in twee bedden oostwaarts, verkocht aan Franciscus
Roodhooft aan de Zandhoeven, borg Jan Baptist Peeters tot Morkhoven.
Tweede koop daarnaast ook twee bedden, verkocht aan Franciscus Heijlen schepen
van Morkhoven.
Derde koop daarnaast ook twee bedden, verkocht aan dezelfde.
Vierde koop daarnaast constiterende in twee bedden, verkocht aan Ferdinand
Laureijs tot Wiekvorst.
Vijfde koop daarnevens ook twee bedden, verkocht aan Jacobus Van Dooren tot
Wiekevorst.
Zesde koop daarnaast ook twee bedden, verkocht aan dezelfde.
Zevende koop daarnaast, twee bedden, verkocht aan Ferdinand Laureijs.
Achtste koop, twee bedden, verkocht aan dezelfde.
Negende koop, twee bedden, verkocht aan Franciscus Dams tot Morkhoven voor zijn
moeder de weduwe van koster Dams.
Tiende koop daarnaast, twee bedden verkocht aan Peeter Janssens op den Berg,
borg Jan
Elfde koop, daarnaast ook twee bedden, verkocht aan Franciscus Peeters tot
Noorderwijk borg Cornelius Van Den Brande.
Twaalfde koop daarnaast, ook twee bedden verkocht aan Peeter Laureijs tot
Morkhoven, borg Jan Baptist Peeters.
Dertiende koop daarnaast, ook twee bedden, verkocht aan Jacob Van Dooren.
Veertiende koop daarnaast twee bedden verkocht aan Jan Franciscus Heijlen tot
Morkhoven.
Vijftiende koop, een dijk daarnaast verkocht aan dezelfde.
Zestiende koop daarnaast, bestaande in twee dijken verkocht aan Peeter Biermans
metser
Zeventiende koop daarnaast in twee dijken, verkocht aan Jacob Van Dooren.
Achttiende koop daarnaast in twee dijken, verkocht aan Jacob Van Dooren.
Negentiende koop daarnaast in twee bedden, verkocht aan dezelfde.
Twintigste koop daarnaast in twee bedden, verkocht aan dezelfde borg voor deze en
zijn andere kopen Jan Baptist Verlinden tot Wiekevorst.
21ste koop, daarnaast in twee bedden, verkocht aan Franciscus Heijlen schepen.
22ste koop daarnaast in twee bedden, verkocht aan Peeter Verbiest Peeterssone.
23ste koop daarnaast tot aan het einde van het bos, verkocht aan Peeter Heijns tot
Broeckhoven borg Franciscus Peeters.
24ste koop bestaande in den Langendijk langs Morkhoven, verkocht aan Franciscus
Peeters tot Broeckhoven borg Peeter Heijns.
25ste koop in “ den langendijck ” van den anderen kant, verkocht aan Peeter
Biermans metser
26ste koop in “ ‘t kleijn bosch “ bestaande dezelfde koop in de drie eerste bedden
langs Wiekvorst verkocht aan Peeter Peeters tot Morkhoven.
27ste koop daarnaast ook in drie bedden verkocht aan Joseph Peeters tot Morkhoven.
28ste koop ook in drie bedden, verkocht aan Jan Verhoeven tot Morkhoven.
29ste koop daarnaast ook in drie bedden, verkocht aan Joseph Peeters voorzegde.
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30ste koop daarnaast in drie bedden verkocht aan verkocht aan Franciscus Peeters
tot Broeckhoven.
31ste koop daarnaast, verkocht aan Peeter Peeters voorzegde.

Aldus gedaan, publiekelijk verkocht, present vele omstaanders en namelijk Peeter Biermans
en Franciscus Daems aanzochten getuigen.
Ontvangen bij mij onderschreven in naam van Maria Theresia Heijlen mijne moeije (tante)
uit handen van den notaris de som van zeven en negentig guldens, zestien en een halve
stuiver courant in voldoening van den voorstaande koopboek. Actum tot Morkhoven van
deze 22 Juni 1792. Franciscus Heijlen.
Akte N° 11

21 februari 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Cornelius Daems weduwnaar wijlen Elisabeth De
Busser voor mij notaris present getuigen nagenoemd, publiekelijk aan de meest biedende
presenteerde te verkopen de klederen en lijnwaad van wijlen zijn genoemde huisvrouw met
nog enige andere meubilaire effecten.
Trekmutsen: Marten Meir, Henrick Van Gestel, Adriaen Van Lommel, Adriaen Franciscus
Cluijts, Elisabeth Goris borg voor aldeze kopen Jan Baptist Renders.
Verdere vermelding van de kopers: Adriaen Van Lommel Franciscus Cluijts, Henricus
Horemans, Theresia Lenards, Henrick Neijers, Marten Meir, Anna Catharina Van Hove,
Peeter Steijnen, Maria Anna Cuijpers, Jan Mertens, Catharina De Busser, Adriaen Helsen
Jan Van Mensel, Catharina Laureijs. Rok en slaaplijf Jan Hermans tot Meeren, Adriaen Van
Lommel een rok, Peeter Verherstraeten, Adriaen Verbist tot Grees, Marten Goris, Arnoldus
Wils, Henrickus Horemans, Elisabeth Goris een stucklijf, Peeter Steijnen een kapotien
Catharina Laureijs een paar kousen, Marten Goris een falie, Maria Catharina Van Hove,
Catharina De Busser, Anna Elisabeth De Busser, Henrick Van Gestel, Maria De Busser,
Elisabeth Verborgt, Maria Anna Cuijpers, Jan Baptist De Volder een hoed etc.
Aldus publiekelijk verkocht en geaccepteerd tot Gerheiden, present vele omstaanders en
namelijk Henricus Horemans en Petrus Goor aanzochte getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten betalende voorschreven als gelaste van Cornelis Dams
de som van negen en dertig guldens courant in voldoening van een koopsom die dito Dams
aan mij schuldig was. Actum Olen deze 26 februari 1792. Martinus Sprengers.
Item komt aan den voorzegde notaris in kwaliteit als secretaris van Olen om geformeerd te
hebben ten huize van Cornelius Daems staat en inventaris met een contract van afsnede
de som van 4 guldens. Volgen de verdere beschrijving der onkosten voor het opmaken van
deze akte.
Akte N° 12

29 februari 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Petrus Van Dijck en Anna Barbara Smets zijn
huisvrouw, present getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te
verkopen een grote kwantiteit stro, hooi granen en andere meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Guilliam Baten, Adriaen Heijlen, Arnoldus Wils, Anthoon Moelands,
Peeter Van Lommel drij vlegel gaarden, Peeter Van Eijnde, Jan Doos, Franciscus Willems,
Peeter Meir een vleeschvat, Peeter Doos een vat, Peeter De Smedt een draagberrie, Jan
Baptist Soeten, Jan Doos, Peeter Van Elsen, Gommer De Kepper, Jan Van Reusel, Marten
Aerts tot Heuzewijk, Jan Van Reusel, Henrick Van Herck, Jan Baptist Janssens, Franciscus
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Van Den Brande, Peeter Van Genechten een grietsel, Guilliam Wouters aan de kerk alhier,
Jan Van De Poel tot Oosterwijk borg Peeter Daems, Guilliam Baeten tot Schaatsbergen,
Guilliam Vekemans, Adriaen Heijlen tot Noorderwijk, Henrickus Heijlen tot Broekchoven,
Jacobus Struif tot Noorderwijk, Gommarus Somers beenhouwer, Jan Baptist Janssens tot
Buul, Henrickus Heijlen tot Broeckhoven, Guilliam Vekemans de winde, Peeter Franciscus
Wuijts, Christiaen Verbist in’t moleken, Jan Baptist Vermeerbergen tot Oosterwijk, Henricus
Verbist, Marten Boonaerts, Marten Van Lommel tot Buul borg Peeter Stijnen, Henrickus
Verbist in St.Marten, Peeter Van Eijnde tot Herentals, Marten Wouters tot Gerhagen, Peeter
Meir tot Kerckhoven, Jan De Zwert tot Oevel borg Jan Baptist Verachtert, Guilliam Smets tot
Noorderwijk, Marten Smets tot Kerckhoven, Peeter Verswijvel tot Boekel borg Marten
Wouters tot Gerhagen, Peeter Daems tot ILLe borg Adriaen Bernards tot ILLe, Peeter Van
Hove op het Otterven, Marten Smets tot Olen, Peeter Van Lommel tot Meeren, borg Guilliam
Maes aldaar, Peeter Deelen onder Tongerlo borg Franciscus Van Den Brande, Jan Baptist
Verachtert tot Meeren op de Haeperstraat.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ten domicilie der verkopers, present vele omstanders
en namelijk Petrus De Smedt en Guilliam Maes aanzochten getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten op rekening der voorzegde koopboek vijf en twintig
guldens zeven stuivers courant. Peeter Van Dijck.
Ontvangen bij mij onderschreven van den notaris Soeten de som van vijf guldens tien
stuivers courant in voldoening der koopsommen van hetgeen in de voorstaande koopboek
ingekocht door Peeter Franciscus Wuijts, welke niet was van Peeter Van Dijck maar van
mij onderschreven. Actum Olen 15 oktober 1792. Adrianus Franciscus Heijlen.
Deze koopboek is voldaan als te zien is bij de rekening in pede van den koopboek van 22
december 1792.
Akte N° 13

7 maart 1792

Op heden den 7 maart 1792, voor mij notaris compareerde present getuigen nagenoemd
Guillielmus Sprengers in huwelijk met Elisabeth Mortelmans, ingezetenen van Zoerle
Westerlo verklaarde wel en degelijk ten zijnen dank ontvangen te hebben van Joannes
Baptista Dils en Elisabeth Schoubroeckx zijn huisvrouw inwoners van Schobroeck, resort
van Westerlo, een som van honderd guldens Brabants courant.
Comparant stelde speciaal tot pand een huis en hof groot circa achttien roeden, gestaan en
gelegen aan de kapel Ter Voort onder Westerlo en wordende te leen gehouden van den
Leenhof van den heer Mangelschots. Palende hetzelfde huis en erve oost een Herbaan, zuid
Petrus Huijsmans, west Peeter Dils Peeterszoon, en noord Joannes springers en eindelijk
een stuk zaailand, groot salvo justo een zille geheten “ de houd “ gelegen tot Oosterwijk
resort van Tongerlo. Palende oost de weduwe Jan Van Opstal, zuid een loop, west Jan
Sprengers en noord Jan De Corte. Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van
Gommarus De Kepper en Martinus Boonaerts aanzochten getuigen.
Ontvangen van Guilliam Sprengers de som van honderd guldens courant in
remboursement en redemptie van het voorstaande kapitaal en de verschenen intresten in de
cassatie van hetzelfde. Actum Olen 11 februari 1794. Jan Baptist Diels.
Akte N° 14

7 maart 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Petrus De Smedt en Anna Elisabeth Heijns zijn
huisvrouw voor mij P. M. Soeten notaris en present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan
de hoogstbiedende presenteren te verkopen enige mobiele effecten en goederen.
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Kopers waren o.a.: Peeter Vermeerbergen een hoop mest, Petrus De Smedt, Marten Smits,
Jan Verboven, Petrus De Smedt den ouden, den secretaris Soeten, Petrus Bulkens,
Martinus Sprengers, Godefridus Verellen, JoannesVerboven, Guiliam Wouters, Peeter
Heijlen, Henrick Wagemans, Peeter De Boel, Martinus Boonaerts, Anthoon Moelandt Marten
Bellens, Gommarus Brands, Petrus Vermeerbergen een slagkuijp, Michiel Willems,
Franciscus Denckens, Guiliam Vekemans Gerardus Van Den Broeck tot Noorderwijk, de
geschelde pinten à zes stuivers het stuk tot vijf Gommarus Brands, de geschelde potten à
acht stuivers het stuk dezelfde, drij ongeschelde potten dezelfde, tafel bladeren dezelfde,
Jan Baptist Verlinden, een tafel Gommer Brands
Aldus gedaan, publiekelijk verkocht binnen Olen, present vele omstaanders en namelijk
Adrianus Franciscus Heijns en Martinus Bellens aanzochten getuigen.
Op korting van de voorzegde koopboek heeft den notaris Soeten betaald aan M. Goris
gerechtsdienaar voor het oproepen van den koopdag en publicatie betaald 16 stuivers.
Ontvangen van den notaris Soeten in voldoening van den voorstaande koopboek met zijn
uitgaaf de som van 61 guldens drie stuivers drie oorden courant; zo dat alle openstaande
koppelingen verblijven ten profijt van dito notaris. Actum Olen 16 maart 1792. P. De Smedt.
Akte N° 15

8 maart 1792

Conditie en voorwaarden, ingevolge welke Adrianus Deckers en Anna Wouters zijn
huisvrouw op heden den 8 maart voor mij notaris present de getuigen nagenoemd
publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen een grote kwaliteit stro, hooi,
granen en andere meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Emanuel Tuerlinkx, Adriaen Heijlen, Peeter Boeckx, Peeter Deckers, Jan
Andries Gebruers, Jan Goor tot Larum, Jan Lenards, Peeter Vermeerbergen, Jan Baptist
Peetemans, Peeter Groenen, Marten Wouters, 500 pond hooi Josephus Doos tot Oevel borg
Andries Van Dijck, Marten Wouters tot Gerhagen, Peeter Deckers tot Oevel, Paulus Wouters
tot Oevel, Marten Verachtert tot Oevel, een leer Jan ….kapelmeester, Marten Beesmans,
Emanuel Kriekemans op het Buijtensteijnde onder Geel, Peeter Bertels tot Larum, Abraham
Horemans tot Oevel borg Adriaen Appels aldaar, Marten Wouters tot Gerhagen, Jan Van
Outsel, Peeter Verswijvel borg Jan T Seijen, Jan T Seijen borg Peeter Van Lommel, Adriaen
Peeters tot Meeren, Peeter Verwimp tot Boekel, Marten Heijlen tot Meeren, Jacobus
Verachtert tot Oevel, Adriaen Sneijer tot ILLe, Daniel Doos, Adriaen Caers tot Hezewijk,
Carolus Verachtert, Lambertus Gebruers, Adriaen Boeckx tot Oosterwijk borg Marten
Bleerinkx, Paulus Wouters tot Oevel, Peeter Groenen, Adriaen Doos tot Oevel borg
Josephus Verachtert, Adriaen Caers tot Hezewijk, Jan Van Outsel, 100 hooi speurrie ,Jan
Baptist Wils tot Buul, een gritsel Jan Laenen, Adriaen Leijsen tot Larum borg Christaien
Leijsen, Andreas Van Eijck tot Oevel borg Joseph Doos, Peeter Van Lommel borg Jan T
Seijen, Peeter Sampingon tot Boekel borg Peeter Verswijvel, Peeter Steijnen tot Buul borg
Jan Baptist Peetermans, Peeter Deelen onder Tongerlo borg Peeter Corthout, Adriaen Cools
tot Oevel borg Jacobus Verachtert, Adriaen Bernards tot ILLE borg Peeter Corthout, Marten
Peeters tot Larum borg Christiaen Leijsen Carolus Verachtert tot Oevel borg Jacobus
Verachtert, Peeter Stijnen een stoel etc.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Meeren resort van Olen ter presentie van vele
omstaanders en namelijk van Jan Baptist Dassen en Martinus Goris aanzochte getuigen.
Akte N° 16
In Nomine Domini amen,

21 maart 1792
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Kennelijk zij een iegelijk die dit openbaar instrument van testament zal zien of horen lezen
dat op heden den 21 maart voor mij notaris present getuigen nagenoemd compareerde
Joannes Baptista Wuijts jongeman en actueel bij Petrus Franciscus Wuijts zijn broer,
ziek liggende nog gaande en staande, welke comparant uit zijn eigen en vrije wil maakte en
ordonneerde deze zijn dispositie van uiterste wil en testament.
-

Begeerde eerst dat zijn lichaam zou begraven worden op het kerkhof der parochie
waaronder hij zal komen te overlijden met een treffelijk gepermitteerde uitvaart en
lijkdienst en dat er onmiddellijk na zijn aflijvigheid tot zijn ziele lafenis en ook tot
lafenis van wijlen zijn ouders zielen en van zijn overleden zuster en broer zullen
moeten gecelebreerd worden honderd en vijftig missen en dat er kort na zijn
overlijden zullen moeten uitgereikt worden drie veertelen koren in brood verhakken
aan de arme lieden.

-

Item maakte hij een witte kaars van een half pond aan de kapel van O. L. Vr. ter
Gestelen alhier en ook een dergelijke kaars aan het kapelleke van‘t Heijlig Graf tot
Herentals. Item maakte hij aan de kapel van O. L. Vr. Ter Gestelen een som van zes
guldens courant eens om voor een mis? gesteld te worden op het zaterdaggebed.

-

Item maakte hij aan Anna Catharina Van Lommel, dochter van Theresia Wuijts zijn
zuster zijn zilveren schoengespen voor een gedenkenis alzo hij peter is van deze
dochter. Item maakte en prelegateerde hij aan Andreas Wuijts zijn broer een som
van dertig guldens Brabants courant uit een kapitaal van zeventig guldens en deze
ten laste van Petrus Franciscus Wuijts zijn broer. Item maakte en prelegateerde hij
aan dezelfde Petrus Franciscus Wuijts de overige veertig guldens en dat in
consideratie van de diensten en moeite gedaan in zijn testateurs ziekte. Ingeval zijn
ziekbed langer dan twee maanden duurde wilde hij testateur dat zijn gezegde broer
Petrus Franciscus Wuijts voor de verdere diensten boven de voorzegde veertig
guldens nog gecontenteert te worden naar behoren. Item prelegateerde hij aan de
voorzegde Petrus Franciscus Wuijts zijn broer in huur of pacht voor den tijd van
negen conventie jaren een perceel dries, groot circa vierhonderd zestig roeden
gelegen in “ den honing “ alhier om en mits daarvoor jaarlijks omtrent Baafmis te
laten opbrengen de som van zestig guldens courant. Hij mag gebruiken de helft van
hetzelfde perceel noordwaarts en de helft langs de baan leidende naar Herentals.
Item maakte hij nogmaals aan zijn voorzegde broer een perceel hooiwas, groot een
bunder gelegen op “ den mommaert “ onder Olen in volle eigendom zal laten volgen
een zille heide bezaaid met dennen, gelegen op “ de hoogton “ onder Noorderwijk.

-

Dispositie van al zijn tijdelijke goederen, roerende als onroerende, haave als erfelijke,
actiën en kredieten waar dezelfde zouden kunnen bevonden worden, maakte hij aan
zijn naaste bloedverwanten ab intestato volgens landsrecht. Verbiedende nochtans
aan Joseph Wuijts zijn broer en burger van de stad Herentals van zijn part en deel
in al de voorgemelde na te laten goederen niet te veraligneren of te verminderen.
Willende hij testateur wel uiterlijk dat hetzelfde part en deel na de dood van de
genoemde Joseph Wuijts zal gaan aan zijn wettige kinderen of hun wettige
descendenten … hij testateur nomineerde zijn broer Petrus Franciscus Wuijts tot
uitvoerder van zijn testament, hem gevende de macht om zijn uitvaart te regelen.

Aldus gedaan en gepasseerd tot Doffen onder Olen ter presentie van Joannes De Zwarten
(Joannes De Swert) en Joannes Swolfs als getuigen.
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5 mei 1792

Op heden den 5 mei 1792, voor mij notaris en de getuigen nagenoemd compareerde
Adrianus Franciscus Verswijvel en Anna Catharina Poortmans wettige gehuwden en
ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben van de
proviseurs der parochiale kerk Sancti Martini tot Olen een som van vijftig guldens Brabants
courant.
Comparanten stelden speciaal tot pand haar tweede comparants kindsgedeelte gedevolveert
met de dood van Jan Poortmans haar vader. Mede comparerende Adriana Witvrouwen
weduwe Jan Poortmans dewelke verklaarde als zoveel het bovengemelde kapitaal en de te
vervallen intresten te doen en ook afstand neemt van de touchte van deze gemelde
hypotheek.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Boonaerts en Adriaen
Gommarus De Kepper aanzochte getuigen en hebben de rentheffers verklaart deze
penningen deel te maken van een kapitaal van vijf honderd guldens courant,
gerembourseerd op 17 april laatst leden door Jan B. Van Roosbroeck.
Akte N° 18

23 mei 1792

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Dimphna Hoes, weduwe van wijlen Jan
Laenen en zijn kinderen daar moeder van was Anna Meir, op heden den 23 mei 1792 door
mij notaris Petrus Martinus Soeten, publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te
verkopen een grote kwantiteit rus op een zille hooiwas gelegen op “ den mommaert “ en dat
op de clausule hierna volgende. Volgen de verkoopsvoorwaarden:
-

Eerste koop verkocht aan Guil. Smits tot Noorderwijk.
Tweede koop verkocht aan Adriaen Hufkens.
Derde koop verkocht aan dezelfde.
De vierde koop verkocht aan Adriaen Peeters tot Doffen.
De vijfde koop verkocht aan dezelfde.
De zesde koop verkocht aan Adriaen Caers tot Hezewijk.
De zevende koop verkocht aan Jan Van Dijck tot ILLe.
De achtste koop is verkocht aan Martinus Verwimp tot Oevel.
De negende koop verkocht aan Jan Van Dijck voormeld.
Den tiende koop verkocht aan Adriaen Peeters voormeld.
Den elfde koop verkocht aan Adriaen Caers.
Den twaalfde koop verkocht aan Franciscus Vervoort.
Den dertiende koop verkocht aan Peeter Van Genechten tot Gerheiden.
Den veertiende koop verkocht aan dezelfde.
Den vijftiende koop verkocht aan Peeter Van Lommel tot Olen.
Den zestiende koop verkocht aan Peeter Van Genechten.
Den zeventiende koop verkocht aan Franciscus Vervoort.
Den achttiende koop verkocht aan Joseph Gijsels tot Noorderwijk.
Den negentiende koop verkocht aan Jan Van Dijck tot ILLe.
Den twintigste koop verkocht aan Marten Goris.
Den éenentwintigste koop verkocht aan Guil.Smets.
Den twee en twintigste koop verkocht aan Francisus Neijers.
Den drie en twintigste koop verkocht aan Peeter Michiels tot Oevel.
Den vier en twintigste koop verkocht aan Michiel H…Vennen.
Den vijf en twintigste koop verkocht aan Adriaen Peeters voorzegde.
Den zes en twintigste koop verkocht aan Marten Mans tot Noorderwijk.
Den zeven en twintigste koop verkocht aan Jan Baptist Ooms.
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter plaatse, present Peeter Van Lommel en Marten
Goris.
Ontvangen van den notaris de som van 54 guldens courant in vereffening van de
voorstaande koopboek van zeven en twintig kopen. Ontvangen van dezelfde twee guldens
en tien stuivers voor een koop rus aan de verkoping aangenomen door Jan Grooten. Actum
tot Boekel 17 september 1792.
Akte N° 19

25 mei 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen wijlen Jan Meir op heden den 25 mei
1792 voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd, publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteren te verkopen enige roeden moer om tot baggert te beheren gelegen op “ het
geruim ” resort van Geel.
-

-

Den eerste koop uit te doen 29, 30, en 31 mei te liggen op een hoek achter de erve
van Cornelis Maes, is verkocht aan Jan Martien Van Hove tot Boekel.
Den tweede koop uit te doen op dezelfde dagen als boven en te leggen op de ene
helft van een hoek erve van Cornelis Maes, is verkocht aan Guil. Smets tot
Schaatsbergen.
Den derde koop uit te doen als voor en te leggen op de andere helft is verkocht aan
Adriaen Peeters tot Doffen.
Den vierde koop uit te doen 1, 2, en 4 juni eerstkomende en te leggen langs den
noordkant op der verkopers perceel is verkocht aan Marten Neijers.
Den vijfden koop uit te doen als voor en te leggen daarnaast, is verkocht aan Jan
Geens.
Den zesde koop daarnaast uit te doen als voor en te leggen nevens den voorgaande
koop, is verkocht aan Adriaen Peeters.
Den zevende koop uit te doen 5, 6 en 7 juni en te leggen naast den voorgaande koop
is verkocht aan Marten Meir.
Den achtste koop uit te doen als voor en te leggen naast den voorgaande koop is
verkocht aan Guilliam Smets voorzegde.
Den negende koop uit te doen als voor en te leggen naast den voorgaande koop, is
verkocht aan Peeter Van Olmen.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter plaatse ter presentie van Franciscus Smets en
Martinus Goris als getuigen.
Ontvangen van notaris Soeten de som van zestien guldens, vijftien stuivers courant in
voldoening van mijn derde part in den voorstaande koopboek: Joannes Franciscus Meir.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van zestien guldens, vijftien stuivers courant in
voldoening van mijn broer in den voorstaande koopboek: Joannes Laurentius Van Den
Brande. Betaalden eveneens: Jan Verboven, Franciscus Van Looij.
Akte N° 20

25 mei 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Elisabeth Van Roosbroeck weduwe van wijlen
Guilliam Van Mechelen en Anna Elisabeth Van Mechelen hun dochter op heden den 25
mei 1792 voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogst
biedende presenteren te verkopen enige roeden rus op veertig roeden kwebbe gelegen in
“ de Ketelbunders “ onder Geel.
-

Den eerste koop verkocht aan Peeter Neijers tot Hezewijk.
Den tweede koop verkocht aan Bastiaen Cools tot Herentals.
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Den derde koop verkocht aan Jan Baptist Van Roosbroeck.
Den vierde koop verkocht aan Sebastiaen Cools voorzegde.
Den zesde koop verkocht aan Peeter Neijers voorzegde.
Den zevende koop verkocht aan Gaspar Ceulemans.
Den achtste koop verkocht aan Peeter Neijers.
Den negende koop verkocht aan Jan Baptist Van Roosbroeck.
Den tiende koop verkocht aan Gaspar Ceulemans.
Den elfde koop verkocht aan Jan Baptist Van Hout tot Hezewijk?

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van Jan Meir en Marten Goris als
getuigen.
In de marge:

Akte N° 21

Den notaris Soeten heeft betaald voor “ het leegveld “ aan Anthoon
Smolders drie schellingen en heeft naar Antwerpen gezonden aan de
weduwe Van Mechelen met den voerman Moorkens elf guldens en elf
stuivers.
26 mei 1792

Op heden den 26 mei voor mij notaris en present de getuigen nagenoemd compareerden
Egidius Oniaerts in huwelijk met Anna Elisabeth Van Dijck inwoners van Geel, ten
gehucht van Steelen, welke comparanten verklaarden over te geven in volle erfdom aan en
ten behoeve van Petrus Helsen schepen alhier mede comparerende, te weten zeker
perceel erve groot circa veertig roeden gelegen in “ den honing “, resort van Olen. Palende
oost den acceptant met een perceel erve hem aangekomen bij naarderschap, zuid Guilliam
Vekemans, west Peeter De Ceuster en noord Adriaen Baeten. Om en mits een som van tien
guldens en tien stuivers Brabants courant geld. Actum te Olen ter presentie van Martinus
Boonaerts en Wilhelmus Van Baelen aanzochte
getuigen.
Akte N° 22

26 mei 1792

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Dimphna Baelens ten einde nabeschreven
bijgestaan van Joannes Martinus Van De Poel haar man op heden den 26 mei 1792 voor
mij notaris, present de getuigen nagenoemd, publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteerde te verkopen met één zitdag, een perceel zaailand gelegen onder Oevel, groot
salvo justo drie honderd vijftig roeden, geheten” bel jan “. Palende oost Jacobus Verachtert,
zuid de erfgenamen wijlen Joanna Van Eijnde, west een straatje en noord de abdij van
Tongerlo.
En heeft na langdurige roepen den handslag bekomen Franciscus Cools voor de som van
drie honderd twintig guldens en stelde daarop vijf en twintig hoogen, present getuigen Petrus
Cornelius Vervoort en Henrick De Ceuster. Op 4 juni 1792 is met consent van de verkopers
geproduceerd tot het geven der stokslag na andermaal voorgelezen te hebben de voorzegde
verkoop en is met het geven van den derde stokslag de genoemde Franciscus Cools koper
geworden. Aldus gedaan en absoluut verkocht, gesloten binnen Olen op 4 juni ter presentie
van Guilielmus Vekemans en Martinus Goris aanzochten getuigen.
Akte N° 23

30 mei 1792

Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke den heer secretaris Heijlen en de kinderen
wijlen Henrick Baeten op heden den 30 mei voor mij notaris, present en de getuigen
nagenoemd, publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen in verschillende
partijen enige partijen moer om tot bagaard te beheren gelegen op “ het geruim “ resort van
Geel.
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Op al de voorzegde condities en op degene men zal goedvinden aan iedere koop bij te
voegen worden te koop gesteld de navolgende kopen, de zes eerste een Hendrick Baeten
kinderen.
-

Den eersten koop uit te doen den 1 en 2 juni verkocht aan Adriaen Van Dijck tot
Noorderwijk.
Den tweede koop uit te doen den 4 en 5 juni verkocht aan Norbert Vleugels tot Oevel.
Den derde koop uit te doen den 8 en 9 juni aan dezelfde verkocht.
Den vierde koop uit te doen den 11 en 12 juni verkocht aan Jan Van Mensel.
Den vijfde koop uit te doen den 13 en 14 juni verkocht aan Adriaen Van Hove tot
Buul.
Den zesde koop uit te doen den 15 en 16 juni verkocht aan Jan Coolkens.

De volgende kopen zijn van den heer secretaris Heijlen.
-

Den zevende koop uit te doen den 1 en 2 juni verkocht aan Franciscus Van Reusel.
Den achtste koop uit te doen 1 en 2 juni verkocht aan Michiel Peeters tot Oevel.
Den negende koop uit te doen den 4 en 5 juni verkocht aan Adriaen Helsen tot ILLe.
Den tiende koop uit te doen den 4 en 5 juni, verkocht aan Jan Van Dijck.
Den elfde koop uit te doen den 8 en 9 juni verkocht aan P. J De Backer.
Den twaalfde koop uit te doen als voorgaande verkocht aan Adriaen Baeten … bij
overneming Peeter Heijlen tot Oosterwijk
Den dertiende koop uit te doen 11 en 12 juni verkocht aan Jan Wouters tot
Schaatsbergen.
Den veertiende koop uit te doen als den voorgaande verkocht aan Peeter Verwimp
tot Gerheiden.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter plaatse, present P. J. De Backer en Marten Goris.
Ontvangen van den notaris de som van 25 guldens 13 stuivers één oord Brabants courant
geld in voldoening van mijn derde part in de zes eerste kopen moer. Actum Olen 15
augustus 1792. Adriaen Boeckx. Eveneens voor zijn derde part in de zes eerste kopen
Guilliam Baeten en Adriaen Baeten.
Akte N° 24

30 mei 1792

Op heden den 30 mei voor mij openbaar notaris present de getuigen nagenoemd
compareerde Joanna Van Den Bulck inwoonster van Nijlen bijgestaan van Petrus
Josephus T’Seijen haar man, welke comparante verklaarde ontwennen te hebben uit
handen van Joannes Franciscus Wouters en Catharina Verboven zijn huisvrouw,
ingezetenen van het gehucht Boekel onder Olen, een som van twee honderd guldens
Brabants courant …
De comparante rentsgeldster stelde voor speciale hypotheek haar comparante maternele
kindsgedeelte op haar verstorven met de dood van Anna Maria Van Eijnde haar moeder en
gelegen zowel onder Olen als Geel. Compareerde ten deze mede ter oorzaak van haar
comparante minderjarigheid Gommarus Van Den Bulck respectieve vader en vaderlijke
oom van haar comparante, als haar naaste vaderlijke bloedverwanten en Joannes Van Den
Eijnde en Petrus Helsen onderlinge moederlijke en aangetrouwden maternele ooms van
haar comparante, als haar naaste moederlijke bloedverwanten. De voorzegde Joannes Van
Den Eijnde en Joannes Baptista Van Den Bulck alsnog in hoedanigheid van wettelijke
aangestelde voogden. Actum te Boekel resort van Olen ter presentie van Joannes Torfs en
Norbertus Torfs.
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31 mei 1792

Afvraging gedaan door den notaris Soeten aan de schepenen van Wiekevorst ter order en
rekwisitie van Sieur Petrus S’Jongers meijer aldaar om te hebben zijn part en deel in den
gemenen rus aldaar nominei ex officie competerende.
Aangezien de schepenen van het dorp en de heerlijkheid van Wiekvorst aan mij
ondergetekende in kwaliteit van meijer der zelfde heerlijkheid, het laatst gepasseerde jaar
hebben gerefugeerd te laten volgen mijn part in den gemenen rus op “ het goor “ aldaar, mij
competerende van officiële wegen en dat op simpel prelaat dat ik woonde ten gehucht van
“ Wimpel “, het gene alhoewel onder territoir der voorzegde heerlijkheid niet participeert van
den voorzegde gemenen rus; daar nochtans mijne vorige meijers altijd hun aandeel hebben
genoten in hun hoedanigheid van meijer boven hun aan part als inwoners; en daar den heer
van Wiekevorst, zelfs geen inwoner van aldaar, ook in zijn kwaliteit geniet en altijd genoten
heeft zijn aandeel in de voorzegde gemenen rus; en alzo dezelfde rus zonder kennis en
bijzijn van mij gelast, niet mag uitgedeeld worden tussen de inwoners der cantons participant
van den voorzegde rus, terwijl ik ondergetekende zowel meijer ben van deze mede doende
cantons als van al de andere cantons van geheel Wiekvorst en dat daaruit van zelf volgt dat
ik voor mijn devoiren en vacatiën moet beloond worden even als mijne voorzegde
predecesseurs altijd zijn beloond geweest.
Zo verklaarde ik ondergeschreven meijer van Wiekevorst mits deze te committeren en te
volmachtigen den notaris P. M. Soeten, binnen Olen ten einde van zich te begeven bij de
schepenen van Wiekevorst, vergaderd zijnde of wel bij ieder van hun, in kwaliteit van notaris
en aan dezelfde te vragen of zij aan mij in mijn gezegde hoedanigheid, willen verstaan te
laten volgen alzulk part en deel in den voorgemelde gemenen rus, als de vorige meijer, mijne
voorzaten in hun kwaliteit altijd genoten hebben en in geval van geen voldoening zal de
genoemde notaris in mijn naam van alle kosten en schade daaruit te komen resulteren en zal
zijn wedervaren gehouden zijn te geven pertinent relaas.
Op heden den laatste mei 1792 heb ik notaris op rekwest van sieur Petrus S’Jongers, als
meijer van Wiekevorst uit kracht van mijn bovenstaande commissie mij begeven bij de
schepenen en bij ieder van hun in het bijzonder, aan dewelke ik visie en inspectie gegeven
heb en gevraagd om aan mijn committent te laten volgen zijn part en deel hem
competerende in den rus, waarop Michael Van Dijck heeft geantwoord dat hij verzocht
twaalf dagen tijd om hem te beraden en Joannes Baptista Dillen dat mijnen committent den
gevraagde rus zal genieten in geval hij komt wonen onder die cantons daar den gemeijne rus
aan toe komt. Jan Bellens heeft daarop geantwoord dat hij zal horen en zien en Henricus
Verbist dat hij den gevraagde rus door mijnen committent niet en zal accorderen zonder
convocatie. Balthazar Naets heeft geantwoord dat hij consent is aan mijnen committent te
laten. Josephus Van Dijck dat hij zonder convocatie der inwoners nooit zal toestaan den
verzochte rus.
Akte N° 26

1 juni 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke juffrouw Maria Clara Bouwen ongehuwde dochter op
heden den 1 juni, voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogstbiedende in verschillende kopen of partijen presenteert te verkopen een grote
kwantiteit rus op haar kwebbe, gelegen op” de bleuck “ resort onder Olen.
-

Eerste koop is verkocht aan Jan Vermiert tot Herentals.
Tweede koop verkocht aan Sebastiaen Cools tot Herentals, borg Jan B. Van
Doninck.
Derde koop verkocht aan Franciscus Cuijnen tot Herentals, borg Marten
Pelsmaeckers.
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Vierden koop verkocht aan Jan Bapt. Verlooij op de Vennen.
Vijfde koop verkocht aan Jan Vermiert Herentals, borg Franciscus Cuijnen.
Zesde koop verkocht aan Marten Smets tot Doffen.
Zevende koop verkocht aan Joseph Van Doninck tot Herentals.
Achtste koop verkocht aan Adriaen Van Hove tot Herentals, borg Adriaen Bulckens.
Negende koop verkocht aan Balthazar De Mit? tot Herentals, borg Jan Heijlen aldaar.
Tiende koop verkocht aan Peeter Hannes tot Herentals, borg Adriaen Bulckens.
Elfde koop verkocht aan Marten Aerts tot Hezewijk.
Twaalfde koop verkocht aan Adriaen Bulckens tot Herentals, borg Peeter Hannes.
Dertiende koop verkocht aan Jan Lemmens tot Herentals.
Veertiende koop verkocht aan Franciscus Mertens Petruszoon.
Vijftiende koop verkocht aan Martinus Smets tot Doffen.
Zestiende koop verkocht aan Jan Bapt. Storms tot Herentals.
Zeventiende koop verkocht aan Vincentius Brasseur tot Herentals.
Achttiende koop verkocht aan Franciscus Vekemans tot Herentals.
Negentiende koop verkocht aan Jan Van Den Bergh tot Herentals.
Twintigste koop verkocht aan Michiel Janssens tot Herentals.
Eén en twintigste koop verkocht aan Jan Baptist Verlooij op de Vennen.
Twee en twintigste koop verkocht aan Jan De Peuter tot Herentals.
Drie en twintigste koop verkocht aan Henricus Stikkers tot Herentals.
Vier en twintigste koop verkocht aan dezelfde.
Vijf en twintigste koop verkocht aan Peeter Vissers tot Herentals.
Zes en twintigste koop verkocht aan dezelfde.
Zeven en twintigste koop verkocht aan Henricus Haverens op de Vennen.
Acht en twintigste koop verkocht aan Franciscus Mertens tot Herentals.
Negen en twintigste koop verkocht aan Joannes Neijnen tot Herentals.
Dertigste koop verkocht aan Adriaen Verherstraeten tot Herentals.
Eén en dertigste koop verkocht aan Jan Baptist Ceuleirs tot Herentals.
Twee en dertigste koop verkocht aan Jan Heijlen tot Herentals.
Drie en dertigste koop verkocht aan Jan De Pooter tot Herentals.
Vier en dertigste koop verkocht aan Jan Geudens tot Herentals.
Vijf en dertigste koop verkocht aan Marten Beismans tot Doffen.
Zes en dertigste koop verkocht aan Marten Pelsmaeckers tot Herentals, borg Fr.
Cuinen.
Zeven en dertigste koop verkocht aan Franciscus Goor tot Herentals.
Acht en dertigste koop verkocht aan Jan Baptist Waggen tot Herentals.

Aldus gedaan, publiekelijk verkocht, present Peeter Vervoort en Marten Goris aanzochten
getuige.
Ontvangen van den notaris de som van honderd acht en dertig guldens vijftien stuivers,
dienende met drie stuivers die dezelfde verschoten heeft voor de publicatie van den koopdag
in voldoening van den voorstaande koopboek van acht en dertig kopen rus. Actum Olen 22
oktober 1792, Maria Clara Bouwen.
Akte N° 27

2 juni 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Adriaen Peeters als last en procuratie hebbende van
Anna Van Outsel, weduwe Andreas Peeters op heden den 2 juni voor mij notaris present
de getuigen nagenoemd presenteert te verkopen met één zitdag een perceel hooiwas.
De koopdag zal geschieden den 18 dezer ten twee uren na de middag, ten huize van de
weduwe Helsen in de Sterre tot Zoerle. Het perceel hooiwas aan de verkopers aangekomen
uit hoofde van wijlen haar ouders. Het perceel groot circa een derde van een bunder,
gelegen in ” het heultjes “ gebroekt. Palende oost Josephus Van Kerckhoven, zuid Joannes
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Andreas Gebruers, west “ de vosdonken “ en noord Peeter De Winter erfgenamen en
anderen. De koper zal voor lijfkoop moeten betalen vijf en twintig potten Diesters bier te
drinken ter dispositie van den verkoper.
Heeft na langdurige oproepen den handslag bekomen Petrus Lemmens voor de som van
honderd en tachtig guldens en stelde daarop vijf hoogen, present Franciscus Wijnants en
Henricus Thijs. Andermaal voorgelezen de voorzegde condities is men op heden den 18 juni
1792 tot het geven van den stokslag en is met het geven van den derden stokslag den
voorgenoemde Peeter Lemmens koper geworden. Aldus gedaan en absoluut verkocht op
datum als boven, present Peeter Verlinden en Franciscus Peeters aanzochten getuigen.
Akte N° 28

10 juni 1792

Conditie op dewelke Maria Catharina Janssens, weduwe wijlen Henricus Horemans 8, op
heden den 10 juni 1792, voor mij notaris en present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan
de hoogstbiedende presenteert te verkopen de klederen en enig gereedschap van wijlen
haar man.
Kopers waren o.a.: Klonen Adriaen Van Lommel, Peeter Verbist, Adriaen Dillen, Joseph
Lenards, Peeter Heijlen, een stolpe, Peeter Doos, aardewerk Adriaen Doos, een tang Peeter
Heijlen, ijzerwerk Jan Verholen, vlegels Michiel Willems, een boor A. P. Cluijts, een riek
Peeter Heijlen, Andreas Somers, een zeis Peeter Doos, een schip Peeter Verbist, een broek
Jan Baptist Ooms, schoenen Peeter Waegemans, Peeter Verherstraeten, een kazak Marten
Smets, een vest Joannes Neijers, een broek Guilliam Wouters, Jan Neijers, een kamizool
Guilliam Wouters, een hoed Adriaen Dillen, kousen A. P. Cluijts Guilliam Wouters, M.G.
Verellen, sokken Cornelius Vermeerbergen, wanten Michiel Willems.
Aldus gedaan publiekelijk verkocht binnen Olen, present Martinus Verbist en Marten Goris.
Akte N° 29

14 juni 1792

Op heden den 14 juni voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd compareerde
Michael Cools Sebastianuszoon meerderjarige man en actueel wonende te Tongerlo, welke
comparant bekende ontvangen te hebben van de proviseurs der parochiale kerk van Sancti
Martini te Olen, een som van drie honderd en vijftig guldens courant geld.
Comparant stelde voor speciale panden en hypotheek eerst een huis, stal, schuur, hof en
binnenveld, groot salvo justo een half bunder, gestaan en gelegen tot Oevel ten gehucht van
“ den kruisweg “ en palende oost Paulus Wouters, zuid Dimphna Matthijs, west Peeter
Mertens en noord een straat. Item een tot slot omtrent een zille land gelegen als voor
Palende oost Paulus Wouters, zuid Cornelis Verachtert, west Dimphna Mathijs en noord
Paulus Wouter. Gedaan op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus Boonaerts
en Wilm Van Baelen.
Akte N° 30

16 Juni 1792

Op heden den 16 juni 1792, voor mij notaris present getuigen nagenoemd compareerde
Franciscus Sprengers in huwelijk met Joanna Valgaerens inwoner van Zoerle Westerlo,
welke comparant te kennen was gevende hoe dat zijn ouders beducht waren dat hij
comparant als hunnen oudste zoon zou kunnen geïntentioneert worden van in nadeel van
zijn zuster en bij haar aflijvigheid zonder wettige geboorte na te laten in prejeductie van zijn
broeder, aan zich te attribueren en toe te eigenen uit kracht der landsrechten en coustumen
lokaal het recht van presentie in de leengoederen die van zijn gemelde ouders met hun dood
8
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zullen komen achter te laten en die ze bij koop hebben verkregen onder de provincie van
Brabant en nog zouden mogen verkrijgen het zij bij versterf, permutatie of koop mitsgaders
dat zijne genoemde ouders beloofd hadden van rekwest te presenteren in den Souvereinen
Raad van Brabant ten einde van ‘t impeleeren het nodige octrooi om van de gemelde
leengoederen, validelijk bij testament te kunnen disponeren, al hetwelk onderbleven was uit
den comparant dezelfde ouders hadden aangeraden van zodanige nodeloze kosten niet te
maken. Gemerkt hij hun assureerde van alzulk recht van prerogatief als voorzegt en staat
nooit te willen pretenderen; doch om de beduchtheid van zijn ouders ten eenmaal weg te
nemen en zijn comparants zuster en broer volstrekt te verzekeren verklaarde hij comparant
van alsnu onherroepelijk te doen cessie en afstand, zo hij doet mits deze van dergelijk recht
van presentie in de voorstaande leengoederen met irevocable consent dat al dezelfde
feodale goederen evenals de allodiale en censale door zijne genoemde ouders na te laten
zullen gedeeld en gepartigeerd worden tussen hem en zijn broeder en zuster en hun
descendenten bij representatie; mede dat in geval een van hun beiden kwam aflijvig te
worden zonder wettige hoiren van zijn of haar lijve, dat in dit geval de voorgemelde goederen
leenroerige als andere half en half zullen gedeeld te worden tussen hem comparant en de
laatst levende van zijn broer of zuster of de wettige geboorten van dezelfde laatst levende en
van hem comparant bij plaatsvulling; alles nochtans met deze restrictie dat al de voorzegde
goederen door zijn comparants mede condividenten gelegd en gesteld zijnde in loten of
kavels en het hem zal vrij staan van te trekken een lot of kavel dewelke hij het best zal
oordelen, gedaan als gift onder levenden door den comparant gedaan met warmer hand en
door Guillielmus Sprengers zijn vader, ten deze mede comparerende is geaccepteerd, den
welke hem tot zijn nageschreven sterk makende is voor Elisabeth Mortelmans zijn
huisvrouw.
Gedaan in het kantoor van mij notaris, present Petrus Franciscus Peeters en Philippus De
Vos aanzochte getuigen.
Akte N° 31

16 juni 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke ik P. M. Soeten notaris en ten einde nabeschreven
gevolmacht van Sieur P. Fr. Bongaerts organist tot Mol in huwelijk met Juffrouw Carolina
Cluijts, op heden den 16 juni 1792 present de nagenoemde getuigen publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteert te verkopen met één zitdag, een perceel schaarbos gelegen
onder jurisdictie van Olen. De publieke lasten zullen door de koper voor de eerste maal
moeten betaald worden aan den collecteur wiens collecte begonnen is te nieuwjaar
laatstleden …
Op de voorgelezen condities werd te koop gesteld het perceel schaarbos, gelegen in “ de
langels “ resort alhier. Palende oost Henricus Verhaert, zuid Anna Elisabeth De Busser,
west en noord een straat. Dezelfde dag heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen
Henricus Verhaert voor de som van één en tachtig guldens en stelde daarop zestien
hoogen, present (Adrianus) Franciscus Heijns en Adriaen Baeten aanzochte getuigen.
Op heden 17 juni compareerde op mijn kantoor Petrus Douwen en verklaarde op de
voorstaande koop nog zeven hoogen te stellen, present Martinus Boonaerts en Petrus
Martinus Janssens. Op heden 21 juni compareerde op mijn kantoor Petrus Douwen en
verklaarde alsnog zes hoogen bij te stellen, present Martinus Boogaerts en Jan Mertens
aanzochte getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities is men op heden
den 25 juni geproduceerd tot het sluiten van deze conditie is het geven met den derden
stokslag den voornoemde Peeter Douwen gerechtigde koper geworden.
Aldus gedaan en absoluut verkocht en gesloten tot Gerheiden resort van Olen, ter presentie
van Cornelius Dams en Joannes Swolfs aan zochten getuigen.
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Inliggende folio:
Mijn Heer ,
Alzoo wij onder Oolen bezitten zeker boske, hetwelk geen voordeel kan doen aan onsen
winningen, en hetwelk ons te ongelegen is om te beplanten en nare te zien zoo verzoek Ue
om het zelve publiek te verkopen en indien ik Ue meerdere procuratie nodig heeft, zijt zoo
goed van de zelve, om te teekenen, over te zenden, wij zullen de zelve, getekent zijnde terug
zenden met de eerste occasie.
Het boske is gelegen in “ de Langels “, groot een sille, renende oost Hendrick Goubloms,
zuid Hendrick De Busser kind, west en noord de straat, getaxeerd door de schepenen van
Oolen op 75 guldens, warme ende blijven na de groetenisse van mijne beminde.
Mijn Heer UL dienaer en onderdanigen P. Fr. Bongaerts organist.
Moll 7 juni 1792.
Akte N° 32

18 juni 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Jan Baptist Nuijts in huwelijk met Catharina Neijers
en Marten Mortiers in huwelijk hebbende Maria Anna Neijers, als ten einde nabeschreven
van hun schoonmoeder Elisabeth Heijlen, weduwe wijlen Adriaen Neijers 9 en van hun
voornoemde huisvrouwen gevolmachtigd om op heden den 18 juni voor mij notaris present
de getuigen presenteren te verkopen aan de hoogstbiedende op één zitdag, een behuisde
hofstede met vier percelen van erve, respectieve gelegen tot Kerkhoven resort van het
voorgemelde graafschap Olen. De voorzegde erfgoederen door hun en hun voorzaten nu
sedert meer als dertig ja wel veertig jaar peijselijk bezeten. De stokslagen over de
voorgeroerde erfgoederen zullen gedaan worden maandag den 2 juli 1792 ten twee uren in
den namiddag ten huize van Philippus De Vos in “ de Sterre “ alhier.
Onder den eerste koop zeker huis en aangelegen erve, groot honderd drie en dertig roeden
gestaan en gelegen tot Kerkhoven, resort van Olen en palende oost een straat, zuid
Franciscus Vermeerbergen, west dezelfde Vermeerbergen en noord Petrus Van Dijck. De
koper zal de huur moeten gedogen aan den actuele pachter, te weten van ‘t huis, hof en van
omtrent de helft van het binnenveld tot half maart eerstkomende. De verkopers reserveerden
tot hun voordeel veertien bomen tot hun keuze uit te doen voor 1 april eerstkomende.
Dezelfde dag heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Adrianus Wagemans
voor de som van honderd guldens en stelde daarop zes hoogen, gevende daaraan plaats
aan anderen. Mede comparerende Joannes Verboven die verklaarde zich als borg te
stellen, present Franciscus Vermeulen en Peeter Vermeerbergen.
Dezelfde dag compareerde Adriaen Waegemans verklarende op den voorzegde koop
alsnog zes hoogen bij te stellen, borg Joannes Verboven. Dezelfde dag compareerde
Joannes Verboven, verklarende op de voorstaande koop nog te verhogen met twee
hoogen. Dezelfde dag compareerde Guilliam Van Passel verklarende alsnog vier hoogen te
stellen op de voorstaande koop, present Franciscus Vermeulen en P. M. Janssens als
getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorstaande condities is op heden 2 juli met
consent van de verkopers en met toestemming van de laatste hooger geproduceerd tot het
doen der stokslagen en is met het geven van den derde stokslag dezelfde laatste hooger
Gielielmus Van Passel koper geworden, present Joannes Verboven en Franciscus
Vermeulen als getuigen.

9
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Onder den tweeden koop, zeker perceel zaailand, groot drie zillen, gelegen tot Kerkhoven
onder Olen en palende oost de weduwe Franciscus T’Seijen, zuid Franciscus
Vermeerbergen, west dezelfde en noord de erfgenamen Peeter Wuijts. De verkopers
reserveerden al het schaarhout hetwelk zij zullen kappen voor 1 april eerstkomende. Heeft
na langdurige roepen den handslag ontvangen Henricus Neijers voor de som van honderd
en vier en negentig guldens en stelde hierop tien hoogen, mede comparerende Jan Neijers
verklarende zich als borg te stellen, present Joannes Verboven en Franciscus Vermeulen als
getuigen.
Dezelfde dag compareerde Franciscus Vermeulen verklarende op de voorzegde koop nog
drie hoogen te stellen, present Jan Dams en Petrus Bulckens aanzochten getuigen. Op
heden den 2 juli is met consent van mij notaris als daartoe volmachtigt van de verkopers en
met toestemming van de laatste hooger geproduceerd tot het doen der stokslagen en is met
het geven van den derde dezelfde laatste hooger Franciscus Vermeulen ingezetene van
Oosterwijk Tongerlo gerechtigde koper geworden, present Joannes Verboven en Gielelmus
Van Passel.
Onder den derde koop een stuk zaailand, groot een derde van een bunder gelegen als de
twee voorgaande kopen en palende oost Christiaen Cools, zuid een straatje, west de straat
gaande van Kerkhoven naar Oosterwijk en noord Guilliam Vekemans. Dezelfde dag heeft na
langdurige roepen den handslag ontvangen Guilielmus Van Passel voor de som van
honderd vijf guldens en heeft daarop gesteld tien hoogen, present den notaris Oniaerts en
Joannes Verboven. Op heden den 2 juli andermaal voorgelezen condities met consent van
de verkopers den handslagnemer Guil. Van Passel, geproduceerd tot het doen der
stokslagen is dezelfde met het geven van den derde stokslag dezelfde gerechtigde koper
geworden, ter presentie van Joannes Verboven en Franciscus Vermeulen als getuigen.
Onder den vierde koop, een half zille land, genaamd “ het heijken “, gelegen als de
voorgaande kopen en palende oost een straat, zuid de weduwe Jan Mols, west Peeter Van
Hove en noord een straatje. Dezelfde dag heeft na langdurige oproepen van mij notaris den
handslag ontvangen Joannes Verboven voor de som van zes en zestig guldens en stelde
daarop gesteld vier hoogen, present Franciscus Vermeulen en Peeter Van Hove aanzochten
getuigen. Dezelfde dag compareerde Guil. Van Passel verklarende op de voorstaande koop
alsnog twee hoogen te stellen, present Franciscus Vermeulen en Marten Goris als getuigen.
Op heden den 2 juli andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities met consent van
Gielielmus Van Passel als laatste hooger geproduceerd tot het doen der stokslagen is met
het geven van den derde stokslag dezelfde Guilielmus Van Passel gerechtigde koper
geworden.
Onder den vijfde koop een perceel heide, groot zestig roeden gelegen als de voorgaande
kopen. Palende oost Jan Thoremans, zuid Marten Meir, west Gommarus Somers en noord
Peeter Heijlen. Den voorzegde dag heeft den handslag ontvangen Jan Verboven voor
twaalf gulden en stelde daarop drie hoogen, present Franciscus Vermeulen en Petrus
Bulckens als getuigen. Heden den 2 juli is men geproduceerd tot het doen der stokslagen en
is met het geven van den derden handslag Joannes Verboven gerechtigde koper
geworden, present Franciscus Vermeulen en Guil. Van Passel als getuigen.
Aldus gedaan en absolutelijk verkocht en met den stokslag gesloten present de getuigen
deze hiervoor ondertekend hebbende binnen Olen. Ontvangen van de verkopers in deze
vijftien stuivers één oord dienende met 9 - 4 ¾ die ik ondergeschreven schuldig ben van een
koop boomhout. Guil. Van Passel.
Akte N° 33

19 juni 1792

Op heden den 19 juni voor mij notaris compareerde present getuigen nagenoemd Joannes
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Baptiste Gijsels in huwelijk met Elisabeth Govaerts (inwoners van Hulshout) welke
comparant verklaarde verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben aan Joannes Marien
Petruszoon in huwelijk hebbende Theresia Gijsels ten deze mede comparerende en ook
inwoners van Hulshout en de nabeschreven goederen in huur accepterende te weten zekere
stede gelegen tot Hulshout en bestaande in huis, hof, zaailand en beemden, weiden en
eussels, groot te samen circa vier bunders en dat voor een tijd en termijn van twaalf
consecutieve jaren ... ingang nemende te weten van het huis, hof en de helft van “ ’t rood
stuk “ van de helft van “ ‘t heijde eussel ” en van de beemden en weiden te half maart
eerstkomende te betalen en op te leggen aan handen en ten domicilie van den comparant
een som van vijf en tachtig guldens Brabants courant geld. Actum op mijn kantoor, ter
presentie van Martinus Boonaerts en Willem Van Baelen als getuigen.
Akte N° 34

6 juli 1792

Op heden den 6 juli voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd,
Elisabeth Heijlen weduwe Adriaen Neijers, ten einde nageschreven bijgestaan van een
vreemde voogd aan haar van mij notaris en officie gegeven en Catharina Neijers en Maria
Anna Neijers bijgestaan van Joannes Baptista Nuijts en van Martinus Mortiers, hun
respectieve man en voogd, welke comparanten onderling aan mij notaris en de
nageschreven getuigen bekent en inwoners der stad Antwerpen, verklaarden bij deze
onherroepelijk te constitueren en te volmachtigen Mr. en alle toonders dezer of de dobbelen
authentiek op te compareren voor de heren meijer en schepenen der voorzegde graafschap
en om aldaar den inhoud dezer herkennende en vernieuwende de naar voorgaande
ontgoedenis en opdracht aan s’heeren handen te doen en laten goeden, vestigen en erven
Guilielmus Van Passel cum uxore eerst een huis, hof en aangelegen erve, groot circa een
derde van een bunder. Palende oost Christiaen Cools, zuid een straatje, west de straat
gaande van Kerkhoven naar Oosterwijk en noord Guil. Vekemans. Betreft hier het beschrijf
der goedenis van akte nr. 32.
Item en tot slot Joannes Verboven of degene bij hem te nomineren in omtrent de zestig
roeden heide. Palende oost Jan Thoremans cum suis, Marten Meir, west Gommarus Somers
en noord Peeter Heijlen.
in de marge:

Den ondergeschreven Joannes Verboven verklaart mits dezen te
denomineren voor koper van’t nevenstaande perceel heide, Gommarus
Somers, verklarende den onderschreven dat de koopsommen en onkosten
aan dito Somers zijn gerestitueerd. Actum 6 juli 1792, Jan Verboven

Actum te Antwerpen ten dage als boven, ter presentie van Petrus Josephus Verwimp en
Petrus Martinus Soeten.
Ontvangen van Guil. Van Passel de som van drie honderd twaalf guldens en een halve
stuiver, van Franciscus Vermeulen twee honderd twaalf guldens drie en een halve stuiver
en van Joannes Verboven vijftien guldens zeven en een halve stuiver respectieve Brabants
geld in voldoening der koopsommen in voorstaande procuratie geroerd. Actum Olen deze 9
juli 1792.
Akte N° 35

7 juli 1792

Op heden den 7 juli 1792, voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Anna Elisabeth Wuijts in huwelijk met Adriaen Roodhooft haar man ten einde
nabeschreven geautoriseerd dewelke zij verklaarde dat deze eerstdaags zal geratificeerd
worden. Franciscus Lintermans in huwelijk met Maria Elisabeth Wuijts, Joannes Cools
in huwelijk met Maria Catharina Wuijts, Peeter Vekemans in huwelijk met Theresia
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Wuijts, Peeter Neijers in huwelijk met Anna Maria Wuijts allen ter ene zijde en Adriaen
Peeters weduwnaar wijlen Dimpna Dils, ter tweede zijde.
Welke comparanten aan mij notaris en de nagenoemde getuigen bekent zijn. Respectievelijk
inwoners van Olen, Herselt en Morkhoven verklaarden geconvenieerd te wezen aangaande
het part en gerechtigheid hetgeen aan de eerste comparanten toekomt uit hoofde van wijlen
Dimpna Dils in de haafelijke goederen en meubilaire effecten bij dezelfde Dimpna Dils hun
respectievelijke moeder en schoonmoeder nagelaten en dat op de volgende manieren:
Te weten dat de eerste comparanten mits deze zijn cederende en in vollen eigendom
transporteren aan en ten behoeve van den tweede comparant te weten hun voormeld part en
in de voorzegde haafelijke goederen en meubilaire effecten daaronder begrepen de
bezaaidheid ten velde, goud en zilver gemunt en ongemunt en al hetgeen voor have kan
gecenseerd worden, om en mits een som van twintig guldens Brabants courant geld aan den
eerste comparanten en dus geheel om de som van honderd en twintig guldens, welke som
van twintig guldens vermeld aan ieder der eerste comparanten ‘t hunnen verzoek zal moeten
afgelegd en voldaan worden.
Integendeel zal aan de eerste comparanten in volle eigendom en gebruik toekomen al de
erfelijke goederen die op hun comparanten zijn gedevolveerd met de dood van Jan Wuijts
hun vader de goederen ingevolge zeker testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen
in dato 2 dezer jaar, moeten afgetrokken worden van de legitieme portie om de eerste
comparanten in conformiteit van het zelfde testament gelaten. Dat den tweeden comparant
zal moeten nemen tot zijn eigen en private last al de schulden daar het part en gerechtigheid
in de voorzegde haafelijke goederen aan subject is; nemende al dezelfde mits deze tot zijn
last tot volle ontlasting der eerste comparanten. Actum op het kantoor van mij notaris, ter
presentie van Wilm Van Baelen en Petrus Beirinckx
Ontvangen bij ondergetekende Anna Elisabeth Wuijts de som van twintig guldens courant
en van Franciscus Lintermans ook twintig guldens courant respectieve van Adriaen
Peeters in voldoening van gelijke som die ons komen ingevolge het voorstaande contract.
Actum Olen 8 juli 1792.
Akte N° 36

16 juli 1792

Conditie en voorwaarden ingevolge welke Petrus De Smedt en Anna Elisabeth Heijns zijn
huisvrouw, inwoner van Mol op heden den 16 juli 1792 voor mij notaris, present de getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen in verschillende
partijen of kopen, een grote kwantiteit koren ten velde staande. Volgen de
verkoopsvoorwaarden.
-

Eerste koop op “ het bruelken “, verkocht aan Peeter Vermeerbergen.
Tweeden koop daar naast, verkocht aan dezelfde.
Derde koop op “ het grootblok “, verkocht aan Peeter De Smedt den ouden.
Vierde koop daarnaast, verkocht aan Peeter Michiels tot Oosterwijk.
Vijfde koop daarnaast, verkocht aan dezelfde Michiels.
Zesde koop daarnaast, verkocht aan Cornelius Mans.
Zevende koop daarnaast, verkocht aan Adriaen Dils tot Noorderwijk.
Achtste koop daarnaast, verkocht Jan Kempenaers tot Noorderwijk.
Negende koop daarnaast, verkocht aan Peeter Jan Struijf.
Tiende koop daarnaast, verkocht aan Cornelius Mans.
Elfde koop daarnaast, verkocht aan Gommarus Somers.
Twaalfde koop daarnaast, verkocht aan Petrus De Smedt.
Dertiende koop daarnaast, verkocht aan Peeter Jan Struijf.
Veertiende koop op “ den rooden dries “, verkocht aan Jan Verbist tot Kerkhoven.
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Vijftiende koop op de busselkens, verkocht aan Franciscus Vermeerbergen
Zestiende koop op de busselken, verkocht aan Jan Baptist Lemmens.

Aldus gedaan, publiekelijk verkocht ten dage als boven, present Jan Baptist Van Mensel en
Jan Kempenaers getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van drie honderd negen en dertig guldens twaalf
stuivers courant in voldoening van den voorzegde koopboek mits korting van acht stuivers
voor de publicatie. Actum te Olen 8 januari 1793.
Getelt volgens kwitantie ……………………………279 - 10 - 0
P. De Smedt den vader van den verkoper heeft besteed in de koopdagen
niet betaald …………………………………………..55 - 2 - 0 ! etc.
inliggende folio:
Den ondergeschreven bekennen ontvangen te hebben op rekening van mijnen kooren oogst
van P. M. Soeten secretaris de somme van twee honderd negen en zeventig guldens thien
stuivers, Actum den 19 november 1792
Ondertuschen groetenden UL enden UL moeder ende suster verblijvende met haast, Ul zeer
ootmoedige dinaer ende cosijn, P. M. De Smedt.
Achteraan inloggende folio:
P. De Smedt den ouden heeft ingekocht om 55 - 2 - 0
Publicatie ………………………………………. 0 - 8
Getelt …………………………………………….279 - 10 - 0
voor nagels …………………………………….. 5 - 0 - 0
Monsieur De Smedt In St. Joris tot Moll.
Akte N° 37

16 juli 1792

Conditie en voorwaarden, ingevolge welke Petrus Van Dijck en Anna Barbara Smets zijn
huisvrouw op heden 16 juli, voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk
aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen in verschillende partijen of kopen een grote
kwantiteit koren ten velde.
-

Eerste koop op “ den hazenmortel “, verkocht aan Petrus Helsen.
Tweeden koop op” den zandhof “, verkocht aan Philippus De Vos.
Derde koop aldaar, verkocht aan Jan Baptist Van Mensel.
Vierde koop aldaar, verkocht aan dezelfde.
Vijfde koop in “ het binnenveld “, verkocht aan Anthoon De Bal.
Zesde koop aldaar, verkocht aan Philippus De Vos.
Zevende koop aldaar, verkocht aan Jan Baptist Lemmens.
Achtste koop achter het binnenveld, verkocht aan Petrus Helsen.
Negende koop daarnaast, verkocht aan Adriaen Dils tot Noorderwijk.
Tiende koop daarnaast, verkocht aan Jan Kempenaers tot Noorderwijk.
Elfde koop daar achteraan, verkocht aan Petrus Helsen.
Twaalfde koop aldaar, verkocht aan Franc. Van Hove tot Herenthout.
Dertiende koop daar omtrent, verkocht aan Philippus De Vos.
Veertiende koop daar naast, verkocht aan dezelfde.
Vijftiende koop daar omtrent, verkocht aan Franciscus Heijns.
Zestiende koop daarnaast, verkocht aan Adriaen Baeten.
Zeventiende koop op het land van Catharina Heijns, verkocht aan Petrus Helsen.
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Achttiende koop daarnaast, verkocht aan Franciscus Van Hove.

Aldus gedaan en absolutelijk verkocht op datum als boven, present Petrus Helsen en Petrus
Vervoort als getuigen.
Akte N° 38

19 Juli 1792

Condities en voorwaarden op dewelke Joannes Vervoort weduwnaar van wijlen Catharina
Verhaert naast zijn meerderjarige kinderen en Petrus Van Den Brande en Martinus
Vervoort in kwaliteit als wettige voogden over de drie minderjarige kinderen achtergelaten bij
wijlen de voorzegde Catharina Verhaert daar vader van is de voorzegde Joannes Vervoort
op heden den 19 juli voor mij notaris present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogste biedende presenteren te verkopen verschillende partijen een grote kwantiteit van
koren ten velde.
-

Eerste koop op een perceel land “ de delle “, verkocht aan Jan Baptist Peetermans,
borg Peeter Stijnen.
Tweede koop aldaar, verkocht aan Marten Meir.
...
Vijftiende koop op “ het rachters “, verkocht aan Adriaen Franciscus Cluijts.
Zestiende koop aldaar, verkocht aan Peeter Van Den Brande.

Aldus gedaan en absolutelijk verkocht ten dage als boven, present Joannes Peetermans en
Marten Goris als getuigen.
Akte N° 39

23 juli 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Michael Janssens laatste weduwnaar wijlen Anna
Theresia Heijlen en Petrus Sampinjon en Petrus Martinus Janssens in kwaliteit van
wettelijke aangestelde voogden over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen de
genoemde Anna Theresia Heijlen en daar vader van leeft de gezegde Michael Janssens,
op heden den 23 juli voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteren te verkopen een grote kwantiteit koren ten velde.
-

Eerste koop op “ het nieuw blok “, twaalf gewenten te leveren een vertel koren ten
huize van Michael Janssens, verkocht aan Petrus Martinus Laenen.
Tweede koop aldaar, een veertel ten huize de voorzegde, verkocht aan dezelfde.
Derde koop op een perceel ” het hondsbosch “ te leveren een veertel ten huize der
voorzegde, verkocht aan dezelfde.
Vierde koop op “ het bijlenveld “, te leveren een veertel ten huize der voorzegde,
verkocht aan dezelfde.
Vijfde koop op een perceel “ den geer “, te leveren een veerteel als voor, verkocht
aan dezelfde.
Zesde koop op een perceel ” de graenschommen “, te leveren een veerteel als voor,
verkocht aan Peeter Verholen borg Jan Geens.
Zevende koop aldaar, te leveren een veerteel ten huize de voorzegde, verkocht aan
Peeter Vermeerbergen tot Meeren.
Achtste koop, te leveren een veerteel als boven, verkocht aan Peeter Verholen, borg
Jan Geens.
Negende koop aldaar, te leveren als voor, verkocht aan Marten Wouters tot
Gerhaegen.
Tiende koop aldaar, te leveren een veerteel als voor, verkocht aan Marten Wouters
voorzegde.
Elfde koop op “ het boekels block “, te leveren een veertel koren als voor, verkocht
aan Michiel De Zwert, borg Marten De Zwert beiden tot Oevel.
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Twaalfde koop aldaar, te leveren een veerteel als voor, verkocht aan Marten
Bleirinckx.
Dertiende koop aldaar, te leveren ten huize als voor, verkocht aan Peeter Verholen,
borg Jan Geens.
Veertiende koop op een perceel “ de spaeg “, te leveren een veerteel ten huize als
voor, verkocht aan Petrus Vermeerbergen tot Meeren.
Vijftiende koop aldaar te leveren een veerteel als voor, verkocht aan Michiel De
Zwert.
Zestiende koop achter het huis van Peeter Sampinjon, te leveren een veerteel ten
huize als voor, verkocht aan Peeter Vermeerbergen tot Meeren.

Aldus gedaan en absolutelijk verkocht op datum als boven ter presentie van P. C. Maes en
Jan Hermans schepenen van Olen hiertoe aanzocht.
Ontvangen van den heer secretaris Soeten de som van honderd vijftig guldens op
(ver)zekering van den voorstaande koopboek om daarmede te rembourseren een kapitaal
van gelijke som geconstitueerd ten profijten der H. Geest Tafel van alhier. Actum tot Olen
deze 19 oktober 1792. Michiel Janssens.
Ontvangen bij den ondergeschreven kapelmeester der kapel van O.L. Vr. op ‘t Zand onder
Noorderwijk. Van den secretaris Soeten tot Olen betalende voor Michiel Janssens de som
van zes en vijftigguldens zeventien en een halve stuiver courant voor vijf jaar intrest van en
kapitaal van 350 guldens courant, geconstitueerd tot last van dito Janssens en ten profijt van
de voorzegde kapel. Actum Noorderwijk 22 oktober 1792, Giliam Heijlen.
Ontvangen van den secretaris Soeten de som van 17 guldens 17 stuivers 3 oorden courant
in voldoening der publieke lasten op de namen van Michiel Janssens, van Dimpna Van
Eijnde en van Peeter Cluijts in de collecteboeken van’t jaar 1791, Actum tot Olen deze 2
november 1792.
Akte N° 40

25 juli 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Gommarus Brands inwoner van Olen op heden den
25 juli voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteerde te verkopen in verschillende partijen een groot deel van zijn korenoogst onder
Herenthout.
-

Eerste koop in “ ’t huisblok “, verkocht aan Peeter Eijckens tot Herenthout, borg
Franciscus Tops.
Tweede koop daarnaast, verkocht aan dezelfde, dezelfde als borg.
Derde koop daarnaast, verkocht aan dezelfde, dezelfde als borg.
Vierde koop daarnaast, verkocht aan Adriaen Heijlen den jongen tot Herenthout, borg
Jan Baptist Verlinden.
Vijfde koop daarnaast, verkocht aan Jan Baptist Verlinden tot Herenthout.
Zesde koop daarnaast, verkocht aan dezelfde.
Zevende koop in “ ’ t huisblok “, verkocht aan Gomarus Coppé tot Herenthout.
Achtste koop aldaar, verkocht aan Joseph Heijlen tot Herenthout in “ den bonten
Hannen “.
Negende koop aldaar, verkocht aan dezelfde.
Tiende koop aldaar, verkocht aan Joseph Verlooij tot Herenthout.
Elfde koop aldaar, verkocht aan Jan Baptist Verlinden voorzegde.
Twaalfde koop aldaar, verkocht aan Franciscus Tops, borg Peeter Eijckens.
Dertiende koop aldaar, verkocht aan Peeter Eijckens, borg Franciscus Tops.
Veertiende koop aldaar, verkocht aan dezelfde.
Vijftiende koop aldaar, verkocht aan Jan Baptist Verlinden.
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Zestiende koop aldaar, verkocht aan Adriaen Heijlen, borg Jan Baptist Verlinden
Zeventiende koop aldaar, verkocht aan Joseph Verlooij tot Herenthout.
Achttiende koop aldaar, verkocht aan dezelfde.
Negentiende koop op een perceel land in “ ‘ t boeijendael “, verkocht aan Egidius
Patier meijer, borg Joseph Verlooij.
Twintigste koop aldaar, verkocht aan dezelfde, borg idem Verlooij.
Eén en twintigste koop, verkocht aan Adriaen Heijlen, borg Jan Bapt. Verlinden.
Twee en twintigste koop daarnaast, verkocht aan dezelfde, dezelfde borg.
Drie en twintigste koop daarnaast, verkocht aan Joseph Heijlen in “ den bonten
Hannen “.
Vier en twintigste koop daarnaast, verkocht aan dezelfde.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ten dage als boven, present Jan Baptist Partier
(Pattheet) en Gommarus Coppé als getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten op rekening van den voorzegde koopboek de som van
honderd één en twintig guldens vijftien stuivers courant. Actum Olen 22 november 1792.
Gommarus Brans.
Akte N° 41

4 augustus 1792

Op heden den 4 augustus voor mij notaris P. M. Soeten compareerde present de getuigen
nagenoemd, Petrus Van Dijck in huwelijk met Anna Barbara Smets inwoners van het
graafschap Olen, zijn verstand, alhoewel ziekelijk te bed liggende als van een karre
overreden, memorie en zinnen over alles wel machtig en zo aan mij notaris evidentelijk
gebleken, welke comparant bekende in raad geworden van zich bij donatie onder levenden
te ontmaken van al zijn roerende goederen en meubilaire effecten … en gemerkt dat hij
comparant onvoorzien is van kinderen; heeft dien aanziende geconsidereerd de vriendschap
en getrouwen dienst, die aan hem betoond heeft zijn genoemde huisvrouw dewelke hij is
gevende met warme hand al de voorgeroerde haafelijke goederen en meubilaire effecten en
tot dien de volle touchte en vanaf nu te bezitten als eigendom.
Mede comparerende de voorzegde Anna Barbara Smets de voorzegde donatie
accepterende en den donateur te bedanken voor zijn goedheid, beloofde in recompens van
deze weldaad haar getrouwe diensten te zullen continueren mitsgaders hem insgelijks
gedurende zijn leven voor zijn onderhoud voor zoveel hij zal nodig hebben alles
subministreren: belovende zij diminutief van alzulk kapitaal als tot last van haar en van den
donateur haar man en ten profijt van het convent van Tongerlo is geconstitueerd te zullen
redimeren en kwijten een som van duizend guldens Brabants courant geld eens, tot dien
verklaarde zij donatrice haar leven gedurende te zullen betalen al de vervallen intresten der
kapitalen, die zij donatrice haar voorzegde man geldende zijn en tot dien verklarende zij nog
te zullen nemen tot haar eigen en private last al de schulden daar zij en haar man mede
belast zijn; belovende ook nog haar man na zijn aflijvigheid ter gewijde aarde te laten
begraven met een treffelijke uitvaart en te laten celebreren honderd missen en daarenboven
te laten uitreiken aan de arme lieden alhier vijf veertelen koren in brood gebakken, tot lafenis
zijner donateurs ziele.
Aldus gedaan en geaccepteerd binnen Olen, ten domicilie van den donateur ter presentie
van Sieur Joannes Petrus Schmitz en Petrus Verherstraeten als getuigen hiertoe speciaal
verzocht.
Akte N° 42

14 augustus 1792

Op heden den 14 augustus, voor mij notaris en de getuigen nagenoemd compareerde
Joannes Marien Peeterszoon, weduwnaar van wijlen Anna Maria Vereijcken, inwoner van
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Hulshout, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan de persoon van Adrianus
Celen insgelijks inwoner van Hulshout, ten deze mede comparerende, te weten zeker huis,
stal, schuur, hof, zaailanden en weiden, groot te samen omtrent de zeven dagmalen,
respectievelijk gestaan en gelegen tot Hulshout, voor zo en gelijk de comparant hetzelfde uit
hoofde van zijn genoemde huisvrouw in touchte is bezittende, behoudens dat hij comparant
reserveerde tot zijn gebruik een deel van een beemd langs de kapel straat, dienende een
eiken en een elzenboom tot scheidingslimiet.
En alsnog zeker deel, hetgeen Jan Smets actueel in huur heeft van een perceel heide
hetgeen de comparant onlangs bij koop heeft verkregen om en mits daarvoor jaarlijks te
renderen en te betalen een som van honderd guldens Brabants courant geld, ingang
nemende de gemelde huur te weten van het huis en batimenten, de weide, hoogeussel, de
heide van de korte gewenten achter den hof te half maart eerstkomende …
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Petrus Martinus Soeten molder en
Martinus Boonaerts als aanzochten getuigen.
Akte N° 43

25 augustus 1792

Op heden den 25 augustus voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Maria Vekemans weduwe wijlen Paulus Verherstraeten ten einde bijgestaan van Joseph
Verbrecht haar actuele man, welke comparante inwoonster van Zoerle verklaarde
ontvangen te hebben van Michael Cools en Joannes Martinus Cools, van den eerste den
vader en van den tweeden als wettelijke aangestelde voogd over het minderjarig kind daar
moeder van was Maria Anna Verherstraeten, een som van honderd vijf en tachtig guldens
en vier stuivers Brabants courant.
Comparante stelde speciaal tot pand en hypotheek zeker perceel beemd, groot circa drie
zillen, gelegen tot Zoerle achter “ den berg “ onder Eindhoutham doorsneden met de klein
Laak en palende oost het zogenaamde “ schaapswasch “, zuid het gemeijn gebroekt en
noord Adriaen Clemens … verklarende de rentgelderes met deze gelichte penningen
geredigeerd te hebben alzulk kapitaal van tweehonderd guldens courant à drie en een half
percent gecroisseert hebbende als zij comparante comparerende op den 10 december 1779
voor wijlen den notaris Jan Baptist Soeten, mijn notaris vader present getuigen bekende
schuldig te wezen aan wijlen Maria Verschueren dewelke dezelfde tweehonderd guldens
geschoten had tot redemptie van een kapitaal van gelijke som hetwelk croiserende was tot
vijf ten honderd en hetwelk de comparante met wijlen Paulus Verherstraeten haar eerste
man ter rente opgenomen had.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Henricus Josephus Soeten en
Gommarus Adrianus De Kepper.
Akte N° 44

25 augustus 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Joannes Laenen in huwelijk met Maria Catharina
Van Nueten, Amandus Laenen in huwelijk met Anna Maria Van Genechten, Joannes
Mannaerts in huwelijk met Anna Maria Laenen, Dimphna Hoes weduwe van wijlen
Joannes Laenen en Dimphna Laenen haar meerderjarige dochter en haar zelve machtig,
op heden den 25 augustus voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd, publiekelijk
aan de hoogstbiedende in partijen presenteren te verkopen met één zitdag, drie percelen
van erven, respectievelijk gelegen onder de jurisdictie van Olen. Volgen de voorwaarden van
verkoop ...
De goederen die de gezegde Dimphna Hoes met wijlen Jan Laenen haar man stante
matrimonio bij koop heeft verkregen.
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Onder den eerste koop, een stuk zaailand, groot een oud bunder, geheten “ den bremblok “
gelegen tot Meeren resort van Olen. Palende oost Michiel Heijlen en den eerwaarde heer
Sterckx pastoor van Bel, zuid en west Michiel Heijlen en noord Hendrick Verboven. De koper
zal de huur moeten gedogen aan Joannes Laenen mede verkoper ten deze tot half oogst
1794 of tot de getijde vruchten daarvan zijn geamoveerd. Den koper zal voor pacht profiteren
tot kerstmis 1793 vijf veertelen koren in een egale pacht tot kerstmis 1794 en ingeval van
hagelslag of fourangering zal de koper een moderatie moeten doen. Heeft na langdurige
roepen den handslag ontvangen Michael Heijlen voor de som van zes honderd en zeventig
guldens en stelde daarop twintig hoogen, present Petrus Josephus Verachtert en Henricus
Josephus Soeten aanzochten getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde
condities is men op heden 11 september 1792 tot het sluiten dezer condities met consent
van de verkopers en den handslagnemer, is met het geven van den derde stokslag de
voorgemelde handslagnemer koper geworden. Michiel Heijlen.
Onder den tweeden koop, zeker perceel hooiwas en bos, groot honderd vijftig roeden,
gelegen op “ den mommaert “. Palende oost de erfgenamen ... (leeg), zuid Maria De Busser
kinderen, west de kinderen wijlen Peeter Peeters en noord Guil. Vekemans. Dezelfde dag
heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Amandus Laenen voor de
som van honderd vijftien guldens en stelde daarop tien hoogen. Andermaal voorgelezen
zijnde de voorzegde condities, is men op heden 11 september met consent van verkopers en
van den handslagnemer geproduceerd tot het sluiten dezer condities en is met het geven
van den derden stokslag de genoemde Amandus Laenen gerechtigde koper geworden.
Onder den derden koop, een perceel zaailand, groot honderd roeden, genaamd “ de spaeg “
gelegen tot Boekel, jurisdictie van Olen. Palende oost, west en noord Marten Laenen en zuid
dezelfde Laenen en Peeter Verbist. Op deze koop gaat uit een jaarlijkse heerlijke grondcijns.
Dezelfde dag heeft na langdurige roepen van mij notaris den handslag ontvangen Jan
Franciscus Wouters, voor de som van honderd zestig guldens en stelde daarop tien
hoogen, present P. J. Verachtert en H. J. Soeten. Dezelfde dag compareerde Martinus Meir
en verklaarde op den derde koop vijf hoogen bij te stellen, Peeter Belmans en P. J. Soeten
als getuigen. Op heden den 11 september compareerde op mijn kantoor Martinus
Boonaerts voor en als gelaste van Jan Franciscus Wouters en verklaarde op de
voorstaande derde koop één hooge bij te stellen, Wilm Van Baalen en Peeter Beirinckx als
getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde de verkoopcondities is men op heden den 18
september met consent van verkopers en van de laatste hoogers tot het sluiten dezer
condities en is met het geven van den derden stokslag dezelfde laatste hooger Jan
Franciscus Wouters gerechtigde koper geworden.
Aldus gedaan en absoluut verkocht en geaccepteerd met het geven der stokslagen gesloten
binnen Olen, ter presentie van Joannes Dams en Jan Baptist Heijlen.
Akte N° 45

28 augustus 1792

Op heden den 28 augustus, voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Maria Elisabeth Wouters bijgestaan van Adrianus Franciscus Verhaert haar man tere
ene zijde en Petrus Wouters in huwelijk met Anna Cornelia Mertens ter tweede zijde,
welke comparanten respectievelijke inwoners van Geel en Olen verklaarden niet langer in
gemeenschap te willen blijven van alzulke erfgoederen als op hun uit hoofde van Michael
Wouters en Elisabeth Van Sprengelen hun ouders zijn gesuccedeerd. Na taxatie door
experts gelegd in twee kavels. Sub Litt. A en B.
Ten eerste een stuk zaailand, groot circa een half bunder geheten ” het evene blok “
gelegen tot Doffen. Palende oost Peeter Bellens kinderen, zuid een straatje, west Adriaen
Bulckens en noord Peeter De Peuter. Item een perceel zaailand, groot salvo justo een half
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bunder, genaamd “ den ho...? “ gelegen als voor. Palende oost Cornelius Geerewaerts, zuid
Adriaen Bellens, west Peeter De Ceuster nomine uxoris en noord de kinderen Jan De Bruijn.
Item een zille heide gelegen in “ de ganzekooij “ onder Olen. Palende oost de kinderen
Peeter Verwimp, zuid de zogenaamde Buulse straat, west Jan Baptist Van Roosbroeck en
noord Adriaen Van Reusel. Item en tot slot een zille heide gelegen dicht bij ” de bosheijde “
onder Olen. Palende oost de kinderen Henrick Neijers, zuid Adriaen De Bruijn, west een
straat en noord Adriaen Van Lommel kinderen.
Tweede kavel, Sub Litt. B. Een perceel schaarbos, groot circa een zille, gelegen tot Buul.
Palende oost Petrus Martinus Soeten, zuid een karrenweg, west Laureijs Verboven kinderen
en noord de weduwe wijlen Marten Dams. De comparant aan wie den eerste kavel zal
bevallen, zal moeten betalen en opleggen aan den tweede kavel een som van drie honderd
guldens Brabants courant geld.
De eerste kavel is bevallen aan Petrus Wouters tweede comparant in huwelijk met Anna
Cornelia Mertens en de tweede kavel aan Maria Elisabeth Wouters. Actum op het kantoor
van mij notaris ter presentie van Petrus Helsen en Petrus Franciscus Mertens als getuigen.
Akte N° 46

31 augustus 1792

Condities en voorwaarden op dewelke Jan Baptist Sjongers in huwelijk met Theresia Van
Luijck op heden den 31 augustus, voor mij notaris present de getuigen nagenoemd,
publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen een stuk zaailand gelegen tot
Doffen onder Olen, groot honderd vijf en twintig roeden geheten “ de lazereije “. Palende
oost Joannes Dams, zuid en noord Adriaen Bulkckens en west de zogenaamde Herstraat.
Den stokslag over deze koop zal geschieden op woensdag 12 september eerstkomende en
de geldtelling zal moeten gedaan worden woensdag daarna volgende, respectievelijk ten
huize van Cornelius Dams in Sint Sebastiaen alhier om twee uur in de namiddag.
Heeft na langdurige oproepen van mij notaris, heeft daarvan den handslag ontvangen
Joannes Baptista Renders voor de som van twee honderd en dertig guldens en stelde
daarop tien hoogen, present Guilielmus Maes en Cornelius Daems als getuigen. Op datum
als boven compareerde Franciscus De Bie, verklarende op de voorstaande koop alsnog te
stellen vijf hoogen, present Joseph Torfs en Jan Baptist Peeters als getuigen. Op 3
september stelde Joannes Van Hout vijf hoogen op deze koop. Op 9 september stelde
Peeter Verboven vijf hoogen bij op deze koop. Andermaal deze condities voorgelezen op 12
september tot het sluiten van deze koop, is met het geven van den derde stokslag dezelfde
laatste hooger Peeter Verboven gerechtigde koper geworden. Aldus gedaan en absoluut
verkocht, present Joannes Van Hout en Martinus Goris.
Akte N° 47

1 september 1792

Op heden den eerste september 1792 voor mij notaris, compareerde present de getuigen
nagenoemd, Christina Douwen bijgestaan van Adrianus Franciscus Heijns haar man,
inwoners van Olen ten gehucht van Schaatsbergen en dezelfde Adrianus Franciscus
Heijns als tot hetgeen nageteld geautoriseerd van den eerwaarde heer Petrus Franciscus
Douwen zijn zwager, orator tot Mechelen, dewelke de comparanten aan mij notaris
verklaarden over te geven in volle eigendom aan Wilhelmus Helsen in hoedanigheid van
wettelijke voogd over de drie minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Martinus Helsen
en Anna Maria Wouters …
Te weten zeker perceel zaailand groot circa twee honderd en vijf en twintig roeden, gelegen
tot Gelindel onder het Leenhof van den heer van de Wittegracht. Palende oost Guilielmus
Helsen, zuid de zogenaamde “ Baelen – bosch ” straat, west Jan Cuijpers erfgenamen en
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noord de weduwe en kinderen van wijlen Adriaen Van Hout, om en mits een som van vier
honderd en vijftig guldens Brabants courant.
Het voorgeschreven stuk zaailand aan de eerste comparant en den eerwaarde heer P. F.
Douwen haar broer competerende uit den hoofde van wijlen Adriaen Douwen hun vader
die het had bij successie van Maria Douwen zijn zuster, aan dewelke hetzelfde aangekomen
was uit den hoofde van haar ouders en bij schifting en deling … De comparanten
reserveerden wel expresselijk zonder korting van den koopprijs, den eiken boom staande
aan het voorschreven perceel zaailand om dezelfde binnen het jaar na datum uit te doen en
van hetzelfde perceel te amoveren …
Aldus gepasseerd op het kantoor van mij notaris, present den heer Frater Hilarius Soeten en
Henricus Josephus Soeten boers van mij notaris.
Ontvangen van Wilhelmus Helsen als voogd over de kinderen van zijn broer zaliger
Martinus Helsen, de som van vier honderd vijftig guldens courant in voldoening der
koopsommen in het voorstaande contract van transport. Actum Olen deze 28 oktober 1792.
Adrianus Franciscus Heijns.
Akte N° 48

7 september 1792

Op heden den 7 september 1792 voor mij notaris, compareerde Joannes Andreas
Gebruers in huwelijk met Theresia Heijlen en inwoners van Oosterwijk resort van Tongerlo
welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van sieur Adrianus Bellens
en Anna Catharina Peeters zijn echtgenote een som van twee honderd guldens
Voor welke dit opgebeurde kapitaal en de te vervallen intresten heeft den comparant
verbonden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende onder belofte dat hij
comparant altijd aanzocht der rentheffer sufficiënte borg te stellen. Gedaan op het kantoor
van mij notaris, ter presentie van Wilm Van Baalen en Peeter Beirinckx als getuigen hiertoe
aanzocht.
Ontvangen bij mij ondergeschreven Adrianus Franciscus Heijns, zo voor mij als voor mijn
zwager Henricus Van Schoubroeck als erfgenamen van Anna Catharina Peeters uit
handen van Joannes Andreas Gebruers de som van twee honderd guldens Brabants
courant in remboursement en redemptie van het hier voorzegde kapitaal. 16 maart 1796.
Akte N° 49
Testament:

7 september 1792
In nomine Domini amen,

Kennelijk zij een iegelijk die dit openbaar instrument van testament zien of horen lezen dat
op heden deze 7 september voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Martinus Beismans en Anna Maria Neijers, wettige gehuwden en ingezetenen
van Geel ten gehucht van Larum, beiden gezond van lichaam met ons gaande en staande
welke comparanten verklaarden bij deze hun testament geordonneerd te hebben.
-

Ten eerste willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met
een middelmatige uitvaart en lijndienst en willende voor ieders ziel van hun beiden
onmiddellijk na hun aflijvigheid zouden moeten gecelebreerd worden acht gelezen
missen.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen en ten eerste hun dispositie van hun haafelijke
goederen, hebben de testateurs gelaten en gemaakt aan elkaar in volle eigendom
behoudens nochtans dat hij of zij langst levende zal moeten dragen en betalen de
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uitvaart en de missen en ook de haafelijke schulden waaraan het sterfhuis subject zal
worden bevonden … mede op voorwaarde ingeval van voorstelling van kind of
kinderen van hun beiden van aan hetzelfde kind, komende tot een geapprobeerde
staat, uit te keren voor zijn vader of moederlijke bewijs een som van twintig guldens.
-

Dalende de testateurs hermede tot de dispositie van hun onroerende en erfelijke
goederen, maakte zij deze aan de langst levende de volle touchte en vrucht gebruik
gedurende zijn leven en maakten zij den eigen dom aan hun kind of kinderen van hun
beiden lijven te procederen … ingeval zij testateurs overlijden zonder wettige
geboorte na te laten, geeft den testateur na hun beider dood al zijn goederen
meubilaire als immeubilaire aan zijn halfzuster en broers, zo van zijn moeders als
vaders wege om al dezelfde tussen hun gedeeld te worden en ingeval van afsterven
van iemand, aan zijn wettige descendenten bij plaats invulling … De testatrice in
geval van geen wettige geboorte maakte al haar na te laten haafelijke en
immeubilaire goederen aan haar naaste bloedverwanten volgens landsrecht.

Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, present Martinus Godefridus
Verellen en Adrianus Gommarus De Kepper als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 50

14 september 1792

Op heden 14 september 1792, voor mij notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd, Petrus Franciscus De Smedt in huwelijk met Anna Elisabeth De Busser en
ten effecten na beschreven bijgestaan van Adrianus Franciscus Cluijts haar gewezen
voogd, welke comparant verklaarde ter assistentie en met volmacht als voor ten oorzaak van
zijn minderjarigheid, verhuurd en in pacht uit gegeven te hebben aan Cornelius Dams
weduwnaar van wijlen Elisabeth De Busser ten deze mede comparerende en de
nagemelde goederen accepterende van zeker huis, stal, schuur, hof, zaailanden en weiden,
groot te samen omtrent de zeventien zillen, gestaan en gelegen tot Larum, resort van Geel
en daar omtrent zo en gelijk Dimphna Feijen dezelfde goederen actueel in pacht gebruikt;
daaronder nog begrepen drie zillen zaailand die Peeter Van Lommel werkelijk in huur heeft
en dat voor een termijn van twaalf jaar … om en mits een som van zes en veertig guldens
Brabants courant en de kwantiteit van drie en twintig veertelen Lierse maat en goede en
gezuiverde korenpacht. De huur te weten van de batimenten hof en anderhalve zille geheten
“ den berkenbos “, van twee op een perceel erve geheten “ den most “, van een perceeltje
hooiwas in het gebroekt, van een perceel heide half maart eerstkomende, ook van het
binnenveld.
Den acceptant zal van de stede die hij actueel in huur heeft te half maart eerstkomende
moeten afstaan anderhalve erve, geheten “ den verbisten dries “ en ook honderd roeden
erve in “ den honing “ ...
Den acceptant heeft mits deze verklaart verhuurd te hebben aan den comparant voor den
termijn van twaalf jaar en te scheiden mits aanzegging als voor, twee percelen van erven,
het ene groot 149 roeden geheten “ den voorsten dries “ en het ander groot honderd
roeden, gelegen in “ den honing “, beiden onder Olen om en mits daarvoor jaarlijks te
leveren vier veertelen goed leverbaar koren. Actum op het kantoor van mij notaris ter
presentie van Petrus Dams tweeden comparants broer en Henricus Joseph Soeten als
aanzochten getuigen.
Den ondergeschreven Petrus Dams broer van Cornelius Dams acceptant in de
bovenstaande huur verklaarde zich te stellen, voor de jaarlijkse pacht als borg, present de
getuigen de secretaris Soeten en Henricus Josephus Soeten
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17 september 1792

Op heden den 17 september 1792 voor mij notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Joannes Laenen in huwelijk met Maria Catharina Van Nuten, Amandus
Laenen in huwelijk met Anna Maria Van Genechten, Joannes Mannaerts in huwelijk met
Anna Maria Laenen en zich voor dezelfde zijn huisvrouw zich sterk makende. Dimphna
Hoes weduwe wijlen Joannes Laenen en (Maria) Dimphna Laenen haar meerderjarige
dochter en haar zelve machtig, dezelfde dochter en haar moeder tot beter effect van hetgeen
navolgend alsnog bijgestaan van een vreemde voogd aan haar door mij notaris gegeven,
welke comparanten onderling aan mij notaris en de nageschreven getuigen bekent en
respectievelijke inwoners van Olen, Oevel en Geel verklaarden onherroepelijk te
constitueren en ten volle machtig te maken ... en van alle toonders dezer of dubbele
authentieke om te compareren voor de heren meijer en schepenen van Olen om
aldaar den inhoud dezer herkennende en vernieuwende naar voorgaande onterving en
opdracht aan s’heeren handen en te doen en te laten goeden, vestigen en erven met alle
formaliteiten daartoe gerekwireerd met gelofte van waarschap.
Eerst Michael Heijlen cum uxore in een stuk zaailand, groot salvo justo een oud bunder,
geheten “ het bremblok “, gelegen tot Meeren gehucht van Olen en palende oost aan
dezelfde Michael Heijlen en den eerwaarde heer Sterckx pastoor van Bel, zuid en west dito
Michael Heijlen en noord Henrick Verboven.
Item Amandus Laenen cum uxore in een perceel hooiwas en bos, groot honderd vijftig
roeden gelegen op “ den mommaert “ onder de jurisdictie van Olen en palende oost ...
(leeg), zuid … De Busser kinderen, west de kinderen wijlen Peeter Peeters en noord
Guilliam Vekemans.
Tot slot Joannes Franciscus Wouters in een perceel zaailand, genaamd “ de spaege “,
groot omtrent de honderd roeden gelegen tot Boekel onder Olen en palende oost en noord
Marten Laenen, zuid dezelfde Laenen en Peeter Verbist.
Alle goederen aan wijlen Joannes Laenen in zijn derde huwelijk aangekomen # behalve het
laatst genoemde perceel, hetgeen aan de drie eerste comparanten is aangekomen uit hoofd
van Anna Meir hun respectievelijke moeder en schoonmoeder # de constituanten hadden
doen te koop stellen conform de publieke verkoopcondities onder mij notaris en besloten met
den stokslag op den 11 dezer, insgelijks welk het eerste beschreven stuk zaailand aan
Michael Heijlen voor de som van … honderd en zeven guldens en vijf stuivers en het
tweede gemelde perceel hooiwas aan Amandus Laenen voor de som van … honderd acht
en twintig guldens, het laatst genoemde zaailand aan Joannes Franciscus Wouters voor
de som van honderd tachtig guldens en acht stuivers … bekenden de constituanten mits
deze uit handen der respectieve kopers ontvangen te hebben … Gedaan te Boekel onder
Olen ter presentie van Adriaen Bastiaens en Jan Baptist Smolders.
Akte N° 52

19 september 1792

Op heden 19 september 1792 voor mij notaris, compareerde present de getuigen
nagenoemd Juffrouw M. E. Boeckx present de getuigen nagenoemd, mijns notaris moeder
en daarom mij wel bekent, welke comparante met volmacht van mij notaris geconstitueerde
van de heer P. Fr. Bongaerts, organist tot Mol, dezelfde missive van over vier dagen
geschreven en te passeren dezer in origineel getoond en voorgelezen, verklaarde aan
Petrus Steijnen in huwelijk met Dimphna Dresselaers en inwoner van alhier ten gehucht
van Buul ten deze mede comparerende en de nageschreven stede in huur accepterende,
verhuurd en in pacht uit gegeven te hebben, zo hij doet mits deze de stede van de heer
Bongaerts, gestaan en gelegen tot Gerheiden, resort van alhier en bestaande in een huis,
stal, schuur hof, zaailanden en driessen, groot te samen circa dertien zillen, evenals de
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weduwe wijlen Joannes Verboven dezelfde actueel in huur gebruikt en dat voor een tijd van
zes respectieve jaren en dat voor de som van acht en twintig guldens courant en voor koren
of rogge pacht de kwantiteit van dertien veertelen. Den comparant reserveerde wel
expresselijk de helft van al het fruit te wassen op de fruitbomen, staande op de gehuurde
gronden.
Mede comparerend Martinus Dresselaers en Henricus Steijnen, respectievelijke zwager
en broer van den acceptant, die verklaarden voor de jaarlijks te vervallen pachten zich als
borgen te stellen. Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Gommarus Adriaen De Kepper en H. J. Soeten als aanzochten getuigen.
Inliggende folio:
Mijn Heer UL weerden is mij zeer wel geworden; en dient dessen om UL te verwittigen als
dat ik mijne stede heb verhuert aan Fra. Helsen op de conditie geleijk UL die aan P. Stijnen
hebt beschreven, waarom ik UL verzoeken op mijne copije van conditie mare een transport
te stellen en aen..Helsen een nieuwe copije te leveren uijt het origineel ten uwen comptoire
berustende om den huurder van de costen van een conditie te bevrijden, soo het moeilijk is ;
want het weder het toelaat zal mijne beminde op morgen bij Ul komen om Ul van alles verder
te onderregten.. Blijve met veel respect
Moll 11 mei 1795 Ul dienaer P. Fr. Bongaerts
Inliggende folio:
Mijn Heer,
Op uw woord heb ik mijne stede verhuert aen Peeter Stijnen ; ingevolge versoecke UL van
de conditie in mijnen name te willen passeren, gelijk ik die in’ t kort op deze bijgevoegde
kladde hebben uitgedrukt, en mij ader eene copije te behandigen, ware mede blijven met
veel dankbaarheid.
Moll 15 september 1792, UL dienaer P. Fr. Bongaerts.
Akte N° 53

24 september 1792

Op heden den 24 september voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
den eerwaarde heer Petrus Martinus Mols diaken # in het seminarie episcopale tot
Antwerpen, wettigen zoon van wijlen Joannes Mols, welke comparant verklaarde over te
geven en te cederen in volle erfdom aan ten behoeve van Henricus Janssens in huwelijk
met Joanna Douwen inwoners van Hulshout, alhier present en de nagenoemde cessie
accepterende van te weten zeker perceel zaailand, geheten “ den kleinen draaiboom “
gelegen tot Hulshout onder het leenhof van den Heer aldaar en palende oost en zuid het
weeskind wijlen Anna Maria Verreijcken, west Ignatius Hermans en noord den acceptant, om
en mits een som van vijf honderd guldens Brabants courant.
Het stuk zaailand op hem gedevolveerd met de dood van zijn vader en aan Maria Catharina
Douwen zijn moeder aangekomen bij deling tegen haar broers en zusters. Mede
comparerende Maria Catharina Douwen, de moeder van den heer comparant, verklaarde
ten effecten van hetgeen voorschreven onherroepelijk afstand te doen van alzulke touchte
die zij op het beschreven stuk land is hebbende. Actum binnen Olen op het kantoor van mij
notaris ter presentie van Petrus Martinus Soeten molder tot Buul en Henricus Josephus
Soeten mijns notaris broer.
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8 september 1792

Op heden den 8 september voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Petrus Martinus Laenen in huwelijk met Christina Verholen inwoners van Noorderwijk, ten
gehucht van de Groenstraat, welke comparant verklaarde ten zijn dank ontvangen te hebben
uit handen van sieur Adrianus Wouters en Christina Wouters zijn echtgenote, een som
van twee honderd guldens Brabants courant geld.
De comparant verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende … en zijn
vader zich eerdaags voor hetzelfde kapitaal en de te verschijnen intresten zich zal moeten
stellen als borg … Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Boonaerts
en Henricus Josephus Soeten als aanzochten getuigen.
Akte N° 55

8 september 1792

Op heden 8 september compareerde present de getuigen nagenoemd Joannes Van De
Perre in huwelijk met Anna Maria Van Doninck, welke comparant ingezetene van Geel ten
gehucht van Larum en zijn zinnen over alles wel machtig en gebruikende, te kennen
gegeven dat aan hem comparant uit hoofde van zijn huisvrouw was competerende zeker
perceel heide, groot een half zille. Palende oost ... (leeg), zuid Peeter Verlinden, west den
heer intendent Bosquet en noord Jan Baptist Cluijts, Franciscus De Smedt nomine uxoris en
Joannes Verboven of zo wie.
Omdat hij comparant vast besloten had hetzelfde perceel heide voor de publieke lasten
daarop uitgaande te abandonneren en op te dragen, verklaarde daarom in rade geworden te
zijn van zich bij donatie inter vivos daarvan te ontmaken welk voorgeschreven perceel heide
te agreren aan zekere Petrus Josephus Lenards 10 inwoner van alhier ten gehucht van
Gerhagen, om den vriend hem aangeleverd had; in consequentie van welk besluit ten
aanzien van welke vriendschap comparant aan den voorgenoemde Lenards heeft gegeven
met warmer hand om het van nu af aan te bezitten als eigendom en immers zelfs te laten
onteigenen aan zijn comparants huisvrouw.
Mede comparerende de voorgemelde Petrus Josephus Lenards, heeft de voorzegde
donatie geaccepteerd en den donateur bedankt over zijne goedheid met de belofte in zijn
oude vriendschap te continueren. Actum Olen ter presentie van G. A. De Kepper en Martinus
Boonaerts.
Akte N° 56

13 oktober 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Guilielmus Baeten in huwelijk met Maria Theresia
Willems, Adrianus Baeten in huwelijk met Catharina Francen en Theresia Baeten ten
einde nabeschreven en bijgestaan van Adriaen Boeckx haar man, op heden den 13 oktober
voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogst biedende of
laatste hooger in partijen presenteren te verkopen met één zitdag te stellen van drie percelen
van erven, respectievelijk gelegen onder de jurisdictie van Wiekevorst en Morkhoven … De
voorzegde erven zijn erfgoederen aan hun verkopers aangekomen uit den hoofde van wijlen
Anna Bruijnseels hun moeder en aan hun en dezelfde hun moeder nu sedert meer dan
dertig jaar ja wel veertig jaar in paisible possessie toebehoort hebbende. De stokslagen
zullen gedaan worden over de voorgaande erfgoederen vrijdag den 26 dezer ten twee uren
ten huize van Joannes Francen alhier tot Broeckhoven onder het territoir van Morkhoven.
Onder den eerste koop de juiste helft van een perceel erve ten dele schaarbos geheten “ de
keppers heijde “ groot in het geheel een half bunder gelegen tot dicht bij de rivier de Wimp,
10
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onder het territoir van Wiekevorst en palende de gezegde helft oost Petrus en Franciscus
Van Oostaijen met hun wederhelft, zuid Joannes Sterckx, west de weduwe van wijlen
Martinus Heijlen en noord Franciscus Mesens.
Onder den tweede koop een perceel erve, zowel schaarbos als heide, groot anderhalf
dagmaal geheten “ den peperberg “, gelegen in de warande, resort van Wiekevorst en
palende oost en zuid het klooster genaamd het besloten Hof van Herentals, west Petrus
Verstappen en noord de Juffrouw de weduwe wijlen Joannes Bouwen?
Dezelfde dag heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Petrus Verstappen voor
de som van veertig guldens en stelde daarop nog vijf hoogen, present Joannes Geps en
Guil. Roodhoofd. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities op 2 november met
consent van de verkopers en van den handslag nemer is met het geven van den derden
stokslag dezelfde handslag nemer Petrus Verstappen gerechtigde koper geworden. Aldus
gedaan en absoluut verkocht met het geven van drie stokslagen binnen Olen, ter presentie
van Martinus Boonaerts en Wilm Van Baalen als aanzochten getuigen.
Onder den derden koop een perceel beemd, groot een half bunder geheten “ den staeken
bempd “, gelegen onder de jurisdictie van Morkhoven en palende oost Gommarus Dens,
zuid de rivier de Wimp, west den heer schout Van Pee en noord de kinderen Adriaen
Peeters. Deze akte is niet verder ingeschreven ...
Akte N° 57

15 oktober 1792

Op heden den 15 oktober voor mij notaris, compareerde Sieur P. F. Bongaerts organist en
schoolmeester tot Mol, in huwelijk met Juffrouw Carolina Cluijts en met haar volmacht een
verzoek aan mij notaris en de getuigen nagenoemd welke comparant verklaarde wel en
degelijk ontvangen te hebben van Antonis De Bal als vader van Joannes De Bal en ten
behoeve van dezelfde een som van twee honderd guldens Brabants courant.
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker stuk zaailand groot circa een half bunder
geheten “ de spreeuwen “ gelegen tot Gerheiden resort van Olen. Palende oost Jan Cluijts
kinderen, zuid Jan Baptist..?.. west een loop en noord Joannes ...? Tot slot omtrent een zille
weide genaamd “ de brandse heijde “ gelegen alhier en palende oost een straatje, zuid
Peeter verboven nomine uxoris, west Matheus Verbist kinderen en noord den H. Geesttafel
van Olen.
Verklarende de rentheffer ter passeren dezer dat de voorzegde tweehonderd guldens
geprovenieerd zijn van een kapitaal aanvankelijke som onlangs geredigeerd door Maria
Vekemans weduwe wijlen Paulus Verherstraeten en welk kapitaal aan des rentheffers
zoon ten dele was bevallen uit den hoofde van zijne maternele grootmoeder. Actum op het
kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus Boonaerts en Martinus Goris als
aanzochten getuigen.
Inliggende losse akte:
Mijn Heer ende Juffrouw ,
Verhopende U nog tijd genietende benevens ons eene volle gesontheijdt, voodert verzoeken
uwe van ons het plezier te doen als het zijn kan van ons twee honderd oft 2 honderd en
vijftig guldens geld op rente uit te setten vermelt uwe altijd meest voor een ander de
affeerens en weet ware dat gelt is oft wie het uijt te set ten heeft, en dat uwe ons kent, wij
zouden dit niet nodig hebben maar vermits hier iemand gestorven is waar onsen vader
zaliger rente aan geeft en de selve nu aan geheel slecht volk gevallen is, soo zoude wij
dezelve geven schieten het is 3 honderd gulden maar de rest soude wij altijd kunnen
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opleggen. Daarom verzoeken van ons dat plezier te doen als het kan, onzen pachter kan
altijd den intrest aan ons betalen van de voorlijf alle jaren, wij zouden gegeven hebben hoe
eer hoe liever want anders komt het nog meer in den mond en zoude dit ingeven hebben.
Daarom sende ik deze brief en morgen eenen bode senden om dat somwijlen niet thuis zijt
en dat den bode daarom niet zoude komen. Daarom wilde dat hij zo kalt gevonden woorden,
dan zou de bode komen hoe eer hoe liever als uwen eenen dag stelde om het geld en om te
goeden als u het zo beliefde, wij kunnen dat geld genoeg krijgen maar bij vader was veel
goed maar ook veel te geven gelijk aan u is misschien wel bekent was, en daarom laten wij
dat om de famille Bongaerts kant dat die niet gewent zijn van iets tot schuld te hebben en
dat men pijst zijn goed al te houden en het zelfde al eed op te doen, daarom verzoeken van
in devoeren te doen, waar mede blijven in verlangen en offer van dienst met de comp; aan
alle de famille van die uit sinjor is de welke vertrokken zijn naar hun heer oom.
Mijn Heer en de Juffrouw,
Uw uw dienaeresse de vrouwe van Bongaerts met haast.
Gezonden naar Mijn Heer Soeten secretaris ende notaris ten huize van zijn moeder tot
Oolen.
De ondergetekende Juffrouw Carolina Cluijts verklaarde mits deze te constitueren en te
volmachtigen Sieur P. F. Bongaerts haar man om ter rente op te nemen een som van
tweehonderd of tweehonderdenvijftig guldens Brabants courant, gelijk het hem zal
goeddunken en wel namelijk om haar erfgoederen onder Olen in het geheel of ten dele tot
hypotheek te stellen, mitsgaders om aan dezelfde de voorzegde zal schieten … Gedaan te
Mol deze 14 oktober 1792. Carolina Helena Cluijts.
Akte N° 58

17 oktober 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Egidius Bouweraerts burger ders stad Herentals, met
volmacht van mij nagenoemde notaris geautoriseerd van Henricus Pauwels, meerderjarige
jongeman en zichzelf machtig en inwoner van Sint-Niklaas, Land van Waas ingevolge
dezelfs missive van datum 29 september laatstleden, aan mij notaris uit Sint-Niklaas
voormeld geschreven, dat op heden den 17 oktober voor mij notaris present de getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende of laatste hooger in percelen presenteert te
verkopen met één zitdag een behuisde hofstede, gestaan en gelegen tot Buul resort onder
Olen, met de annex gronden van erven insgelijks tot Buul ten grootste deel gelegen als in
hun grootte …
Deze mandaten uit de voorzegde erfgoederen door den genoemden constituant bij koop
verkregen tegen Petrus Pauwels zijn vaderlijke oom ingevolge zeker contract van transport
voor den notaris J. C. L. Delcor binnen Ukkel residerende op datum van 18 juni laatstleden
… welke erfgoederen den gezegde Peeter Pauwels bij koop had verkregen voor drie vierde
parten tegen zijn broeders Henrick Pauwels, Michael Pauwels en Adriaen Pauwels
blijkens contract van transport gepasseerd voor den notaris F. J. Lissens binnen de stad
Mechelen op 19 maart 1760, en welke erfgoederen aan dezelfde Henrick Pauwels, Michael
Pauwels en Adriaen Pauwels voor drie vierde en aan den voorzegde Peeter Pauwels voor
het resterende vierde part waren aangekomen uit hoofde en als enige kinderen en
erfgenamen van wijlen Joannes Pauwels en Anna Butters, dewelke die voorzegde
erfgoederen al bezaten in 1727 … het huis met de erven voor zuiver en onbelast uitgenomen
een jaarlijkse grond cijns op dezelfde behuisde hofstede en annex gronden en de achterhield
daarvan door Martinus Belmans moderne pachter der zelfde erfgoederen moeten
aanbetaald worden.
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De behuisde hofstede en annex gronden van erven zullen verkocht worden vrijdag den 26
dezer maand oktober twee uur na de middag in de herberg ” De Kroon “ tot Buul, bij
Adriaen Van Hove.
Onder den eerste koop, zeker huis, schuur, hof en binnenveld groot twee honderd tachtig
roeden, eertijds geheten “ Sint Marten “, gestaan en gelegen tot Buul, resort van Olen en
palende oost en noord een straat, zuid Petrus Martinus Soeten molder, west de H.
Geesttafel van alhier. De verkoper reserveerde de twee grote essche (essen) bomen aan
den put om dezelfde ten zijne profijt te verkopen, mits dezelfde dienen afgezaagd te worden
om de put niet te beschadigen. De moderenen pachter zal de jonge essen bomen die hij
plantte in den hof vermogen uit te doen. De voornoemde eerste koop is belast met een
heerlijke grondcijns van vijf guldens en vijf stuivers in faveur van den heer graaf alhier.
In de marge:

N.B. dat M. Belmans de acht guldens pacht geteld heeft aan notaris J. B.
Soeten dewelke aan dito notaris schuldig is voor een koop schaarhout van
den armen en is te kort gebleken in de koopdag van Jan Vervoort 12
stuivers en drie oorden over een declaratie vier stuivers en in Adriaen
Deckers koopdag voor 480 st. hooi speurrie Zodat Jan Wils moet
opleggen 3 guldens en 10 stuivers één oord.

Ten voorzegde dag heeft na langdurige oproepen van mij notaris den handslag ontvangen
Joannes Baptist Wils voor de som van twee honderd en vijftien guldens en stelde daarop
nog tien hoogen, present Jan Franciscus Wouters en Marten Belmans. Op heden den 18
oktober compareerde op mijn kantoor Joannes B. Wils en verklaarde op de eerste koop
alsnog vijf hoogen te stellen, present Martinus Boonaerts en Marten Goris als getuigen.
Heden den 22 oktober compareerde voor mij notaris Joannes Baptist Wils en verklaarde
op de voorstaande koop alsnog vijftien hoogen te stellen, present Marten Boonaerts en Wilm
Van Baalen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities is men op heden den 26
oktober in gemeen consent van verkoper en van den handslag nemer geproduceerd tot het
sluiten dezer conditie en is met het geven van den derden stokslag als laatste hooger Jan
Baptist Wils gerechtigde koper geworden.
Onder den tweeden koop, anderhalf zille land, gelegen als voor en genaamd ” het
wouwerken “. Palende oost en west de weduwe Marten Daems, zuid Amandus Van Hout en
noord een straat. Den voorzegde dag heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen
Joannes Douwen voor de som van honderd vijf en zestig guldens en stelde daarop vijftien
hoogen. Dezelfde dag stelde Petrus Martinus Douwen op de voorstaande tweede koop tien
hoogen. Op heden den 21 oktober op mijn kantoor verklaarde Ida Gebruers weduwe wijlen
Marten Daems alsnog tien hoogen te stellen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde
tweede koop is op heden den 26 oktober met consent van verkoper en handslagnemer
geproduceerd tot het doen der stokslagen en is met geven van den derde stokslag dezelfde
laatste hoogster koopster gebleven Ida Gebruers.
Onder den derden koop, een stuk zaailand en bos, groot twee honderd dertig roeden,
geheten “ den lammer dries “ gelegen dicht bij Meeren onder Olen en palende oost Maria
Cluijts erfgenamen, west Dimphna Bulckens, west Adriaen Goor en noord Anna Elisabeth
Janssens. Den voorzegde dag heeft na langdurige oproepen van mij notaris den handslag
ontvangen Amandus Van Hout voor de som van twee honderd en vijf en zestig guldens en
stelde daarop nog twintig hoogen. Dezelfde dag stelde Peeter Bellens op voorstaande koop
nog zes hoogen. Op heden den 26 oktober andermaal deze conditie voorgelezen zijnde tot
het sluiten deze koop, is met het geven van den derde stokslag de gezegde laatste hooger
Petrus Bellens gerechtigde koper geworden.
Onder den vierden koop, een perceel zaailand groot honderd vijf en zeventig roeden,
geheten “ de goorheijde “, gelegen tot Buul onder Olen. Palende oost Laureijs Van ...?
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kinderen, zuid dezelfde kinderen of een straatje en noord mogelijk een straatje. Den
voorzegde dag heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Martinus Van Hove
voor de som van honderd guldens en stelde daarop vier hoogen. Mede comparerende
Theresia Van Nueten moeder van den voorschreven Marten Van Hove en geautoriseerd
van Jan Van Hove haar man, die verklaarde voor de voorstaande koop zich als borg te
stellen, present Peeter Vermeerbergen en Jan Baptist Peetermans. Andermaal voorgelezen
zijnde de voorzegde conditie is op heden den 26 oktober geprocedeerd tot het sluiten van
deze koop en is met het geven van den derde stokslag Martinus Van Hove gerechtigde
koper geworden.
Onder den vijfde koop, zeker een zille weide geheten “ de vennekens “ gelegen als voor.
Palende oost Adriaen Wils den ouden, zuid Joannes Van Hove, west Gerard Wouters en
nood Marten Dams weduwe. Ten voorzegde dag heeft na langdurige roepen den handslag
ontvangen Joannes Douwen, voor de som van twee honderd en zes guldens en stelde
daarop nog tien hoogen. Op heden den 21 oktober compareerde op mijn kantoor Ida
Gebruers weduwe wijlen Marten Dams en verklaarde op de voorzegde vijfde koop alsnog
vijf hoogen te stellen. Andermaal opgeroepen zijnde op 26 oktober tot het sluiten deze vijfde
koop, is met het geven van den derden stokslag dezelfde laatste hoogster Ida Gebruers
gerechtigde koopster geworden.
Onder den zesde koop, honderd vijf en twintig roeden zaailand geheten ” het rijs “ gelegen
als voor en palende oost Jan Baptist Storms, zuid Petrus Martinus Soeten molder, west Jan
Baptist Kneukelbergs en noord een straat. Heeft daarvan na langdurige roepen den
handslag ontvangen Adriaen Van Hove voor de som van zestien guldens. Op heden den 18
oktober compareert op mijn kantoor Adriaen Wils en stelde op de voorstaande zesde koop
vier hoogen. Andermaal door mij notaris deze koop opgeroepen, stelde Adrianus Van Hove
nog vijf hoogen en is dezelfde is met het geven van den derden stokslag gerechtigde koper
geworden.
Onder den zevende koop, een stuk erve groot zes zillen, gelegen in “ de torfputten “ onder
Olen en genaamd “ het groot ven “. Palende oost Jan Baptist Storms, zuid Henrick Steijnen
weduwe en erfgenamen, west den H. Geesttafel van Olen en noord de straat gaande van
Buul naar het Ringelven. Ten voorzegde dag heeft na langdurige roepen van mij notaris den
handslag ontvangen, Adrianus Van Hove voor de som van drie honderd en zeventig
guldens en stelde daarop nog vijf en twintig hoogen. Andermaal voorgelezen zijnde de
voorzegde condities is men op heden 26 oktober geprocedeerd tot het doen van stokslagen
en is met den derde stokslag Adrianus Van Hove gerechtigde koper geworden.
Onder den achtste koop, honderd dertig roeden zaailand gelegen tot ILLe jurisdictie van
Tongerlo en palende oost Adriaen Helsen, zuid Peeter Verstappen kinderen, west Jan Doos
erfgenamen en noord dezelfde. Dezelfde dag heeft na langdurige roepen daarvan den
handslag ontvangen Franciscus Cools voor de som van vijf en vijftig guldens en stelde
daarop tien hoogen. Op heden den 20 oktober compareerde op mijn kantoor Henricus De
Ceuster en stelde op de voorgaande achtste koop alsnog tien hoogen, present Martinus
Boonaerts en Wilm Van Baalen. Op heden 26 oktober compareerde op het kantoor van mij
Henricus Van De Perre, verklarende op de voorstaande achtste koop alsnog vijf hoogen te
stellen, present Martinus Boonaerts en Wilm Van Baalen. Op heden den 26 oktober
andermaal voorgelezen zijn de voorzegde condities geprocedeerd en stelde Franciscus
Cools nog vijf hoogen bij en is met het geven van den derden stokslag
gerechtigde koper geworden Henricus Cools.
Onder den 9de koop, een zille heide gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost
Andries Hoes, zuid Peeter Verachtert, west een straatje en noord Henrick Boeckx
erfgenamen. Op datum als boven heeft Egidius Bauweraerts den handslag bekomen voor
de som van vier guldens en stelde daarop twee hoogen. Op heden den 26 oktober
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andermaal deze condities voorgelezen tot het sluiten van deze koop is de genoemde
Egidius Bauweraerts met het geven van den derden stokslag gerechtigde koper geworden.
Onder den tiende koop, een derde van een bunder heide gelegen tot Oosterwijk onder
Tongerlo. Palende oost Peeter Smets, zuid ... (leeg), west Jan Baptist Cools en noord de H.
Geest tafel van Olen. Dezelfde dag heft Joannes Dauwen den handslag ontvangen voor
drie guldens en stelde daarop nog één hooge. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde
condities op heden den 26 oktober tot het sluiten van deze koop, is met het geven van den
derden stokslag de genoemde Jan Dauwen gerechtigde koper geworden.
Onder den 11de koop, honderd dertig roeden heide, gelegen in “ den verloren kost “ onder
Olen en palende oost Peeter Vervoort, zuid de gemeente alhier, west dezelfde gemeente en
noord Peeter Van Castel. Dezelfde dag heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter
Vermeerbergen voor dertien stuivers en stelde daarop nog een hooge. Heden den 26
oktober geprocedeerd zijnde tot het sluiten dezer condities is de gezegde Peeter
Vermeerbergen met het geven van den derden stokslag gerechtigde koper geworden.
Onder den 12de koop, een zille heide en watering, gelegen in “ de Mosselgoren “ onder Geel
en palende oost Jan Van Eijnde, zuid Peeter Maes of zo wie, west J. F. Wouters en noord
Jan Van Hove erfgenamen. Dezelfde dag heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter
Vermeerbergen voor vier guldens en stelde daarop nog één hooge. Op heden den 26
oktober andermaal voorgelezen zijnde is Martinus Dresselaers met het geven van den
derden stokslag gerechtigde koper geworden.
Onder den 13de koop, een zille heide gelegen tot ILL onder Tongerlo en palende oost
Adriaen Helsen, zuid Cornelius Verachtert, west Jan Doos erfgenamen en noord dezelfde
Verachtert. Dezelfde dag heeft Henricus Haeverens den handslag ontvangen voor de som
van dertien stuivers en stelde daarop één hooge. Andermaal voorgelezen zijnde de
voorzegde condities tot het sluiten van deze koop op heden den 26 oktober stelde Adriaen
Helsen nog één hooge en is dezelfde met het geven van den derden stokslag wettige koper
geworden.
Aldus gedaan en absoluut verkocht met het geven van drie stokslagen gesloten tot Buul, ter
presentie van Adrianus Helsen en Petrus Vermeerbergen aanzochten getuigen.
Akte N° 59

1792

Aan allen die deze letteren zullen zien of horen lezen salut,
Wij Petrus Helsen, J. Fr. Mertens, Joannes Dams, P. C. Maes, Joannes Hermans en C.
J. Verwimp schepenen van het dorp Olen doen met kennis van waarheid en iegelijk
kennelijk dat den ondergeschreven dag voor de heer M. N. Van Schoubroeck, onze meijer
en voor ons schepenen gecompareerd is Egidius Bauweraerts als tot hetgeen
nageschreven onherroepelijk geconstitueerde en met volmacht van Sieur Petrus Pauwels
en meerderjarige jongeman en inwoner van Ruisbroek ingevolge zijn mandaat geïnsereerd
in zeker contract van transport, gepasseerd voor den notaris J. C. L. Delcor binnen Ukkel
residerende present getuigen op datum van 18 juni laatst leden en aan ons schepenen
voorgelezen waarvan den teneur van woord tot woord luidde als volgt:
Op heden deze 18 juni compareerde voor mij Joannes Carolus Ludovicus Delcor als
openbaar notaris en in presentie van de getuigen nagenoemd, Sr. Petrus Pauwels bejaarde
jongeman, wonende binnen de parochie van Ruisbroek, meierij van Rode op het het kasteel
Hemelrijk, dewelke verklaarde onherroepelijk getransporteerd te hebben aan Sr. Henricus
Pauwels zijn kozijn (op de marge stond bij erreur gesteld cosijn germijn (germain), moet zijn
neve) en den acceptant is zoon van Adriaen Pauwels broer der transportant en was
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getekend J. C. L. Delcor ingezeten van Sint-Niklaas, land van Waes die alhier present mede
comparerende hetgeen nageschreven accepterende, te weten zeker behuisde hofstede met
het land daaraan gelegen onder Buul, gehucht van Olen, mitsgaders een partij weiden en
heiden, gelegen onder Westerlo en Tongerlo, wezende deze goederen belast met een cijns
van … (leeg) … jaarlijks daarop uitgaande, ook vijftig guldens kapitaal aan den H. Geest van
het dorp van Olen door den transportant afgelost die deze goederen heeft verkregen voor
drie vierde parten tegen zijn broers Henrick Pauwels, Michiel Pauwels en Adriaen
Pauwels, aan dewelke de voorzegde goederen ieder voor een vierde part, benevens den
transportant voor het resterende vierde part waren competerende op hun verstorven bij de
dood en aflijvigheid van wijlen Jan Pauwels en Maria Butters als dezelfde enige kinderen
en erfgenamen blijkens zeker contract van transport gepasseerd voor den notaris F. J.
Lissens binnen de stad Mechelen op 19 maart 1760, alhier bij kopie gezien, geschiedende
deze cessie en transport om en voor de som van zes honderd guldens courant geld.
Stelde den acceptant voor speciale hypotheek de goederen bij hem hiervoor verkregen te
erve genomen, belovende elkander over hetgeen voorschreven quaranten Brussels
waarschap. Constituerende ten effecte voorzegt mits deze onherroepelijk Egidius
Bauweraerts en alle toonders om in hun naam te gaan en te compareren voor de
schepenen van Olen, van Westerlo, van Tongerlo en alzo elders des verzocht aldaar den
inhoud dezer vernieuwende en herkennende in hun transportants en acceptants naam te
doen van deze koop … en den acceptant daarin te goeden, vestigen en erven. Actum
Ruisbroek op datum als boven, ter presentie van Joannes Baptista Proost en Joannes
Martinus Pauwels als aanzochten getuigen.
Nadat den comparant het voorstaande contract van transport behoorlijk erkende, heeft hij de
goederen daarin opgedragen in handen van den heer Meijer als in ‘s heeren handen en heeft
daarvan gedaan wettelijke vertijdenisse in forma Sieur Henricus Pauwels Adriaenszoon …
Inliggende brief:
St Nicolaes 29 september 1792,
Mijn heer Soeten,
Naer minsaeme groettens hebben ul missieve wel ontfangen maer mijnen oom heeft mij
geseijt als dat den pachter volgens bewijs van den pachtbrief het huis moeste onderhouden
mare aengesien Ul mijn raed dat ik het zoude verkopen, so verleen ick Ul meijnen heer
Soetens volle autorisatie van het selve huis te verkopen en het lande soo als het bestaat tot
het meeste profijt en alles vrij en onbelast want mijn oom laet mij de rente over tot mijnen
profijt, zoude selden wel overkomen mare Ul wete wel dat men in dienst zijnde niet altijd uijt
en can, ick ben daarin zeer wel content in ‘t gene Ul en Bauweraerts voor of tot mijnen
voordeel sult bedienen te doen ware op ick mij sal betrouwen dat Ul’ t selve seffens sult
gelieven te doen, ware op ick mij sal betrouwen, en blijven mijn heere Soeten Ul dienaer
Hendricus Pauwels.
Inliggende akte:
Deze zegel dient voor geanexceerde copie van transport en verkoop gedaan door Hendrick
Pauwels, Michael Pauwels en Adriaen Pauwels kinderen wijlen Jan Pauwels en Anna
Butters aan Peeter Pauwels hun broer en dat ieder hun vierde part in een behuisde
hofstede met het land daaraan gelegen onder Buul gehucht van Olen, mitsgaders hun vierde
part in een partij weiden en heden gelegen onder Tongerlo en Westerlo …
Op heden den 19 maart, compareerden voor mij openbaar notaris binnen de stad
Mechelen, ter presentie van de getuigen nagenoemd Hendrick Pauwels, Michiel Pauwels
en Adriaen Pauwels kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Pauwels en Anna Bueters,
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welke comparanten verklaarden getransporteerd te hebben aan Peeter Pauwels hun broer
ieder hun vierde part in zeker behuisde hofstede met het land daaraan gelegen onder Buul
gehucht van Olen, mitsgaders hun vierde part in een partij weiden en heiden gelegen onder
Westerlo en Tongerlo, dezelfde alhier present en de voorschreven koop accepterende,
wezende de goederen belast met een chijns van … aan …, mitsgaders met een rente van
vijftig guldens kapitaal aan den H. Geest van het dorp Olen en tot slot met een rente van
vierhonderd guldens courant ten profijt van Peeter Pauwels koper in deze met welke som is
afgeleid een gelijke rente van vierhonderd guldens aan het gasthuis van Geel, welke
voorschreven renten zullen korten aan de koopsom zonder meer lasten daarop uitgaande en
is dit transport geschied op al zijn voor als nadelige servituten om en mits een som van
negen honderd guldens courant geld, wezende hierin begrepen het vierde part aan den
koper competerende als mede kind en erfgenaam van den voorzegde Jan Pauwels en
Anna Bueters. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Andries Jongelinckx en
Josephus Van Craeijwinckel als getuigen, notaris Lissens.
Dit alles voldaan van mij Peeter Pauwels nu laat ik dat goed aan Martinus Belmans en
Anna Maria Pauwels mijn nicht voor negenhonderd guldens courant geld, ik Peeter
Pauwels doen dat teniet mits dat zij mij niet en betalen in den jaren een duizend zeven
honderd negentig den 24 april.
Inliggende akte:
Op heden deze 18 juni voor mij notaris compareerde Joannes Carolus Ludovicus Delcor
als openbaar notaris tot Ukkel residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd
Sr. Peeter Pauwels bejaarde jongeman, inwoner der parochie en graafschap van Ruisbroek,
meierij van Rode op het kasteel Hemelrijck, den welke verklaarde bij deze onherroepelijk
over gelaten en gecedeerd te hebben aan Sieur Henricus Pauwels zijn kozijn ingezetene
van Sint-Niklaas Land Van Waas, alhier present mede comparerende …
Actum te Ruisbroek datum als boven ter presentie van Joannes Baptista De Croost en
Joannes Martinus Pauwels als aanzochten getuigen.
Akte N° 59

20 oktober 1792

Op heden den 20 oktober, voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Baptista Storms inwoner der stad Herentals, welke comparant verklaarde
verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben aan den persoon van Petrus Daems in huwelijk
met Maria Peeters inwoners van ILLe, resort van Tongerlo, alhier present en de
nageschreven goederen in huur accepterende te weten van zijn comparante stedeken,
gestaan en gelegen tot Buul, resort van Olen, bestaande in een huis, zaailanden en driesen,
groot in het geheel omtrent twee bunders … om en mits een som voor voorlijf acht en twintig
guldens Brabants courant, en voor koren of rogge pacht de kwantiteit van vier veertelen
Lierse maten gezuiverd met winde of wande. Gedaan op het kantoor van mij notaris, ter
presentie van Adriaen Baeten en Wilm Van Baalen.
Akte N° 60

27 oktober 1792

Conditie en voorwaarden, op dewelke Adriaen Baeten in huwelijk met Catharina Francen
op heden den 27 oktober, voor mij notaris present de getuigen nagenoemd, publiekelijk aan
de meest biedende presenteert te verkopen een perceel erve gelegen tot Doffen onder Olen
zeker perceel zowel zaailand als dries, groot circa honderd vijf en zeventig roeden en
palende oost Andreas Wuijts, zuid Cornelius Claes, west Peeter De Bie en noord Adriaen
Heijlen. Den stokslag zal gebeuren op maandag en de geldtelling op maandag na de derde
proclamatie, respectievelijk ten twee uur na de middag en ten huize van Adriaen Heijlen op
“ de schans “ alhier.
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Dezelfde dag na langdurige oproepen van mij notaris, heeft daarvan den handslag
ontvangen Franciscus De Zwert voor de som van drie honderd en vijftig guldens en stelde
daarop nog tien hoogen, present Petrus Josephus Verachtert en Joannes Baptist Renders
als getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde verkoop condities op heden 5
november is met het geven van den derden stokslag Franciscus De Swerdt gerechtigde
koper geworden.
Aldus absolutelijk verkocht en gesloten op de schans tot Doffen, ter presentie van Jan
Martien Dens en Marten Goris als aanzochten getuigen. Volgen verder de beschrijving van
de betalingen van deze kopen.
Akte N° 61

3 november 1792

Op heden den 3 november voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Cornelius Laenen en Maria Anna Van Bijlen wettige gehuwden, ingezetenen van
Noorderwijk ten gehucht van Rossem, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben
uit handen van de collatores van het Beneficie in de kapel tot Meeren gefundeerd een som
van honderd guldens wisselgeld en van Joannes Baptista Heijlen als kapelmeester van O.
L. Vr. ter Gestelen een som van honderd guldens Brabants courant geld.
De comparanten stelden speciaal tot pand of hypotheek eerst een half bunder genaamd
“ den schaatsberschen dries “, gelegen in “ den honing “ resort van Olen en palende oost
zuid … (leeg), west een straatje en noord Jan Baptist Wuijts. Tot slot een perceel dries groot
honderd elf roeden, geheten “ den voorsten Neels “, gelegen tot Plassendonck onder
noorderwijk. Palende oost Jan Vervoort, zuid Jan Baptist Callaerts erfgenamen, west een
loop en noord Joannes Verheijen.
De voorgemelde collators verklaarden aan mij notaris en getuigen dat het kapitaal van
honderd guldens wisselgeld hier voor geroerd is geprovenieerd van een gelijk kapitaal
onlangs geredimeerd door den eerwaarde heer Petrus Martinus Mols Janszoon daar
moeder van leeft Maria Catharina Douwen en de gezegde kapelmeester verklaarde ten
passeren dezer dat het voorgemelde kapitaal van honderd guldens courant is voortgekomen
van een egaal kapitaal afgelost over enige dagen door Michiel Janssens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Franciscus Van Hove en Guilielmus Van Hove als aanzochten getuigen.
Akte N° 62

3 november 1792

Condities en voorwaarden op dewelke de weduwe wijlen Peeter Van Dijck, de kinderen van
wijlen Joanna Mertens weduwe wijlen Jan Smets en Marten Smets op heden den 3
november, voor mij notaris present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteren te verkopen te weten de voorzegde weduwe de klederen en het
lijnwaad van haar man met enig meubilair, de gezegde kinderen de klederen, lijnwaad en
meubilaire effecten van hun moeder en den genaamde Martinus Smets enige klederen en
lijnwaad van wijlen zijn huisvrouw.
Kopers waren o.a.: ten eerste van de weduwe Peeter Van Dijck, Marten Goris, Henricus
Desmedt, een boor aan Peeter Van Reusel, een kandelaar aan Antoon Moelants, Guil.
Vekemans, Norbert Helsen, Maria Verborgt, Peeter De Molder tot Herentals, Jan Van
Olmen, Adriaen Wagemans Peeter Martien Janssens, Peeter Verherstraeten, potten en
pinten Adriaen Helsen en Peeter Bertels, Marten Wouters, Michiel Willems, Adriaen Van
Rompa, Joseph Torfs, Jan Van De Poel, Jan Bapt. Ooms theetassen, Jan Baptist Jansens,
Jan Vennekens, Guil. Vekemans een blaaspijp, Peeter Geens, Jan T Seijen, Peeter Van
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Eijnde, Peeter Douwen, Joannes Van Olmen tot Herentals, Joannes Bleerinckx, Henricus
Van Dijck, Joannes Bouwen, Jan Janssens, Peeter Cluijts tot Oevel twee voorschoten,
Peeter Doos, Adriaen Cools tot Oevel kousen, Franciscus Van Hove tot Buul een broek,
Guil. Van Passel smid een broek, Guil. Smets tot Noorderwijk een suppon, Adriaen Van
Lommel, Guil. Smets tot Noorderwijk een kazak en Peeter Helsen een hoed, een suppon van
de weduwe Joseph Heijlen gekocht door Jan Appels tot ILLe, borg Adriaen Wagemans. Een
kazak van dezelfde weduwe verkocht aan Joannes Van Mensel tot Doffen. Gordijnen
gekocht door Petrus De Molder tot Herentals, een bed door Philippus De Vos, een mande
gekocht door Elisabeth Verbraeken, Marten Boonaerts, Jan Verboven, Jan Verholen kocht
de kerrewagen, Adriaen Thoremans een lamp, Franciscus De Backer de boonstaken,
Adriaen Peeters tot Hulshout, Anna Catharina Ooms Jan Baptist dochter, Anna Maria Geefs
een neusdoek, Maria Anna Vermeerbergen, Peeter Doos tot Gerheiden, Arnoldus Wils,
Maria Anna Verswijvel, Petrus Martinus Janssens en tot slot Maria Anna Cuijpers een falie.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van dertig guldens courant dienende met vijftien
stuivers voor het schrijven van den koopboek en met vier stuivers verschot aan den oproeper
in voldoening van het import van deze koopboek, in het geheel 30 guldens 19 stuivers.
Actum Olen 3 november 1792, Martinus Smets.
Nu van de kinderen van Joanna Mertens. Kopers waren o.a.: Jan Verborgt, Jan Van Olmen
tot Herentals, Jan Van De Poel, Adriaen Cools tot Oevel, Marten Janssens, Peeter Douwen,
Cornelius Peeters tot ILLe, Petrus De Molder tot Herentals, Henrick Verbist in Sint Marten,
Peeter Van Hove, Franciscus Van Reusel tot Oosterwijk, Peeter Bertels, Elisabeth
Verbraeken, Peeter Theuwis een servet, Norbert Dams, Maria Anna Vermeerbergen een
neusdoek en een ammelaken, Adriaen Heijlen tot Plassendonk, Jan Baptist Ooms, Jan Van
De Poel, Anthoon Moelans, Marten Goris trekmutsen, Elisabeth Leijsen, Henrick Van Gestel,
Michiel Willems, Adriaen Helsen, Jan Appels, Peeter Van Reusel, Maria Elisabeth Vissers,
Peeter Pinens, Franciscus Van Hove Joseph Grooten stuk lijf, Maria Sneijers tot Oosterwijk
een falie, Maria Verborgt, Adriaen Fr. Cluijts lijnwaad en koorden, Gaspar Verelst koster,
Adriaen Doos een kist, Marten Janssens de hekel, Petrus Helsen een kleerkast, Barbara
Van Dijck een bed, Marten Smets een zargie, Jan Mertens een tafel, Jan Verborgt tot doffen
een kist en tot slot koopt Guil. Vekemans een tafel.
Aldus gedaan en absoluut verkocht binnen Olen, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk van Petrus Helsen en Marten Goris als getuigen.
Ontvangen van de ondergeschreven Barbara Smets de som van honderd dertien guldens
elf stuivers courant, zo op rekening voor haar voorzegde koopboek als op korting van haar
deel in den koopboek van de kinderen van Joanna Mertens haar moeder. Actum tot Olen, 3
november 1792.
Den koopboek van de kinderen van de weduwe Jan Smits bedraagt in het geheel honderd
en drie guldens, twee stuivers en een oord, waaraan moet worden gereduceerd twee
guldens twee stuivers een oord door den notaris Soeten betaald aan den oproeper en voor
de helft der publicatie tot Oevel dertig stuivers, voor het schrijven der condities in den
koopboek en publicatie biljetten met vacatie vier stuivers drie oorden voor de helft van den
staten zegel dus moet den voorzegde notaris de gezegde kinderen opleggen en betalen
honderd en een gulden en bij gevolg aan ieder van hun, vier, vijf en twintig guldens vijf
stuivers.
Ontvangen bij mij ondergeschreven voor mijn zuster Elisabeth Smets de som van 25 gulden
en vijf stuivers courant voor haar vierde part in den koopboek van haar moeder Joanna
Mertens. Actum Olen 25 juli 1793. J. A. De Kepper.
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De koopboek van de weduwe Peeter Van Dijck bedraagt honderd en een gulden zeven
stuivers een oord waarvan insgelijks moet afgetrokken worden voor utante twee guldens,
twee stuivers een oord dus komt haar negen en negentig guldens, vijf stuivers.
Haar vierde part in den koopboek van de weduwe Jan Smets haar moeder beloopt zo
hiervoor blijkt 2 guldens en vijf stuivers. Zo dat komt haar in het geheel de som van honderd
vier en twintig guldens, tien stuivers op rekening van welke som den notaris Soeten haar
heeft geteld ingevolge kwitanties van 3 november 1793 113 guldens en 11 stuivers.
Item heeft den notaris voor haar betaald aan den advocaat Le Bon zeven stuivers. Aan
dezelfde voor een schriftelijk advies, 2 guldens en 2 stuivers. Item aan Marten Goris voor
een brief naar Herenthout gedragen te hebben, zes stuivers. Item komt de secretaris
Soeten voor een staat geformeerd te hebben van het sterfhuis van Peeter Van Dijck, 3
guldens en 3 stuivers.
Item voor het opstellen van een casus positie, 12 stuivers. Item tweemaal naar Geel geweest
en geadviseerd den advocaat Le Bon komt bij moderatie, 2 guldens en 2 stuivers. Item
tweemaal geweest bij Barbara Van Dijck bij den advocaat Reijers en iedere reis bijna een
dag uit geweest bij moderatie, 2 guldens 16 stuivers. Dito notaris Soeten remitteert al zijn
verdere devoiren en vacatiën naar Herenthout en zo verder gedaan.
Item heeft Barbara Smets ingekocht in de voorzegde koopdag van haar moeder een bed
voor 11 guldens 11 stuivers. De uitgave van den notaris Soeten bedraagt honderd zes en
dertig gulden en tien stuivers en zijn ontvangst maar honderd vier en twintig guldens en tien
stuivers, zodat den notaris ten deze over is twaalf guldens dewelke hun gediend hebben
voor uitgaven en voor betaling op den koopboek van 22 december 1791, voor hem als
notaris gepasseerd voor Barbara Smets en wijlen Peeter Van Dijck haar man.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van vijf en twintig gulden en vijf stuivers courant
in voldoening van mijn vierde part in den voorzegde koopboek der meubel goederen van
Joanna Mertens mijn moeder. Olen deze 27 juli 1793, Martinus Smets. Op 18 augustus
1793 ontvangt Jan Smets zijn vierde part.
Akte N° 63

8 november 1792

Op heden den 8 november voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Maria De Busser, weduwe van wijlen Joannes Van Hove en inwoonster van Boekel,
bijgestaan van Joannes Martinus Van Hove en van Henricus Van Hove haar
meerderjarige zonen, welke comparante verklaarde aan Joannes Baptista Boels en
Joanna Coolkens zijn huisvrouw, beiden alhier present en de nabeschreven goederen in
huur accepterende zekere stede gestaan en gelegen tot Boekel resort van Olen en daar
omtrent voor het grootste gedeelte en een gedeelte onder Geel. Bestaande dezelfde stede in
een huis, stal, schuur, hof, zaailanden, weiden, driessen en hooiwas, groot te samen ruim vijf
en een half bunder met de annex heiden, dewelke de comparanten actueel gebruiken, en dit
voor de som van vijftig gulden voor geld pacht en voor koren of rogge part de kwantiteit van
twee en twintig veertelen. Actum tot Boekel onder Olen ten huize der comparanten ter
presentie van Michael Janssens en Petrus Belmans als aanzochten getuigen.
Op heden den 18 februari 1793 voor mij en de getuigen nagenoemd, compareerde Joannes
Baptista Boels in huwelijk met Joanna Coolkens, welke comparant verklaarde aan
Joannes Van Reusel in huwelijk met Anna Catharina Mertens inwoners van Geel ten
gehucht van Larum, verhuurd te hebben alzulke stede met de annex goederen als Maria De
Busser weduwe van wijlen Joannes Van Hove comparerende voor den notaris P. M.
Soeten heeft verhuurd en in pacht uitgegeven aan den comparant en zijn huisvrouw in
datum van 8 november laatstleden. De gemelde Joannes Van Reusel alhier present en de
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gemelde stede in huur is overnemende. Mede comparerende Joannes Mertens
schoonvader van den acceptant en inwoner van “ Klein Gent “ welke comparant verklaarde
tot verzekering van de comparant zich als borg te stellen. Actum binnen Olen, ter presentie
van den notaris Soeten en Martinus Goris als getuigen.
Akte N° 64

14 november 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Joannes Baptista Van Dijck in huwelijk met Maria
Peeters en Petrus Mans en Anna Elisabeth Wijnants zijn huisvrouw voor en de naam van
Anna Elisabeth Mans hun dochter zich ieder van hun hen sterk makende voor mij notaris
en de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogst biedende presenteren te verkopen
met een zitdag een behuisde hofstede gestaan en gelegen tot Schravenhave onder
Noorderwijk.
De verkopers zullen hebben en doen behoorlijke kwitantie tot erving en onterving uit de
voormelde behuisde hofstede voor de ene helft aan de genoemde Anna Elisabeth Mans
aangekomen uit den hoofde van Adriaen Mans haar oom ingevolge zijn testament
gepasseerd voor mij notaris op datum van 14 december 1791 en aan de welke dezelfde helft
toekwam en de andere helft aan de kinderen van wijlen Marten Peeters en Maria Anna
Dams in hun leven wettige gehuwden conform zekere transactie tussen Andreas Mans en
zijn kinderen aangegaan en gepasseerd voor wijlen de notaris Jan Baptist Soeten mijn
vader gepasseerd op 14 november 1782.
Na het voorlezen der verkoopsvoorwaarden werd er te koop gesteld zekere behuisde
hofstede geheten “ de kroon “ gestaan en gelegen tot Schravenhave onder de jurisdictie van
Noorderwijk, groot ander halve zille en palende oost en noord Joannes Luijmen, zuid
Juffrouw de weduwe Bosmans en west een straat. Dezelfde dag heeft na langdurige roepen
van mij den handslag ontvangen Andreas Goolaerts inwoner van Herenthout voor de som
van negen honderd en vijftig guldens en stelde daarop nog veertig hoogen, present Petrus
De Peuter en Adrianus Smets. Andermaal voorgelezen zijnde op heden den 26 november
1792 tot het sluiten van deze koop is met het geven van den derden stokslag den
voorgenoemde Andreas Goolaerts gerechtigde koper geworden en als gecommiteerde
Petrus Laenen zo zij beiden ten deze present verklaarden.
Aldus gedaan en absoluut verkocht tot Schraevenhave onder Noorderwijk, present
Franciscus Van Tielen en Jan Baptist Peeters als aanzochten getuigen.
Akte N° 65

12 november 1792

Op heden 13 november 1792 voor mij notaris en present de getuigen nagenoemd
compareerde Franciscus De Zwert (De Swert) meerderjarige jongeman en ingezetene van
het gehucht Doffen welke comparant verklaarde ontvangen te hebben van Joannes
Baptista Mathijs metser en insgelijks jongeman en inwoner van alhier, een som van vier
honderd gulden Brabants courant.
Comparant stelde voor speciale pand en hypotheek zeker huis, stal, schuur, hof en
aangelegen erve groot salvo justo een half bunder, gestaan en gelegen tot Doffen onder het
leenhof van Herstraeten en palende oost Cornelius Josehus Verwimp, zuid Petrus
Franciscus Wuijts, west de Doffensche straat en noord de weduwe en kinderen van wijlen
Peeter Renders. Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Martinus Boonaerts en Wilm Van Baalen als aanzochten getuigen.
Ontvangen bij ons onderschreven als erfgenamen van wijlen Jan Baptist Matthijs uit
handen van Franciscus De Zwert de som van vier honderd guldens Brabants courant in
remboursement en redemptie van het voorstaande kapitaal en de intresten tot cassatie van
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hetzelfde kapitaal. Actum tot Olen den 8 februari 1796. Jan Van Houdt, J. F. Hoefkens,
Gommarus Daems present als getuigen.
Akte N° 66

13 november 1792

Procuratie tot goedenis van een behuisde hofstede en differente percelen van erven
verkocht door Henricus Pauwels op 26 oktober 1792.
Compareerde present de getuigen Henricus Pauwels meerderjarige jongeman inwoner van
Sint-Niklaas, Land van Waas welke verklaarde mits deze ten volle machtig te maken Mr …
en alle toonders dezer om te compareren voor meijer, hof en wet competent om aldaar den
inhoud dezer te herkennen en te vernieuwen naar voorgaande onterving en te laten goeden,
vestigen en erven Joannes Baptista Wils cum uxore in een huis, stal, schuur, hof en
binnenveld groot circa honderd tachtig roeden, eertijds geheten “ Sint Marten “ en gelegen
tot Buul resort van Olen. Palende oost en noord een straat, zuid Petrus Martinus Soeten
molder alhier en west de H. Geest Tafel van alhier.
Item Ida Gebruers weduwe van wijlen Martinus Daems eerst omtrent anderhalf zille land
genaamd “ het wouwerken “ gelegen als voor. Palende oost en west dezelfde weduwe, zuid
Amandus Van Hout en noord een straat. Tot slot een perceel weide groot omtrent een zille
geheten “ de vennekens “ gelegen als het voorgaande. Palende oost Adriaen Wils den
ouden, zuid Joannes Van Hove, west Gerard Wouters en noord Marten Daems weduwe.
Item Petrus Bellens inwoner van Olen in een stuk zaailand en bos groot twee honderd
dertig roeden genaamd “ den lammer dries “ gelegen dicht bij Meeren.
Al dewelke erfgoederen den comparant verkregen heeft tegen Petrus Pauwels zijn
vaderlijke oom, zo bij koop als bij donatie ingevolge zeker contract van transport op datum
van 18 juni laatst leden conform zekere akte van 27 oktober laatst gepasseerd. De goederen
aangekomen uit den hoofde als enige kinderen en erfgenamen van wijlen Joannes Pauwels
en Anna Butters dewelke deze goederen bezaten in volle posible processie ten jaren 1727.
Actum tot Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Joannes Dams als aangezochte
getuigen.
Akte N° 67

12 november 1792

Op heden den 12 november voor mij notaris en de getuigen nagenoemd compareerde
Adrianus Van Hove en Anna Elisabeth Helsen wettige gehuwden en inwoners van Buul,
welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben van Elisabeth Van Reusel weduwe
wijlen Guil. Mathijs en inwoonster van Oevel een som van vierhonderd guldens Brabants
courant geld.
De comparanten stelden tot pand en hypotheek eerst een perceel erve geheten “ het rijs “
groot omtrent een zille gelegen tot Buul resort van Olen. Palende oost Jan Baptist
Kneukelbergs, zuid de weduwe Marten Daems, west Peeter en Marten Neijers en noord een
straat. Tot slot een stuk erve, groot circa zes zielen gelegen in “ de torfputten “ onder Olen
genaamd “ het groot ven “. Palende oost Jan Baptist Storms, zuid Henrick Steijnen weduwe
en erfgenamen, west den H. Geest Tafel van alhier en noord een straat.
Mede comparerende Adrianus Helsen vader van de tweede comparante dewelke zich als
borge stelde voor het gemelde kapitaal. Actum tot Buul, ter presentie van Martinus
Dresselaers en Jan Baptist Verlinden als getuigen.
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12 november 1792

Op heden den 12 november voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Jan Baptist Wils in huwelijk met Maria Verwimp inwoners alhier ten gehucht van Buul,
welke comparant verklaarde ontvangen te hebben van Elisabeth Van Reusel weduwe van
wijlen Guill. Matthijs, een som van honderd en vijftig guldens Brabants courant geld.
Comparant stelde tot pand en hypotheek eerst een perceel erve waar het huis op staat, groot
omtrent anderhalf ... gelegen tot Buul. Palende oost een straat, zuid een loop, west en noord
Michiel Heijlen en tot slot een perceel dries gelegen als voor, groot anderhalve zille. Palende
oost Egidius Doos erfgenamen, zuid Michiel Heijlen, west Peeter Verlinden en noord
Martinus Van Genechten.
Mede comparerende Petrus Bellens inwoner van Oevel dewelke verklaarde zich als borg te
stellen. Actum tot Buul onder Olen, ter presentie van Adriaen Van Hove en Martinus Goris
als getuigen.
Akte N° 69

17 november 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Guilielmus Gelens en Elisabeth Groenen wettige
gehuwden en ingezetenen van Geel op heden den 17 november voor mij notaris en getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de hoogst biedende presenteren te verkopen met een zitdag
twee percelen van erven, respectievelijk gelegen onder de jurisdictie van Olen. De twee
percelen van erven aan de comparanten aangekomen uit hoofde van wijlen haar ouders en
bij schifting en deling tegen haar broers en zusters gepasseerd voor wijlen den notaris J. B.
Soeten op datum van 8 maart 1787. De stokslagen zullen gedaan worden op maandag na
de derde proclamatie ten twee uur na de middag ten huize van Guil. Maes alhier tot Meeren.
De kopers zullen de maandag daarna of ten dage na het sluiten van deze condities ten huize
als voor aan handen van de verkopers moeten voldoen de koop penningen.
Onder den eersten koop eerst een stuk zaailand geheten” den haegelberg “, groot twee
honderd en vijftig roeden gelegen op de Haeperstraat omtrent “ den kruisweg “ onder de
jurisdictie van Olen. Palende oost de kinderen van wijlen Marten Daems, zuid een straat,
west een loop en noord het zogenaamde Wolfstraatje. Dezelfde dag heeft daarvan den
handslag ontvangen Cornelius Verachtert voor de som van vijf honderd guldens en stelde
daarop vijftien hoogen, present Peeter Van Bijlen en Joannes Van Outsel als aanzochten
getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities is men op heden den 3
december geproduceerd tot het sluiten van deze koop en is met het geven van den derden
stokslag dezelfde Cornelius Verachtert koper geworden.
Onder den tweeden koop een stuk zaailand geheten “ het heijken “, groot anderhalve zille,
gelegen op “ de kattedumpels “ onder Olen. Palende oost Maria Bax, zuid de meijer Jan
Baptist Boeckx, west de kinderen wijlen Marten Daems en noord Petrus Martinus Soeten
molder. Dezelfde dag heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Simon Verberne
voor de som van honderd en zeventig guldens en stelde daarop zeven hoogen.
In de marge:

Akte N° 70

Den ondergeschreven Simon Verberne verklaarde de nevenstaande
tweede koop gedaan te hebben voor en als gecommitteerde van Cornelius
Verachtert inwoner van Oevel. Actum tot Meeren onder Olen, deze 3
december 1792. A. Heijlen.
17 november 1792

Op heden den 17 november voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
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Theresia Baeten inwoonster van Mol ten effecten van het gene nabeschreven bijgestaan en
met volmacht van Adrianus Boeckx haar man ter ene zijde en Adrianus Baeten in huwelijk
met Catharina Francen en ingezetenen van alhier ten gehucht van Schaatsbergen ter
tweede zijde.
Welke comparanten bekenden aangegaan te hebben een contract van mangeling van erve
op erve verklarende tot hun beter gerief van den enen aan den anderen over te geven en te
transporteren, te weten de eerste comparanten aan den tweede comparant haar juiste helft
van omtrent vijf zillen weide gelegen tot Schaatsbergen. Palende deze helft oost Guil.
Baeten met de wederhelft, zuid een straatje, west een straat en noord de kinderen wijlen
Joannes Cools. En de tweeden comparant aan de eerste een stuk zaailand, groot circa een
derde van een bunder, geheten “ het achterste blok “ ook gelegen tot Schaatsbergen.
Palende oost Petrus Cluijts, zuid Joannes Van Hout en anderen, west Guil. S’ Jongers
kinderen en noord den tweeden comparant.
Actum op mijn kantoor ter presentie van Martinus Godefridus Verellen en Guilielmus Baeten
al aanzochten getuigen.
Akte N° 71

20 november 1792

Op heden 20 november voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Theresia Baeten ten effecten van het gene nageschreven bijgestaan van haar man
Adrianus Boeckx, welke comparante inwoonster van Mol verklaarde verhuurd te hebben
aan Guilielmus Baeten en Adrianus Baeten inwoners van Olen ten gehucht van
Schaatsbergen, en alhier present en de nageschreven goederen accepterende, te weten
haar comparante erfgoederen gelegen onder Olen met een perceeltje onder Geel en aan de
acceptanten genoegzaam bekend en dat voor een termijn van zes volgende jaren en van
nog een perceel hooiwas op “ het slept “ en mits daarvoor jaarlijks te renderen en te leveren
te weten voor voorlijf of geldpacht en som van zestien guldens Brabants courant geld en
voor koren of rogge pacht de kwantiteit van vijftien veertelen Lierse maat. De comparanten
zullen de goederen tussen hun moeten delen half en half.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Adriaen Thoremans en Henricus Van
Dijck als aanzochten getuigen
Akte N° 72

24 november 1792

Op heden den 24 november voor mij notaris, compareerde Joannes Douwen inwoner van
Oosterwijk Tongerlo als gewezen voogd en administrateur der goederen van juffrouw Anna
Cornelia Folders meerderjarige dochter en actueel Novitie in het klooster der Eerwaarde
Religieuzen Kapucinessen binnen Brussel, welke comparant verklaarde in zijn gezegde
kwaliteit over te geven aan en ten behoeve van Petrus Meir Josephuszoon meerderjarige
jongeman en ingezetene van alhier ten gehucht van Buul, alzulk kapitaal van driehonderd en
vijftien guldens Brabants courant geld als den comparant ter rente heeft geappliqueerd voor
de genoemde juffrouw zijne constituante en voor haar zuster Anna Maria Lucia Folders en
als Ludovicus Van Hout, ingezetene van Zoerle Parwijs, ingevolge de akte van rente
constitutie gepasseerd voor de notaris C. Coomans binnen Westerlo van datum 13 mei
1788 bekende ter rente opgebeurd te hebben in hoedanigheid van wettelijke aangestelde
voogd over Theresia Van Houdt minderjarige dochter van wijlen Guil. Van Houdt en
Theresia Lambrechts in hun leven gehuwden, mede als geautoriseerde van Maria Van
Houdt in huwelijk met Franciscus Coutereels.
Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Verholen en
Gommarus Peeters als getuigen.
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28 november 1792

Condities en voorwaarden op dewelke Joannes Baptista Gijsels en Elisabeth Govaerts
zijn huisvrouw, inwoners van Hulshout, op heden den 28 november voor mij notaris present
de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen een
groot deel van hun meubilaire effecten en goederen
Kopers waren o.a.: Franciscus Peeters, Franciscus Verheijen, Jan Clé, Jan Baptist Van
Asbroeck, Peeter Witvrouwen, Petrus Peeters, Peeter Vermeerbergen, Jan De Ceuster, Jan
Baptist Verheijen, Jan Van Passel, Joannes Smets, Jan Meeus, Franciscus Van Laer tot
Bruggeneijnde koopt een koe voor 41 guldens borg Peeter Vermeerbergen tot Hulshout,
Peeter Raeijmaekers tot Westmeerbeek koopt een koe voor 26 guldens en 10 stuivers borg
Jan Baptist Vets tot Hulshout, Peeter Verbist tot Hulshout koopt een rund voor 14 guldens en
6 stuivers borg Franciscus Van Put idem dezelfde borg idem dezelfde, Franciscus
Verschueren tot Hulshout koopt een os voor 33 guldens 10 stuivers borg Peeter Witvrouwen
aldaar, Peeter Bruijnseels Nicolaes Govaerts, Jan Marrien, Jan Govaerts koopt een
ossezaal, Jan Baptist Van Outsel, Cornelis Gijsels, Nicolaes Govaerts, Joseph Van Looij,
Joannes Nees, Adriaen Janssens tot Hulshout koopt de leege karre borg Franciscus De
Ceuster, Franciscus Tubbakx koopt een klink, Jan Franciscus Verhoeven, Guil.
Vermeerbergen, Peeter Wens tot Heijst op het Laer koopt 800 pond hooi, Franciscus
Douwen koopt 5 mandelen haver stro, Cornelius Verhaert koopt de peeën, Franciscus Van
Put …
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Hulshout, ter presentie van Joannes Govaerts en
Franciscus Van Put als aanzochten getuigen
Akte N° 74

5 december 1792

Op heden den 5 december voor mij openbaar notaris, compareerde Martinus Boonaerts in
huwelijk met Elisabeth Cools inwoners van alhier, welke comparant verklaarde ontvangen
te hebben uit handen van Henricus Cools zijn zwager en meerderjarige jongeman, een som
van honderd en vijf en twintig guldens Brabants courant geld.
Comparant stelde speciaal tot pand of hypotheek een stuk zaailand groot meer dan en half
bunder, gelegen tot Kerkhoven onder Olen. Palende ten eerste een straat, ten tweede mijns
notaris moeder en ten derden Henricus De Backer. Actum binnen Olen op het kantoor van
mij notaris, ter presentie van Gommarus Adrianus De Kepper en Wilm Van Baalen als
aanzochten getuigen.
Akte N° 75

10 december 1792

Deze zegel van negen stuivers dient voor de procuratie tot Goedenis van 10 december 1792
gepasseerd voor den notaris Soeten en getuigen over een behuisde hofstede geheten “ de
Kroon “ tot Schravenhaeve onder Noorderwijk, verkocht door Joannes Peeters, Petrus
Peeters en Marten Peeters en door Petrus Martinus Mans en Anna Elisabeth Wijnants
voor en in de naam van hun dochter Anna Elisabeth Mans, aan en ten behoeve van Petrus
Laenen.
Op heden den 10 december voor mij openbaar notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd Joannes Peeters in huwelijk met Christina Hermans, Petrus Peeters in
huwelijk met Elisabeth Verstrepen, Maria Peeters bijgestaan van Joannes Baptista Van
Dijck haar man en Petrus Martinus Mans en Anna Elisabeth Wijnants zijn huisvrouw in
de naam van Anna Elisabeth Mans hun minderjarige dochter voor welke zij ieder van hun
zich sterk maken.
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Welke comparanten respectievelijk inwoners van Noorderwijk en Herenthout aan mij notaris
en de getuigen nagenoemd verklaarden onherroepelijk te constitueren en ten machtig te
maken ... en alle toonders om te compareren voor de heren Drossaard en schepenen van
Noorderwijk om aldaar den inhoud dezer herkennende en vernieuwende naar voorgaande
onterving en opdracht aan s’heeren handen te doen en laten goeden, vestigen en erven van
waarschap Peeter Laenen en zijn huisvrouw, ingezetenen van Rossum resort van
Noorderwijk in zekere behuisde stede, groot circa anderhalf zille, geheten de kroon en
gelegen te Schravenhaeve onder Noorderwijk. Palende oost en noord Joannes Luijten, zuid
juffrouw de weduwe Bosmans, en west een wel behuisde stede.
Voor de ene helft aan de genoemde Anna Elisabeth Mans aangekomen ingevolge
testament gepasseerd voor de notaris en getuigen op datum van 14 december 1791 en de
andere helft toekomende aan de drie eerste comparanten conform zeker transactie tussen
dito Andreas Mans en de drie eerste comparanten. Actum ten Schravenhave, ter presentie
van Franciscus Van Thielen en Petrus Damatus Daems aanzochte getuigen.
Akte N° 76

14 december 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Elisabeth Van Hove laatste weduwe van wijlen Jan
Verboven en de erfgenamen van dezelfde Verboven, op heden 14 december voor mij
openbaar notaris en de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogst biedende
presenteerde te verkopen een groot deel meubilaire effecten:
Kopers waren o.a.: Peeter Fanciscus Wuijts, Marten Dresselaers, Henrick Verhaert, Peeter
Doos, Henrick Mans, Marten Heijlen, Henrick Mans, Adriaen Caers, Peeter Stijnen, Peeter
Van Genechten, Joannes Dams, Adriaen Wils, Lamb. Gebruers, Franciscus De Swert, Jan
Verholen, Henrick Wouters, Theresia Van Hove, Henrick Peeters, Adriaen Bertels tot Larum,
Adriaen Bernards, Jan Jacobs tot Wolfstede, Henrick Verhaert, Henrick verboven, Peeter
Verborgt, Adriaen Dresselaers, Michiel Cools tot Bevel, Peeter Van Reuse, Jan Jacobs tot
Wolfstede koopt de hoge karre borg Henrick Wouters tot Hezewijk, De aarde karre gekocht
door Adriaen Caers tot Hezewijk borg Jan Jacobs voorzegde, Adriaen Franciscus Cluijts een
kist, Lambertus Gebruers tot Meeren koopt een koe evenals Adriaen Appels tot Oevel borg
Adriaen Bernards tot ILLe, Joannes Dams koopt een kalf, Henrick Mans tot Wolfstede koopt
den os borg Adriaen Caers tot Wolfstede, Peeter Van Genechten tot Gerheijden koopt een
koeiketel …
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Gerheiden onder Olen, ter presentie van Joannes
Dams en Adriaen Franciscus Cluijts als aanzochten getuigen.
Ontvangen van den notaris de som van zes en twintig guldens courant op rekening van den
voorstaande koopboek. Actum tot Gerheiden deze 14 december 1792. Elisabeth Van Hove.
Den voorstaande koopboek in het geheel voldaan als bij rekening van 13 oktober 1793.
Akte N° 77

20 december 1792

Conditie en voorwaarden achtervolgende dewelke Maria De Busser weduwe van wijlen
Joannes Van Hove en hun kinderen op heden den 20 december voor mij notaris present de
getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen een grote
partij meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Jan Baptist Wils, Jan Van Hove, Peeter Verwimp, Michiel Leijsen geleijse
schotelen (14 stuks), Jan Verlinden, Guil. Vermeerbergen, Jan Franciscus Wouters, Ant. De
Bal pint, Adriaen Cools, Adriaen Beirinckx, Adriaen Verbist, Jan Baptist Boels, Henrick
Eskens, Marten Meir tot Bijlen, Peeter Lemmens tot Herentals een panneken, Carolus
Verachtert, Marten Wouters, Franciscus Heijns, Jan Hermans, Adriaen Jannsens zelen,
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Franciscus Ceulemans, Adriaen Van Lommel, Peeter Douwen, Arnoldus Wils Peeter
Verwimp Jan Hermans een schepzak, Petrus De Backer, Peeter Van Bijlen een vat, Peeter
Verlinden, Guil. Baeten, Andreas Van Dijck, Peeter Groenen een rooster, Henrick Verbist
bijtels, Peeter Vermeerbergen een schaaf, Jan Verlinden een kaar met ijzer, Jan Hoes een
bijl, Joseph Lenards een palingstik, Jan Verholen een riek, Peeter Belamans een zijse,
Peeter Delen, Jan Baptist Wils tot Buul kocht een koe borg Marten Dresselaers tot Oevel 40
guldens, Jan Baptist Peetermans tot Buul kocht een koe, borg Guil. Maes tot Meeren,
Carolus Verachter tot Oevel kocht een koe, borg Jacob Verachtert aldaar, Peeter Meir op het
otterven kocht een rund borg Franciscus Heijns, dezelfde kocht een veers borg idem,
Joannes Mannaerts tot Geel kocht het paard 67 guldens, Petrus Joseph Verachtert kocht het
zadel, Peeter Bockx tot Oevel een zadel, Peeter De Bie, Peeter Mertens tot Oevel een
heelster, Peeter Verbist tot Gerhagen een toom Joannes Moons, Peeter Kenis strengen,
Peeter Matthijs een haemhout, Jan Baptist Heijlen een roskam, Andreas Van Dijck een kuip,
Peeter Saminjon, Peeter Vermerbergen tot Meeren de koeiketel, Guiliam Baeten tot
Schaatsbergen de aarde karre alsook de lange karre, Adriaen Jannsens de sponnen,
Adriaen Heijlen tot Meeren de scherf blok, Jan Van Outsel Adriaen Heijlen tot Meeren de
karre huif.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Boekel onder Olen, ter presentie van Guilliam
Baeten en Martinus Goris als aanzochten getuigen.
Akte N° 78

31 december 1792

Conditie en voorwaarden op dewelke Joannes Douwen als H. Geestmeester der H. Geest
Tafel van Olen op heden den 31 december voor mij notaris present de getuigen aan de
meestbiedende presenteerde te verkopen enige kopen schaarhout.
-

Eerste koop is verkocht aan Jan Baptist Tuerlink tot Oosterwijk borg Jan Baptist De
Winter.
Tweede koop verkocht aan Henricus Helsen, borg Jan Douwen.
Derde koop verkocht aan Jan Baptist De Winter, borg J. B. Tuerlinkx.
Vierde koop verkocht aan Henrick Helsen, borg Jan Douwen.
Vijfde koop verkocht aan Amand Douwen, borg Jan Douwen.
Zesde koop verkocht aan Henricus Helsen, borg Jan Douwen.
Zevende koop verkocht aan Adriaen Van Lommel, borg Amand Douwen.
Achtste koop verkocht aan dezelfde, borg dezelfde.
Negende koop verkocht aan Amand Douwen, borg Jan Douwen.
Tiende koop verkocht aan dezelfde, borg idem.
Elfde koop verkocht aan Amand Douwen, borg Jan Douwen.
Twaalfde koop verkocht aan Henrick Helsen, borg Jan Douwen.
Dertiende koop verkocht aan Adriaen Van Lommel, borg idem.
Veertiende koop verkocht aan Jan B. Tuerlinkx, borg J. B. De Winter.
Vijftiende koop verkocht aan Henrick Helsen, borg Jan Douwen.
Zestiende koop verkocht aan Adriaen Van Lommel, borg Amand Douwen.
Zeventiende koop verkocht aan Amand Douwen, borg Jan Douwen.
Achttiende koop verkocht aan Henricus Helsen, borg Jan Douwen.
Negentiende koop verkocht aan Adriaen Van Lommel, borg Amand Douwen.
Twintigste koop verkocht aan dezelfde, borg idem.
Eén en twintigste koop verkocht aan Adriaen Wagemans, Adriaen Van Lommel.
Twee en twintigste koop verkocht aan Jan Douwen.
Drie en twintigste koop verkocht aan Peeter De Boel, borg Adr. Wagemans.
Vier en twintigste koop verkocht aan Adriaen Van Lommel, borg Amand Douwen.
Vijf en twintigste koop verkocht aan dezelfde, borg idem.
Zes en twintigste koop verkocht aan Henrickus Helsen, borg Jan Douwen.
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter plaatse onder Oosterwijk, present Amand Douwen
en Henricus Helsen als aanzochten getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten op rekening van de voorstaande koopboek één en
dertig guldens en tien stuivers courant. Actum Olen 27 maart 1793. Jan Douwen.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van vijftig guldens vijftien en een halve stuiver
courant op rekening van den voorstaande koopboek. Actum Olen deze 7 mei 1793. Jan
Douwen.
Ontvangen van den notaris Soeten zes guldens en vijftien stuivers in voldoening van den
voorstaande koopboek. Actum 3 februari 1794. Jan Douwen.
Dit kapitaal van 200 guldens is voortgekomen uit de 150 guldens geredimeerd door Michiel
Janssens op 19 oktober 1792 en uit 100 guldens, gekweten door G. Gelens op 3 december
1792, zijnde de overige 50 uitgezet met nog 100 guldens gerembourseerd door Guil. Maes
den 26 april 1793 aan Sieur P. Fr. Bongaerts ingevolge akte van constitutie van 30
september 1793 ook voor mij notaris gepasseerd.

Anno 1793
Akte N° 3

17 Januari 1793

Condities en voorwaarden achter volgens dewelke Maria Catharina Douwen weduwe van
wijlen Joannes Mols op heden den 17 Januari voor mij present de getuigen nagenoemd
publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te verkopen verschillende kopen
schaarhout gestaan onder Tongerlo.
-

Eerste koop verkocht aan Adriaen Govaerts tot Oosterwijk.
Tweede koop verkocht aan Gerard De Ceuster borg Franciscus Huijpens.
Derde koop verkocht aan Peeter Neijers tot Hezewijk.
Vierde koop verkocht aan Gerard De Ceuster.
Vijfde koop verkocht aan Franciscus Huijpens borg Gerard De Ceuster.
Zesde koop verkocht aan Gerard De Ceuster borg Franciscus Huijpens.
Zevende koop verkocht aan Franciscus Huijpens borg Gerard De Ceuster.
Achtste koop verkocht aan Marten Goris.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter plaatse, present Peeter Douwen en Marten Goris.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van dertig guldens en één stuiver courant in
voldoening van de voorzegde acht kopen schaarhout. Actum Olen 11 september 1793. P. M.
Mols.
De volgende drie kopen zijn verkocht door Henrick Neijers op 26 februari 1793.
-

Eerste koop verkocht aan Franciscus Neijers.
Tweede koop verkocht aan Adriaen Waegemans.
Derde koop verkocht aan Jan Torfs.

Ontvangen van den notaris Soeten de som van tien guldens en drie stuivers, dienende met
drie stuivers door dezelfde betaald voor het kerkgebod, in voldoening der voorzegde drie
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kopen schaarhout. Actum Olen 13 oktober 1793. Signum + Joannes Neijers nescientis
scribere voor zijn zoon Henricus Neijers.
Akte N° 4

18 januari 1793

Dient benevens den hier aangevoegde zegel van vier stuivers tot het contract van 18 januari
1793, aangegaan tussen de Abdij van Tongerlo en de Gemeente van Olen ter zaken van
het proces tussen hun geventileerd hebbende in de Soevereine Raad van Brabant.
Alzo voor de Soevereine Raad van Brabant tussen den eerwaarde heer Prelaat der Abdij
van Tongerlo, met hem gevoegd den eerwaarde heer pastoor van Olen supplianten ter ene
en tussen de regenten gegoede en gemeenschappelijke ingezetenen van aldaar ter andere
zijde, is ventilerende een zeker procedure, kwestie en different begonnen in de voorzegde
raad op 13 mei 1769 dat de zeer eerwaarde heer Prelaat vermeende dat de tienden die zijn
abdij en de genoemde heer pastoor onder het territoir van Olen zijn heffende te samen maar
waren overgedragen bij kohier des jaar 1686, voor een derde part van hetgeen dat de
universele tienden van aldaar (na aftrek van hetgeen dat de eerwaarde heren pastoor van
Noorderwijk kapelaan van Herentals van ouds betalen hun portie in de tienden) bij het
gemeld kohier zijn gerapporteerd: in welke gezegde procedure in de voorschreven raad zo
ver is geprocedeerd dat na admissie van partijen den toon en na van wederzijds oneindige
devoiren van toon gedaan en getuigen geproduceerd te hebben en na meer als zeventig
stukken van iedere kant in toon te hebben geëxhibeerd, de supplianten den 30 december
1783 gedesisteerd zonder oblaten van kosten veranderd hebben hun conclusie genomen bij
hun rekwest, ja in welke zaak bij partijen zover is geprocedeerd dat aan hun bij decreet
geordonneerd is geworden van te compareren op 16 december 1785 voor commissarissen
in zaak gedeputeerd om over de gehele procedure te worden vergeleken, als wanneer door
hun commissarissen aan partijen is voorgeschreven dat de rescribenten zouden maken een
staat van alle en iegelijk hun pretenties tot last der gezegde abdij, en dat dezelfde staat
geformeerd zijnde partijen wederom zouden compareren voor hun commissarissen ten einde
voorschreven.
Dit niet tegen staande, om alle verdere comparitiën, nodeloze kosten daaruit te resulteren,
debatten voorkomende en terwijl men evenwel in deze tijds omstandigheden over het
gemelde different alhoewel den voornoemde staat als nu gereed en gemaakt is niet en kan
vergeleken worden door den genoemde commissarissen en dat den uitstel van hetzelfde
different bij te leggen aan de recribenten niet en kan spreken als tot merkelijk achterdeel en
schade, zo zijn om over de voorgemelde gehele procedure, kwestie en geschil met ter
minnen te transigeren en te akkoord eren en te conveniëre op heden den 18 januari 1793
voor mij P. M. Soeten als openbaar notaris gecompareerd present de getuigen nagenoemd,
den eerwaarde heer Frater J. Thijs provisor der abdij van Tongerloo ten ene en Petrus
Helsen, Adrianus Heijlen en Joannes Dams schepenen van het gezegde graafschap ter
tweede en andere zijde. Gebruikende dezelfde schepenen tot beter effect van het gene
navolgende de autorisatie en volmacht op hun verleden van hunne mede schepenen bij
mandaat van op datum 16 dezer: het origineel geschreven ten deze gevoegd te weten : / dat
het project van rekening over al de voorschreven pretenties door den heer eerste comparant
overzien door de respectieve contractanten ondertekent en ten deze insgelijks met de
inventarissen daar bij geroepen gevoegd zal moeten gedeminneerd en verminderd worden
met de som van duizend zes en twintig guldens zes stuivers drie oorden en zo hetzelfde
project van rekening monterende tot zes duizend twee honderd en vijf guldens veertien
stuivers drie oorden maar en zal moeten aanzien en gehouden worden ten belopen ter som
van vijf duizend honderd negen en zeventig guldens en acht stuivers Brabants courant geld
in mindering van welke som de voorzegde abdij in dato 20 januari 1753 geteld heeft aan de
gemeente van Olen twee honderd één guldens en acht stuivers, dus dat aan de tweede
comparanten voor dezelfde gemeente door den heer eerste comparant nog zou moeten
opgelegd en betaald worden de som van vier duizend negen honderd en acht en zeventig
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guldens Brabants courant, ware het zake dat de tweede comparanten in mindering en op
rekening van deze som niet hadden ontvangen van den heer eerste comparant en zijn
predecesseur in vier verschillende wijze tussen den 13 maart 1791 en den derde dezer
maand een som van dertien honderd en acht zeventig guldens gevolgentlijk dat den heer
eerste comparant eindelijk maar meer schuldig en blijft, ten achteren is en moet opleggen
aan de tweede comparanten q.q. de som van drie duizend en zes honderd guldens Brabants
lopende geld, door den zelfde heer eerste comparant te voldoen tussen heden en een jaar
aan de voorzegde gemeente van Olen.
Item is tussen partijen contactanten vastgesteld en besloten dat de tienden die de voorzegde
abdij onder de jurisdictie van Olen is heffende, zonder daar in te comprehenderen enig part
of deel der tienden, die den eerwaarde heer pastoor van aldaar onder hetzelfde jurisdictie
bezit voortaan altijd dat is te zeggen zo lang als de publieke lasten op den voet van het
kohier des jaar 1686 zullen moeten omgeslagen worden, zullen blijven contribueren en
opbrengen in een twintigste penning de som van twee en negentig guldens zestien stuivers,
te weten het derde part dat de gemelde abdij toekomt in de tiende genaamd “ den heijden
loop “, tien guldens en één stuiver twee oorden, haar derde part in de tiende geheten “ den
Meerenschen loop “, acht guldens en zestien stuivers en haar derde deel in de tiende
genaamd “ den Ilschenloop “ drie gulden achttien en een halve stuiver evenals de zelfde
derde parten der drie gemelde tienden, ingevolge de eigen registers der voorzegde abdij ten
jaren 1686 zijn overgedragen geweest en sedert het jaar 1672 tot de drie laatste jaren voor
den aanstel der voorgeroerde procedure altijd obligaat en betaald hebben ingevolge dan
zulke de gemelde tienden van der voorzegde heer pastoor moeten blijven aanzien gehouden
en gerekend worden als tienden, die bij het gementionneerd kohier niet en zijn overgedragen
of gerapporteerd en die separatelijk in eenen twintigsten betalen veertien guldens en elf
stuivers.
Item zal iedere partij moeten dragen de onkosten die zij geleden doen en gedaan hebben ter
oorzaken van de gemelde procedure zonder elkaar daarover ooit meer te mogen molesteren
of aan te spreken directelijk of ondirectelijk; dan zullen van dit tegenwoordig contract en van
de stukken daar aan gevoegd ten koste der tweede comparanten q.q. moeten afgeleverd
worden aan den eersten comparant dobbelen authentiek.
Item is ten deze wel expresselijk besproken en geconditioneerd dat dit contract volstrekt zal
wezen van nulliteit en onwaarde en aanzien zal moeten worden als nooit gemaakt of
gepasseerd; ingeval hetzelfde niet en zou worden geratificeerd door den zeer eerwaarde
heer Prelaat en geapporteerd bij meerderheid der stemmen door de gegoede notabelen
ingezetenen voor iedere geruterefreerde der gemeente van Olen in de generale convocatie
ten dieneinde te houden.
Mits welke zo hebben partijen trancigenten verklaart dat de voorzegde gehele procedure,
kwestie en different mits deze komt te cesseren en dat zij tot elkanders last geen verdere
pretentie meer hebben nog en behouden in enige manieren direct of ondirect als degene
begrepen in dit tegenwoordig contract; zullen de respectieve contractanten hetzelfde contract
ten hunne gemeenschappelijke kost zo haast mogelijk laten deresteren, lauderen en
apporteren door den Souvereine Raad van Brabant; renoncipieerende partijen contractanten
ten effecten van hetgeen tot voormeld aan alle … costumier rechten en behulpmiddelen hier
aan obsterende als aan de brieven van believement aan de regel van het recht dicterende
dat de generale renovatie niet en valideert ten zij dat de speciale voorgaat naar dat zij
contractanten van de krachten van dit alles door mij notaris zijn geeertioneert geweest.
Dit zegden de partijen contractanten te wezen hun transactie en akkoord gelovende
hetzelfde stiptelijk voor hun en hun opvolgers te zullen nakomen. Actum et transactum in de
voorzegde abdij, ter presentie van Franciscus Belien en Joannes Goris als getuigen hiertoe
speciaal aanzocht.
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Aangezien voor den Soevereinen Raad van Brabant tussen den zeer eerwaarde heer
Prelaat der abdij van Tongerloo, met hem gevoegd den eerwaarde heer pastoor van Olen,
supplianten en tussen de regenten, gegoeden en ingezetenen van aldaar reseribenten,
ventileert zekere procedure begonst in dato 13 mei 1769 over en ter zake dat de zeer
eerwaarde her Prelaat vermeende dat de tienden die zijn abdij en den gezegde heer pastoor
onder het territoir van Olen zijn heffende te samen maar en waren overgedragen bij kohier
des jaar 1686 voor één derde part van hetgeen de universele tienden van aldaar bij hetzelfde
kohier zijn gerapporteerd in eenentwintigste en alzo de supplianten den 30 december 1783
hebben gedesisteert van hunne conclusie, genomen bij hun rekwest venne en cour en dat in
de comparitie gehouden den 16 december 1785; om over de gehele procedure te worden
vergeleken door de commissarissen in zake gedeputeerd is voorgeschreven aan partijen dat
de reseribenten zouden maken een staat van alle en iegelijke hunne pretentie tot last der
gezegde abdij, welke staat nu gemaakt zijnde men eventueel in deze tijds omstandigheden
niet en kan verschijnen voor dezelfde commissarissen; daarom verklarende ondergetekende
schepenen van het dorp en graafelijkheid van Olen mits deze te constitueren en ten volle
machtig te maken Petrus Helsen, Adrianus Heijlen en Joannes Dams, hunne
medeschepenen, ten einde van over de voorzegde procedure met de kosten der zelfde en
over alle en iegelijke pretentie hier over gemeld aan te gaan zodanig contract en akkoord als
zij geconstitueerde zullen goedvinden geconstitueerde te maken, te zullen houden voor
goed, vast onverbrekelijk en van waarde; zo nochtans dat hetzelfde zal moeten geaggreeert
worden door de gegoede en ingezetenen van Olen voor zoveel nodig, door den Souvereinen
Raad van Brabant, alles op pene van nulliteit van hetzelfde contract. Gedaan binnen Olen,
deze 16 januari 1793. Cornelius Josephus Verwimp, Petrus Cornelius Maes, Petrus
Franciscus Mertens, Jan Hermans.
Rekening, bewijs van alles hetgeen de Abdij van Tongerlo aan de gemeente van het dorp
en graaflijkheid van Olen moet vergoeden en betalen over de dukaten van haar tienden en
molen onder Olen, zo in kapitalen der penningen door de gezegde gemeente gelicht
gedurende den oorlog 11 begonst in Brabant ten jaar 1746 en geëindigd ten jaar 1749, als in
de gene met de welke de voorgenoemde gemeente als den gemelde oorlog begonst is, nog
belast was, mitsgaders al in de intresten der respectieve kapitalen tot dien. Bewijs van
hetgeen het welk de voorzegde abdij sedeert het jaar 1766 wederhouden en gerefuseerd
heeft te betalen zo in de ordinaire uitgezondene twintigste penningen als in de ongestelde
kwartiers en domicilaire lasten.
Eerst behoort men te weten dat de ene helft van de kapitalen der penningen de welke de
gemeente van Olen gelicht heeft gedurende den gemelde oorlog tot voldoening van de
menigvuldige schooren graan, doe door de Fransche kroon zijn geordonneerd geweest van
geleverd te worden in de Franse magazijnen, heeft moeten ingevorderd worden op den reële
voet, gelijk de twintigste penningen worden gelicht, en de andere helft evenals de kapitalen,
met dewelke de voorzegde gemeente nog belast was ten tijde als de voorberoepen oorlog
begonnen is, op den voet gelijk de kwartiers lasten worden omgeslagen; alles met de
respectieve intresten der zelfde kapitalen en met de respectieve kosten zo van het maken
van de zetboeken en van het doen der rekeningen als van de tantièmes (belastingen) der
collecteurs hetwelk dient voor memorie.
Eerste kapittel rakende de kapitale penningen gelicht gedurende den voorberoepen oorlog.
Dezelfde kapitalen dewelke maken het object van dit kapittel belopen te samen in Brabants
courant geld, conform den inventaris ten deze gevoegd sub.literra A ter somme van twintig
duizend twee honderd zeventig guldens zestien en een halve stuiver dus hier 20270 - 16 ½

11

Het betreft hier de Oostenrijkse Successieoorlog. Brussel werd destijds van 1745 tot 1749
kortstondig zelfs door de Fransen bezet.
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De intresten door de voorzegde gemeente effectievelijk betaald over hetzelfde kapitaal
sedert hunne respectievelijke lichtingen menteren ingevolge den inventaris hieraan gevoegd
Sub. liters B ter somme van tien duizend zeven en zeventig guldens twee drie vierde stuivers
geld als boven ergo
10070 - 2 ¾
De onkosten van de jaarlijkse zetboeken sedert het jaar 1747 omgeslagen tot de invordering
van dezelfde intresten en de onkosten der rekeingen tot de zetboeken relatief, zal men niet
inbrengen
30347 - 19 ¼
De tantiemes der collecteurs voor het invoeren en ontvangen der twee sommen in dit kapittel
in margine uitgetrokken hebben belopen ten inventaris van vijf per honderd, als zijnde de
zetboeken sedert het jaar 1747 nooit minder in collecte aangenomen geweest, tot de somme
van vijftien honderd zeven en negentig guldens vier en drie vierde stuivers dus hier
1597 - 4 ¾
Zo dan bedraagt het geheel import van dit kapittel in Brabants lopende geld de som van één
en dertig duizend negenhonderd vijf en veertig guldens vier stuivers
31945 – 4 – 0
Eerste departitie met ... van hetgeen het welke de abdij van Tongerloo moet vergoeden aan
de gemeente van Olen over de quoten van haar tienden en molen ten opzichte van de helft
van het import van …kapittel voor zoveel deze helft heeft moeten ingebracht worden op den
reeelen voet. Om te hebben kunnen vinden dezelfde helft ter somme van vijftien duizend
negenhonderd twee en zeventig guldens twaalf stuivers, heeft men sedert het jaar 1747 tot
en met het tegenwoordig jaar 1790 moeten invorderen op den plierenreelen puerenreelen
voet, gelijk de xx penningen worden gelicht de kwantiteit van twee en veertig xx penningen,
bedragende een en twintigsten conform de generale aan drachten en kohieren van het jaar
1686 ; na aftrek van een vierde van het taxaat der twee molens voor samen de som van drie
honderd tachtig guldens dertien stuivers één oord ; en dit zo zijnde moet de abdij van
Tongerloo over de quoten aan de gemeente van Olen voor gelijke twee en veertig xx
penningen vergoeden en opleggen gelijk als volgt te weten : Eerst voor de quote van haar
tienden, dewelke in de voorzegde generale aandrachten zijn over gedragen en getaxeerd tot
twee en twintig guldens zestien stuivers in éénen twintigste, de somme van negenhonderd
zeven en vijftig guldens twaalf stuivers ergo hier
957 - 12 – 0
Item voor het contingent van haar malen, dewelke in dezelfde generale kohieren naar de
tractie van een vierde van hetzelfde taxaat voor lening ? is overgedragen en gequoteerd tot
negen guldens in éénen twintigsten, de som van drie honderd acht en zeventig guldens
378 – 0 – 0
En aangezien de abdij van Tongerloo altijd geweigerd en ook weerhouden heeft van over
haar tienden en molen in publieke lasten te contribueren en te voldoen haar juist contingent
op den voet volgende de taxen geordonneerd bij verschillende plakkaten, decreten en
vonnissen ; en dat zij zelfs daarover ten jaren 1769 tegen de gemeente van Olen is in proces
getreden, het welk zij vervolgd heeft het jaar 1786, als wanneer hetzelfde naar zeer veel
moeilijkheden en zware kosten veroorzaakt te hebben aan de voorzegde gemeente, is
geëindigd bij middel van condescendering in hetgeen dat dezelfde gemeente pretendeerde ;
en alzo deze ter oorzaak van al hetzelfde ondertussen heeft opgebracht en verschoten voor
de gemelde abdij al hetgeen dat zij voor haar aan part had behoren te contribueren in het
import van het eerste kapittel, zo moet zij de twee gemelde en in margine uitgetrokken som
met in deze repartitie met bewijs aan de gemeente van Olen vergoeden en opleggen met de
intresten van dien ten avenant van vier en een half procent jaarlijks, zulks ten minste
tempore..; te weten vanher jaar 1769 tot het jaar 1786 incluis en eerst achttien jaar intrest
van de penningen dewelke de gemeente van Olen voor de qouten der tienden en molen van
de voorzegde abdij verschoten en betaald heeft anterieurlijke der gemelde procedure ;
belopen al dezelfde verschoten penningen ingevolge het detail dat het hier op zal volgen
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zoveel als vijfendertig en twee vijfde twintigste van haar tienden en molen voorzegt ; en dus
ter somme van elk honderd vijf en twintigste veertien en een halve stuivers, welke intresten
ten avenant van vier en een half procent het jaar uitbrengen vijftig guldens dertien en een
achtste stuiver ; en dus voor de gemelde achttien jaar de som van negenhonderd elf guldens
zestien en een vierde stuivers, dus hier
911 - 16 ¼
Transport 2247 - 8 – ¼
De ene helft der nieuwe kapitalen, geredimeert anterieur aan de procedure en ingevorderd
op den puren reële voet, heeft belopen ingevolge het kapittel in pede van den inventaris is
gevoegd Sub. literra A ter som van
8666 - 13 ¼
De ene helft der intresten van de nieuwe gelichte kapitalen omgespeld op den reële voet als
voor en betaald voortijdig aan de procedure heeft bedragen als blijkt bij het kapittel onder
den inventaris gevoegd Sub. litera B, tot.
4135 - 0 ½
En bij gevolg de tantièmes der collecteurs voor het invorderen van deze twee nevenstaande
sommen à rato van vijf procent, totalis.
679 - 15 – ¼
Totaal : 13475 -9 – 0
Om welke som van dertien duizend vier honderd vijf en zeventig guldens negen stuivers te
hebben kunnen vinden, men heeft moeten omslagen op den pure reële voet, gelijk de xx
penningen worden gelicht de kwantiteit van vijf en dertig en twee vijfde twintigste sedert het
jaar 1747 tot het begin der voorberoepen procedure al hetwelk dient tot eclaireissement
Transport 2247 - 8 ¼
Ten tijde van het voor geroerde proces heeft men geen nieuwe kapitalen gerembourseerd
memorie. De ene helft van deszelfs intresten ingevorderd op den pueren reeele voet heeft
jaarlijks gedurende den voor gedescribeerde tijd belopen tot de somme van vier en veertig
guldens één stuivers één oord ; on consequentelijk de tantièmes der collecteurs voor het
ontvangen der zelfde sommen ten avenant van vijf procent tot twee guldens zes stuivers één
oord ; dus te samen het jaar tot de som van zes en veertig guldens zeven en een halve
stuiver, om welke te hebben kunnen voldoen, men alle jaren heeft moeten omzetten een
achtste x x penningen ; zo dan heeft de gemeente van Olen jaarlijks uit dien hoofde
opgebracht voor de abdij van Tongerloo drie guldens negentien en een halve stuivers ;
mitsgaders in de ordinaire uitgezondene twintigste elf achtste van een twintigste penning van
haar tienden tot de som van één en dertig guldens.
Transport 2247 - 8 ¼
zeven stuivers; en overzulks heeft de voorzegde gemeente van het jaar 1769 of voor de
genoemde abdij jaarlijks verschoten de som van vijf en dertig guldens zes en een halve
stuiver, van welke de intrest belopende à rato van vier en een half van het honderd tot éénen
gulden elf stuivers drie oorden jaarlijks, aan de voorzegde gemeente moeten opgelegd
worden op den voet als volgt te weten : eerst zeventien jaar intrest van de som van vijf en
dertig guldens zes en een halve stuiver door dezelfde gemeente verschoten ten jaren 1769 ;
dus de som van
26 -19 ¾
Item zestien jaar intrest van de gelijke som door dezelfde gemeente betaald ten jaren 1770
dus hier
25 - 8 ¾
Item vijftien jaar intrest van de gelijke som door de voorzegde gemeente voldaan anno 1771
ergo
23 -16 ¼
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Item veertien jaar intrest van een egale somme gedebourseert door dezelfde 22 – 4 ½
Item dertien jaar intrest van gelijke som die de gemeente opgebracht heeft ten jaren 1773,
ergo
20 - 12 ¾
Transport 2366 - 9 ½
Item twaalf jaar intrest van een egale somme door dezelfde gemeente verschoten ten jaren
1774 dus
19 - 1 – 0
Item elf jaar intrest van een som van vijf en dertig guldens zes en een halve stuiver door de
gemeente van Olen opgebracht ten jaren 1775, ergo
17 - 9 – ¼
Item tien jaar intrest van gelijke som door dezelfde gemeente gedebourseert ten jaren 1776,
dus
15 - 14 – ½
Item negen jaar intrest van gelijke som, verschoten door de voorzegde ! ten jaren 1777, ergo
hier
14 - 5 – ¾
Item acht jaar intrest van gelijke som van vijf en dertig guldens zes en een halve stuiver, door
de gezegde gemeente voldaan anno 1778, dus
12 -14 – 0
Item zeven jaar intrest van een egale som door dezelfde gemeente betaald ten jare 1779,
ergo
11 - 2 – ¼
Item zes jaar intrest van gelijke som als boven verschoten ten jaren 1780
9 - 10 – ½
Item vijf jaar intrest van een egale som door de voorzegde opgebracht ! ten jare 1781, ergo
7 - 18 – ¾
Item vier jaar intrest van gelijke som door de gezegde gemeente verschoten
anno 1782
6-7-0
Transport 2480 - 15 ½
Item drie jaar intrest van gelijke som door de gemeente van Olen voldaan ten jare 1783, dus
alhier
4 - 15 – ¼
Item twee jaar intrest van en egale som door dezelfde opgebracht anno 1784
3 -9 - ½
Item en eindelijk een jaar intrest van gelijke somme van vijf en dertig guldens zes en een
halve stuiver door de gezegde gemeente verschoten en voldaan ten jaren 1785, dus
1 - 11 – ¾
Tot dien moet de gemelde abdij van Tongerloo opleggen het geen het welk de gemeente van
Olen voor haar opgebracht en verschoten heeft in ordinaire uitgezondene x x penningen
hebben het gedaan verschot alle jaren belopen zo men hier voor alsnog gezegd heeft tot der
somme van één en dertig guldens zeven stuivers, dus op den tijd van vijf en twintig jaren te
weten van 1766 tot en met 1790 tot de som van zeven honderd drie en tachtig guldens
vijftien stuivers ergo alhier
783 -15 – 0
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En daarenboven op te leggen achttien jaar intrest van de penningen die de gezegde
gemeente verschoten heeft in de ordinaire uitgezonden twintigste, de drie laatste jaren voor
het meergemelde proces te weten in de jaren 1766, 1767 en 1768, hebbende dezelfde
verschoten penningen op dezelfde drie jaar uitgebracht de som van vier en negentig guldens
één stuivers, waarvan den intrest à vier en een halve procent jaarlijks uitbrengt vier guldens
vier en vijf achtsten stuiver, ergo voor de gemelde achttien jaar de som van zes en zeventig
guldens drie en een vierde stuivers dus alhier
46 - 3 – ¼
Het gehele import van hetgeen de abdij van Tongerlo moet vergoeden en opleggen aan de
gemeente van Olen over de quoten van haar tienden en molen ten opzichte van de helft
makende het object van deze eerste repartitie met bewijs monteert de som van drie duizend
drie honderd vijftig guldens vier en een vierde stuivers ; behoudens dat daar onder begrepen
zijn de gedane verschotten hier voor geroerd met dezelfde intresten, zo dan zegge
3358 - 4 ¼
Tweede repartitie met bewijs van al het geen de abdij van Tongerloo moet vergoeden aan de
gemeente van Olen over de quoten van haar tienden en molen ten opzichte van de
wederhelft van het import van het eerste kapittel voor zoveel dezelfde wederhelft heeft
moeten om gesteld en ingevorderd worden op den voet, gelijk de kwartiers lasten worden
geligt, belopende deze wederhelft als de voorgaande helft van de eerste repartitie met bewijs
tot de somme van vijftien duizend negenhonderd twee en zeventig guldens twaalf stuivers.
Nopens deze tweede repartitie met bewijs is er te bemerken dat één en twintigste penning
haar aftrek van een vierde van het taxaat der twee windmolens voor lammig is gevolge de
generale aanbrachten de anno 1686 ; maar uit en brengt op des kwartiers voet de som van
drie honderd drie en twintig guldens éénen stuiver in plaats van drie honderd tachtig guldens
dertien een vierde stuivers ; en zulks ter oorzaak dat de tienden in de kwartiers lasten maar
en contribueren à rato van een bunder tegens tien in de generaliteit van de zaailanden
volgens het getal in het taxaat, begrepen in de voorzegde generale kohieren en ook ter
oorzaak dat de huizen geenszins quotisabel en zijn in de voorzegde kwartiers lasten welke
volgens om te hebben kunnen uitvinden in het import der voorgemelde wederhelft, heeft men
sedert het jaar 1747 tot en met het jaar 1790 moeten in vorderen op den mixte voet van de
kwartiers lasten de kwaliteit van negen en veertig en twee vijfde xx penningen ; dit zo zijnde
moet de abdij van Tongerloo aan de gemeente van Olen opleggen en vergoeden over de
quoten van haar tienden en molen voor dergelijke negen en veertig en twee vijfde twintigste
gelijk als volgt te weten:
Eerst voor de quote van haar tienden, dewelke renderen voor haar aan paart naar proportie
der zelfde in één en twintigsten, de som van vijf guldens zestien stuivers, twee honderd zes
en tachtig guldens tien en een halve stuiver dus alhier
286 - 10 – ½
Item voor quote van haar molen den welken volgend de voorzegde generale kohieren moet
betalen naar afkorting van een vierde lammig, in één en twintigsten negen guldens, de
somme van vier honderd vier en veertig guldens twaalf stuivers, ergo hier
444 - 12 – 0
En alzo de abdij van Tongerloo de twee laatste in margine uit getrokken zeker somme,
insgelijks om redenen in de voorgaande eerste repartitie met bewijs gebracht moet opleggen
en vergoeden aan de gemeente van Olen met de intresten van dien ten avenant van vier en
een half procent jaarlijks en zulks ten minsten te weten van het jaar 1769 tot het jaar 1786.
Transport 731 - 2 – ½
insgelijks zo word uit den hoofde van deze intresten gebracht tot last der gezegde abdij het
geen dat hier na volgt te weten:
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Achttien jaren intrest van de penningen, degene de gemeente van Olen voortijdig aan het
proces te weten van het jaar 1747 tot het jaar 1769 verschoten en betaald heeft voor
dezelfde abdij ; belopende alle dezelfde verschoten penningen ingevolge het detail daarvan
gemaakt in de eerste repartitie met bewijs op den pure reële voet zoveel al stijf en dertig en
twee vijfde twintigste ; ergo op den mixten voet zoveel als twee en veertig xx penningen; dus
heeft de gemeente van Olen opgebracht interieur aan de procedure van de gemelde abdij
als zijnde haar tienden en molen te samen op den lasten voet, zo hier voor ge quotiseert in
een twintigste tot veertien gulden zestien stuivers de som van zes honderd één en twintig
guldens twaalf stuivers zo dan bedragen dezelfde intresten ten avenant van vier en een half
procent jaarlijks tot zeven en twintig guldens negentien en drie achtste stuivers ; en dus voor
de gemelde achttien jaar tot de som van vijf honderd drie guldens acht en drie vierde
stuivers, dus hier
503 - 8 – ¾
Ten tijde van het voor gedescribeerde proces heeft men geen der nieuwe kapitalen
gerembourseerd als men in de eerste repartitie met bewijs heeft te kennen gegeven,
memorie. De ene helft van dezelfde intresten ingevorderd op den mixten voet, heeft jaarlijks
gedurende den zelfde tijd bedragen even als de wederhelft gelicht op den pure reële voet
den som van vier en veertig guldens één stuiver en één oord. De intresten die de abdij van
Tongerloo moet betalen over de jaarlijkse quoten van haar tienden en molen in de laatst
gemelde som zal men brengen in de derde repartitie met bewijs zulks voor memorie van het
geheel import van het gene dat de abdij van Tongerloo moet vergoeden aan de gemeente
van Olen over de quoten van haar tienden en molen ten opzichte van de wederhelft
makende object van dit tweede repartitie met bewijs, bedraagt twaalf honderd vier en dertig
guldens elf en een vierde stuiver, zegge
1234 - 11 – ¼
Tweede kapittel bevattende de hoofd sommen der penningen met dewelke de gemeente der
graaflijkheid van Olen nog belast was ten tijde als den oorlog in Brabant begonst ten jaren
1746.
Dezelfde hoofdsom makende het object van dit kapittel belopende uitwijzende den inventaris
hieraan gevoegd Sub. littera C ter somme van negen duizend zes honderd twintig guldens
drie stuivers, dus hier
9620 - 3 - 0
De intresten van dezelfde hoofd som door de gemeente van Olen effectievelijk betaald
sedert het jaar 1746 tot hun respectieve remboursement bedragen conform den inventaris
ten deze gevoegd Sub. littera D de som van zeven duizend zes en zestig guldens veertien
en drie vierde stuivers ergo alhier
7066 - 14 – ¾
Men zal niet inbrengen de onkosten van de jaarlijkse zetboeken sedert het jaar 1747
omgespeld tot invordering van dezelfde intresten nog de onkosten der rekeningen tot de
zetboeken relatief, dus memorie
Transport 16686 - 17 ¾
De tantiemen der collecteurs voor het invorderen van de twee laatst gemelde sommen
hebben belopen ten avenant van vijf procent, als zijnde de zetboeken sedert het jaar 1747
nooit minder in collecte uitgegeven geweest, ter somme van acht honderd acht en zeventig
guldens twee en drie vierde stuivers, dus
878 - 2 – ¾
Dienvolgens beloopt het geheel import van dit kapittel tot de som van zeventien duizend vijf
honderd vijf en zestig guldens twee oorden, zegge
17565 - 0 – ½
Derde repartitie met bewijs van het gene het welke de abdij van Tongerloo aan de gemeente
van Olen moet vergoeden over de quoten van haar tienden en molen ten opzichte van het
beloop van het voor staande tweede kapittel vermits een xx penningen maar uit en brengt op
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den kwartiers voet de som van drie honderd drie en twintig guldens één stuivers even als
men in de tweede repartitie met bewijs heeft aan gewezen zo is er om te hebben … kunnen
vinden de gemelde som van zeventien duizend vijf honderd zestig guldens twee oorden,
moeten omgezet en ingevorderd worden op den mixten voet van de kwartierslasten, sedert
het jaar 1747 de kwantiteit van vier en vijftig en twee vijfde xx penningen en consekwentelijk
moet de abdij van Tongerloo over de contingenten van haar tienden en molen voor gelijk vier
en vijftig en twee vijfde xx penningen aan de gemeente van Olen goed doen en opleggen
gelijk als volgt, te weten:
Eerst voor de quote van haar tienden dewelke haar proportie der zelfde renderen vijf guldens
zestien stuivers in eenen twintigsten, de som van drie honderd vijftien guldens tien een
vierde stuivers, dus hier
315 - 1 – ¼
Item voor de quote van haar molen dewelke den tax van de voorzegde kohieren moet
betalen na aftrek van een vierde laeming (lening ?) in een twintigste, negen guldens, de som
van vier honderd negen en tachtig guldens twaalf stuivers, ergo
489 - 12 - 0
De abdij van Tongerloo zal de twee laatste uitgetrokken sommen insgelijks om redenen in de
eerste repartitie met bewijs opgehaald aan de gemeente van Olen vergoeden en voldoen
met de intresten der zelfde ten avenant van vier en een half ten honderd, dat het is van het
jaar 1769 tot het jaar 1786 incluis; en dus voor den tijd van achttien jaar.
Eén der oude kapitalen ingevorderd op den mixten voet ongeredimeerd voortijdig aan de
procedure blijvende bij den staat Sub. littera C heeft belopen, tot
2566 - 13 – ¼
De intresten der zelfde kapitalen omgezet op den voet als voor en betaald anterieur aan de
procedure bij het kapittel onder den inventaris gevoegd Sub. littera D, tot de som van
5654 - 16 - 0
De tantieme der collecteurs voor het invorderen der twee uitgetrokken sommen à rato van
vijf procent tot de som van
432 - 14 - 0
Totaal 8654 - 3 ¼
en welke som van achtduizend …
Transport

805 - 2 – ¼

… zes honderd vier en vijftig guldens drie en een vierde stuivers te hebben kunnen voldoen ;
zijn ter voortijdig aan de procedure ingevorderd op den mixten voet zes en twintig en vier
vijfde twintigste penningen, dit zo zijnde heeft de gemeente van Olen anterieur aan hetzelfde
proces voor de abdij van Tongerloo vermits haar tienden en molen te samen renderen in één
en twintigsten, zo men meermaals gezegd heeft veertien guldens, zestien stuivers
opgebracht de som van negentig guldens dertien stuivers, welke intresten avenant van vier
een een half procent jaarlijks bedragen zeventien guldens en zeventien stuivers, ergo op den
tijd van achttien jaar de som van drie honderd één en twintig guldens zes stuiver dus hier
321 - 6 - 0
Een deel der oude kapitalen ingevorderd op den mixten voet en gerembourseerd ten jare
1769 uitwijzende den inventaris hieraan gevoegd Sub. littera C heeft belopen tot de som van
1166 - 13 – ¼
De intresten derzelfde kapitalen voldaan ten jaren 1769 conform den inventaris Sub. littera D
tot de som van
194 - 19 - 0
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De ene helft van de intresten der nieuwe kapitalen ingevorderd op den mixten voet et codem
anno betaald door de voorgenoemde gemeente tot de som van
44 - 1 – ¼
Den tantieme van de collateurs voor het ontvangen der drie nevenstaande som, tot
73 - 19 – ½
Totaal 1479 - 13 – ½
Men heeft ten jaar 1769 om te hebben kunnen voldoen de som van veertien honderd negen
en zeventig guldens dertien stuivers moeten om stellen op den mixten voet vier en drie
vierde twintigste penningen ; welke volgens heeft de gemeente van Olen ten jare 1769 voor
de abdij van Tongerloo verschoten de som van acht en zestig guldens één en drie vierde
stuivers, waarvan den intrest ten avenant vier en een half procent jaarlijks ...
Transport 1126 - 8 – ¼
… uitbrengt drie guldens één en een vierde stuivers, dus op den tijd van zeventien jaar de
som van twee en vijftig guldens één en een vierde stuivers
52 - 1 – ¼
De intresten der oude kapitalen hebben ten jaar 117 belopen tot de som van
160 - 16 - 0
De ene helft van de intresten der nieuwe kapitalen ingevorderd op den mixten voet, tot
44 - 1 – ¼
Den tantieme des collecteuren voor het ontvangen der twee nevenstaande sommen à vijf
procent, tot
1 - 15 – ½
Totaal 215 - 13 – ¾
Om te hebben kunnen voldoen deze som van twee honderd vijftien guldens dertien en drie
vierde stuivers heeft men moeten omslagen twee derde van één en twintigsten; en over
zulks heeft de gemeente voorzegd voor de genoemde abdij verschoten ten jare 1770 de som
van negen guldens zeventien en een halve stuivers welke intresten à rato van vier en een
half procent jaarlijks bedragen negen stuivers en dus op den tijd van zestien jaar de som van
7-4-0
Eén der oude kapitalen, omgezet op den mixten voet en afgelost anno 1771; ingevolge den
inventaris hieraan gevoegd Sub. littera C heeft gemonteerd ter som van 1166 - 13 ¼
De intresten der zelfde kapitalen ten jare 1771, tot

164 - 11 - 0

De ene helft der intresten van de nieuwe hoofd som omgezet op den voorzegde voet ten
zelfde jaar, tot
44 - 1 – ¼
Den tantieme des collectuers voor innen der nevenstaande som

72 - 7 – ½
Totaal 1447 - 13 - 0

De gemeente van Olen heeft om te kunnen betalen deze som van veertien honderd zeven
en veertig guldens dertien stuivers ten jare 1771 moeten invorderen vier en een halve
twintigste; en dien volgens heeft opgebracht voor de abdij van Tongerloo de som van zes en
zestig guldens, twaalf stuivers van welke intresten …
Transport 1185 - 13 – ½
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… ten avenant van vier en een half procent als voor jaarlijks uitbrengen twee guldens
negentien en zeven achtste stuivers ; ergo op vijftien jaar de som van vier en veertig guldens
achttien stuivers, dus hier
44 - 18 - 0
De intresten der oude kapitalen hebben ten 1772 uitgebracht de som van 130 - 12 - 0
De ene helft der intresten van de nieuwe kapitalen op den mixten voet, 44 - 1 – ¼
Den tantieme des collecteurs der gemelde intresten à rato vijf procent

9-3–¾

Totaal 183 - 17 - 0
Daar zijn ten jaren 1772 om te hebben kunnen vinden deze som van honderd drie en tachtig
guldens zeventien stuivers ingevorderd vier ervende van één en twintigsten, dus heeft de
voorgeroerde abdij gede bourseerd de som van acht guldens negen stuivers, van welke den
intrest ten avenant van vier en een half ten honderd jaarlijks beloopt tot zeven stuivers vijf
achtste dus op veertien jaren te samen ter somme van
5-6–¾
Eén der oude kapitale, omgespeld op den mixten voet der kwartiers lasten ten jaren 1773
heeft gemonteerd conform den inventaris hieraan gevoegd Sub. littera C ter som van
1983 - 6 – ¾
De intresten codem anno over hetzelfde kapitaal betaald als blijkt in den inventaris Sub.
Littera D ter som van
145 - 9 – ½
De ene helft van de intrest der nieuwe kapitalen ingevorderd op den voet als voor
44 - 1 – ¼
Den tantieme voor het collecteren van deze drie sommen, tot

114 - 7 - 0
Totaal 2287 - 4 – ½

Ten jare 1773 hebben er om deze som van twee duizend twee honderd zeven en tachtig
guldens, vier en een halve stuivers kunnen voldoen.
1235 - 18 – ¼
Transport 1235 - 18 – ¼
… moeten om gesteld worden zeven en een twaalfde xx penningen vervolgens heeft de
gemeente van Olen dit jaar al wederom verschoten voor de abdij van Tongerloo, de som van
honderd vier guldens zestien en een halve stuiver, van welke den intrest à rato van vier en
een half ten honderd jaarlijks uit maakt vier guldens, veertien en drie jaar, de som van één
en zestig guldens zes en drie vierde stuivers, ergo hier
61 - 6 – ¾
De intresten der oude kapitalen ten jaren 1774 hebben belopen
De ene helft van de intresten der nieuwe, tot
De tantieme des collecteurs ten avenant van vijf procent, tot

71 - 2 - 0
44 - 1 – ¼
6-1-0
Totaal 121 - 4 – ¼

Om welke som van honderd één en twintig guldens en een vierde stuivers te voldoen men
niet minder heeft kunnen omstellen als twee vijfde van één en twintigsten en dus bedraagt
het contingent …
1297 - 5 - 0

Notariaat Petrus Martinus Soeten 1790-1797

Pagina | 108

… der voorzegde abdij en deze som, vijf guldens achttien en een halve stuivers; zo dat den
intrest dezer aan vier en een halve procent jaarlijks vijf stuivers één oord ergo op twaalf jaar
de som van
3-3-0
Een der oude kapitalen ingevorderd op den mixten voet en gekweten ten jaren 1775
ingevolge de inventaris Sub. littera C, heeft belopen tot
1166 - 13 – ¼
De intresten over dezelfde kapitalen anno 1775 voldaan blijkende den inventaris Sub. littera
D tot
89 - 7 - 0
De helft van de intresten der nieuwe, tot
De tantieme voor de collateuren van deze som à rato van 5 procent

44 - 1 – ¼
68 - 8 – ½

Totaal 1368 - 10 - 0
Men heeft dan ten jaren 1775 om te hebben kunnen vinden deze som van dertien honderd
acht en zestig guldens, tien stuivers en een vierde twintigste penningen; en error zulks heeft
de gemeente van Olen opgebracht de som van twee en zestig guldens achttien …
Transport 1300 - 8 - 0
… stuivers, welke intrest ten avenant van vier en een half procent jaarlijks beloopt tot twee
guldens zestien en vijf achtste stuivers ; ergo op elf jaar tot de som van één en dertig
guldens twee en drie vierde stuivers, dus hier
31 - 2 – ¾
Na het jaar 1775 tot het einde der procedure heeft men geen kapitaal meer gerembourseerd
Memorie de intresten der oude kapitalen hebben sedert al jaren bedragen de som van
40 - 18 - 0
en de ene helft van de intresten der nieuwe kapitalen welke helft ook moest geligt worden op
een mixten voet der kwartierslasten, de som van
44 - 1 – ¼
En bij gevolgd den tantième der collecteurs voor het inmaken der voorschreven intresten à
rato van vijf procent jaarlijks de som van
4-9–¼
Totaal 89 - 8 – ½
Tot betaling van welke som van negen en tachtig guldens acht en een halve stuiver men
jaarlijks heeft moeten invorderen op een mixten voet van
1331 - 10 – ¾
De kwartiers lasten twee zevende van een twintigste welke volgens heeft de gemeente van
Olen na het jaar 1775 jaarlijks voor de abdij van Tongerloo verschoten de som van vier
guldens vier en een halve stuivers.
Men heeft de intresten van dezelfde som over de volgende jaren niet ingebracht memorie zo
dan bedraagt het geheel import van hetgeen dar de gezegde abdij moet vergoeden en
opleggen ingevolge deze derde repartitie met bewijs aan de gemeente van Olen ten
respecten van de gelichte kapitalen makende het object van tweede kapittel de som van
dertien honderd één en dertig guldens tien en drie vierde stuivers, dico 1331 - 10 – ¾
Derde kapittel inhoudende de ordinaire kwartiers lasten dewelke ten tijde van het
voorschreven beroepen proces en de vier na volgende jaren zijn voor gevallen en door de
gemeente van Olen voldaan en in de welke de abdij van Tongerloo altijd geweigerd en ook
weerhouden heeft haar juist contignent nopens haar tienden te contribueren.
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Eerst ten jaren 1769 hebben de ordinaire kwartiers lasten zonder dat daar onder zijn
gerekend enige intresten belopen ter somme van
76 - 3 – ½
Item ten jare 1770 ter som van
Item het opvolgende jaar
Item anno 1772, tot de som van
Item anno sequentie 1773 tot degene van
Item ten jare 1774, tot de som van
Item het opvolgende jaar 1775 tot
Item ten jare 1776, tot de som van
Item anno sequentie 1770 tot degene van
Item ten volgende jaar 1778 tot een som van
Item ten jaar 1779 tot degene van
Item ten jare 1780 tot de som van
Item ten jare 1781 tot degene van
Item anno sequentie 1782, tot de som van
Item het opvolgende jaar 1783, tot
Item ten jare 1784, tot de som van
Item ten jare 1785, tot
Item sequentie anno 1786, tot
item ten jare 1787, ter somme van
Item ten jare 1788, tot
Item anno seguenti 1789 tot de som van

79 - 14 – ½
115 - 12 - 0
101 - 8 - 0
110 - 9 ½
88 – 5 ¾
71 – 19 ¼
119 - 6 – ½
95 - 3 - 0
163 - 17 - 3/4
134 - 16 – ½
139 - 7 – ½
91 - 11 - 0
88 - 4 - 0
84 - 3 - 0
92 - 15 - 0
125 - 2 - ½
120 - 11 - ½
73 - 7 - 0
94 - 13 – ½
108 - 11 – ½

Item dit tegenwoordig jaar 1790 de quoten in dit import zonder de kwartiers rekening en ven
het generaal adjustement tot
65 - 18 – ½
Transport 2241 - 1 – ¼
De tantiemes voor het collecteren der voorschreven ordinaire kwartiers lasten hebben
belopen à rato van vijf procent tot de som van
117 - 18 – 3/4
Het geheel import van dit kapittel bedraagt dan de som van twee duizend drie honderd
negen en vijftig guldens, zegge
2359 - 0 - 0
Vierde repartitie aanwijzende het contingent der abdij van de voorgemelde som van twee
duizend drie honderd negen en vijftig guldens opzicht van haar tienden ; mitsgaders hetgeen
dat zij nopens dezelfde tienden weerhouden heeft te voldoen op de domiciliëren voet.
Om deze som te hebben kunnen vinden heeft men sedert het jaar 1769 moeten omstellen
zeven en een derde twintigste penningen ; en alzo de tienden der abdij van Tongerloo in een
XX penningen renderen, zo men nagezegd heeft vijftig guldens zestien stuivers, heeft de
gemeente van Olen voor haar opgebracht de som van twee en veertig guldens, tien en drie
vierde stuivers, dus
42 - 10 – ¾
Dezelfde tienden zijn jaarlijks gekwoteert geweest sedert het jaar 1769 ; op den domicilie
rentevoet tot drie kwart van één en twintigsten, behalve dat dezelfde twee jaar te weten anni
1787 en 1788 maar zijn getaxeerd geweest tot twee derde van één en twintigsten
uitmakende de gemelde drie kwart en twee derde twintigste op den tijd van twee en twintig
jaar vijftien en een derde xx penningen ; welke volgens heeft de gemeente van Olen voor de
abdij van Tongerloo uit dien hoofde opgebracht de som van acht en tachtig guldens achttien
en drie vierde stuivers, ergo
88 - 18 – ¾
De intresten der twee laatste uit getrokken sommen of immers van de delen verschoten ten
tijde van …
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Transport 131 - 9 – ½
… de gemelde procedure heeft men in deze vierde repartitie met bewijs niet aangeschreven
memorie. Dus bedraagt het import van deze vierde en laatste repartitie met bewijs de som
van honderd één en dertig guldens negen en een halve stuiver, dico
131 - 9 – ½
Recapitulatie met verder bewijs van al hetgeen de abdij van Tongerloo moet vergoeden en
voldoen aan de gemeente van Olen over en ter zake van de penningen daar dezelfde
gemeente gelicht van het geen daar van afhangt ; mitsgaders over alzulke achterheid van
ordinaire twintigsten en ander publieke lasten als de gemelde abdij altijd gerefuseerd en ook
weerhouden heeft van te voldoen.
Het import der eerste repartitie met bewijs beloopt gelijk aldaar is bewezen tot de som van
drie duizend drie honderd vijftig guldens vier en een vierde stuivers dus alhier
3350 - 4 – ¼
Hetgeen der tweede repartitie met bewijs als aldaar ook is bewezen, bedraagt de som twaalf
honderd vier en dertig guldens elf en een vierde stuiver, ergo alhier
1234 - 11 – ¼
Het contant van de derde repartitie met bewijs brengt uit de somme van dertien honderd één
en dertig guldens tien en drie vierde stuivers, dus
1331 - 10 – ¾
En hetgeen der vierde repartitie met bewijs de somme van honderd één en dertig guldens
negen en een halve stuivers, dus hier
131 - 9 – ½
Hierbij nu gevoegd de somme van drie en zestig guldens, dewelke door de voorzegde
gemeente betaald is aan den advocaat voor de nodige instructies tot deze rekening, ergo
60 - 0 - 0
Item den salaris van den secretaris voor het opstellen en schrijven dezer rekening …
Transport 6110 - 15 – ¾
… met bewijs daar tot relatief ; mitsgaders voor het formeren der inventarissen hieraan
gevoegd, belopende de somme van
36 - 0 - 0
Item de wethouders tot het houden van wettelijke vergaderingen voor het examineren van
deze rekening met bewijzen daar tot relatief en voor het beroepen in resolveren den inhoud
dier, belopende de somme van
42 - 0 - 0
item den staten zegel te voegen aan deze rekening tot

0-9-0

Item het herschrijven van deze rekening en gevoegde inventarissen op een nieuw te
behandigen aan die van de abdij van Tongerloo vermits zij de eerste geschreven hadden
vermist, daarvoor mits grootte
16 - 0 - 0
Item en finalijk zoude men kunnen brengen ten minste den zestigsten penning voor het
invorderenen ontvangen van het import …
6205 - 14 – ¾
… van deze recapitulatie voor een bijzonder tantième niet tegen staande de tantièmes
alreeds zijn cureert met de kapitalen als van een bijzonder ontvang en verzekering, welke
tantième men nochtans remitteert, memorie.
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Wel vervolgens beloopt al het gene de abdij van Tongerloo moet vergoeden en opleggen
aan de gemeente van Olen over en ter zake van al hetgeen voorschreven in het geheel ter
somme van zesduizend twee honderd vijf guldens veertien en drie vierde stuivers Brabants
courant geld. Alles salvo korting van alle deugdelijke bewijs van betaling daarop gedaan et
salvis erroribus van … dobbel emplooi en achtergelaten of vergeten partijen en alles onder
expresse protestatie van geheel en ongeprejudieert te … blijven ...
A. Inventaris van al en iegelijke kapitalen, penningen gelicht tot last der gemeente van
het dorp en graaflijkheid van Olen, door de wethouders van aldaar gedurende den
oorlog begonst in Brabant ten jaar 1746 en geëindigd ten jaren 1749, zo uit kracht
van de permissie van zijne Excellencie den heer graaf van Merode als graaf van Olen
gevolgd bij marginale aposstille de dato 4 september 1746 op het rekwest door de
gezegde wethouders aan hem ten dien einde gepresenteerd, alzo naar vermogen
van het consent van 9 september 1746 en van 24 februari 1748, respectieve
gedragen door de beste gegoeden der zelfde gemeente, mitsgaders uit kracht van
het generaal octrooi de dat 5 oktober 1746 verworven in de Souvereine Raad van
Brabant door de heren officieren der zeven kwartieren van Antwerpen, in faveur der
gemeenten daar op ressorterende en geparafeerd Duches en ondertekend C. O.
Tombelle.
Zijnde deze blijvende, nopende al de verdere vacatiën, devoiren en kosten bij meijer,
schepenen en secretaris tot het controleren; appostileren en sluiten dezer rekening of
anderszins aangaande dezelfde een ing… in recht of daar buiten te doen.
Dus in het project van rekening beroepen en gevoegd waar het contract gepasseerd voor
den notaris Petrus Martinus Soeten, present getuigen in dat 18 januari 1790 tussen den
eerwaarde heer Frater J. Thijs als provisors der abdij van Tongerloo ter ene en tussen
Petrus Helsen, Adrianus Heijlen en Joannes Dams als schepenen van Olen ter tweede en
andere zijde.
Inventaris conform aan de rentbrieven, akten van constitutie en cassaties en andere
documenten daarvan ter griffie der gemelde graaflijkheid existerende, geformeerd ter
rekwest van mijne heren de werkelijke wethouders der zelfde graaflijkheid, om bij middel van
dien te kunnen individueren de aanparten der abdij van Tongerloo in de voorzegde
kapitalen nopende haar tienden en molen onder het voor gemelde Olen gelegen.
Nr. 1

Eerst den 6 januari 1746 heeft men ter rente gelicht van de proviseurs der fondaties
H. Roozenkrans in de parochiale kerk van Olen een kapitaal van drie honderd
guldens aan wisselgeld, geredueert tot courant
350 - 0 - 0

Nr. 2

Item den 3 mei 1746 geligt van Jan Verboven een kapitaal van twee honderd
guldens courant, dus hier
200 - 0 - 0

nr. 3

Item den 23 mei 1746 geligt van Juffrouw Molenberghs begijntje op begijnhof tot
Herentals een kapitaal van acht honderd vijftig guldens courant ergo hier
850 -0 - 0

nr. 4

Item op 9 september gelicht van de kinderen van Jan Cremers een kapitaal van twee
honderd vijftig guldens courant, dus
250 - 0 - 0

nr. 5

Item dezelfde dag gelicht van Michiel Willems een kapitaal van twee honderd
guldens courant, dus
200 - 0 - 0

nr. 6

Item dezelfde dag gelicht van Adriaen Heijns een hoofd somme van veertien
honderd guldens courant geld, dus hier
1400 - 0 - 0
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nr. 7

Item codem ditto gelicht van Henrik Willems een kapitaal van acht honderd guldens
courant dus
800 - 0 - 0

nr. 8

Item dezelfde dag opgebeurd van de Juffrouwen Meesteressen van den H. Geest
Tafel der infirmerie respectieve van het begijnhof tot Herentals een kapitaal van twee
duizend guldens courant, dus
2000 - 0 - 0

nr. 9

Item den 29 september 1746 opgehaald van de collecteurs der Borze van de heer
Michiel Claesswinnen, een hoofd somme van vier honderd guldens wisselgeld,
gereduceerd tot courant
466 - 13 1/3

nr. 10 Item den 22 oktober 1740 geligt van Juffrouw Theresia Bergmans begijntje tot
Herentals, een kapitaal van drie honderd vijftig guldens courant, ergo 350 - 0 - 0
Transport 6866 -13 – 1/3
nr. 11 Item den 26 ditto opgebeurd van Jan Van Hove en Elisabeth Stapmans gehuwden
een kapitaal van dertien honderd guldens courant, dus hier
1300 - 0 - 0
nr. 12 Item den 17 november 1746 opgehaald van de heer Joannes Vleeschouwers tot
Antwerpen een kapitaal van twee duizend vijf honderd guldens courant, ergo hier
2500 - 0 - 0
nr. 13 Item dezelfde dag geligt van Henrick Van Den Heuvel tot Antwerpen een kapitaal
van twee duizend vijfhonderd guldens courant dus
2500 - 0 - 0
nr. 14 Item den 3 november 1746 gelicht van Adriaen Laenen een kapitaal van honderd
guldens, dus hier
100 - 0 - 0
nr. 15 Item den 8 januari 1747 opgebeurd van de provisors der fundatie den H.
Roozenkrans in de parochiale kerk van Olen een kapitaal van drie honderd guldens
wisselgeld, uitmakende in courant
350 - 0 - 0
nr. 16 Item den 2 april 1747 opgehaald bij Peeter Van Bijlen een kapitaal van honderd vijf
en twintig guldens courant ergo
125 - 0 -0
nr. 17 Item den 1 augustus 1747 gelicht van de juffrouw meesteresse der infirmerie kerken
H. Geest Tafel van het begijnhof tot Herentals een kapitaal van duizend guldens
courant
1000 - 0 - 0
Transport 14741 - 13 – 1/3
nr. 18 Item den 21 ditto gelicht van de collateurs der Borze van de heer Michiel
Claesswinnen, een kapitaal van honderd vijf en twintig guldens wisselgeld, doende
in courant
145 -16 - 2/3
nr. 19 Item den 6 oktober 1747 opgebeurd van de provisoren der fundatie van den H.
Roozenkrans in de parochiale kerk van Olen, een kapitaal van honderd guldens
wisselgeld doende in courant
116 - 13 - 1/3
nr. 20 Item den 8 ditto opgehaald bij Peeter Verboven een kapitaal van honderd guldens
courant dus
100 - 0 - 0
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nr. 21 Item den 9 ditto gelicht van de proviseurs der parochiale kerk van Olen een hoofd
somme van honderd vijf en zeventig guldens courant, dus
175 - 0 - 0
nr. 22 Item dezelfde dag opgebeurd van de regenten der H. Geestmeesters van Olen een
kapitaal van twee honderd guldens wisselgeld en vijftig guldens courant, het eerste
gereduceerd tot courant, dus samen hier
283 -6 - 2/3
nr. 23 Item den 13 oktober 1747 opgehaald bij Jan De Ceuster een kapitaal van zeven
honderd guldens een kapitaal van zeven honderd guldens courant, dus
700 - 0 - 0
nr. 24 Item den 29 november 1747 gelicht van Henrick Willems een kapitaal van vijf
honderd vijftig guldens, dus
550 - 0 - 0
nr. 25 Item den 1 februari 1748 gelicht van Egidius Bouwen een hoofd somme van negen
honderd guldens courant, ergo
900- 0 – 0
Transport 17712 - 10 - 0
nr. 26 Item den 11 ditto opgebeurd van de H. Geest Tafel van Olen een kapitaal van
honderd guldens wisselgeld uitmakende in couranta
116 - 13 - 1/3
nr. 27 Item den 20 ditto opgebeurd van de collateur der B.. van de heer Michiel
Claesswinnen een hoofdsomme van twee honderd guldens wisselgeld uitbrengende
in courant
233 - 6 - 2/3
nr. 28 Item den 22 ditto opgehaald ter rente bij Marten Cluijts een kapitaal van vier honderd
guldens courant, dus
400 - 0 - 0
nr. 29 Item den 23 ditto gelicht van Jan Bellens kinderen een hoofd somme van drie
honderd vijftig guldens, ergo
350 - 0 - 0
nr. 30 Item den 28 ditto geligt van de proviseurs der fondatie van den H. Roozenkrans in de
parochiale kerk van Olen een kapitaal van vier honderd guldens wisselgeld, doende
in courant
466 - 13 - 1/3
nr. 31 Item den 7 maart 1748 gelicht van Peeter Heijns een kapitaal van twee honderd vijf
en zeventig guldens courant, dus hier
275 - 0 - 0
nr. 32 Item den 4 juni 1748 opgenomen van de kapelmeesters der kapel van O.L.Vr. ter
Gestelen een kapitaal van zes honderd guldens courant, ergo
600 - 0 - 0
nr. 33 Item den 17 ditto opgehaald bij de regenten der H. Geest Tafel van Olen een kapitaal
van honderd guldens wisselgeld, uitmakende in courant.
116 - 13 - 1/3
Totaal 20270 - 16 - 2/3
Al de kapitalen der penningen gelicht gedurende den hier voor beroepen oorlog, tot last der
gemeente van het dorp en graaflijkheid van Olen, monteren te samen ter somme van twintig
duizend twee honderd zeventig guldens zestien en twee derde stuivers Brabants lopende
geld.
En alzo het behoorde dat de kapitalen geredimeert voortijdig aan de procedure begonnen
tussende abdij van Tongerloo en de gemeente van Olen ten jaren 1769, onderscheiden
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worden van de posterieur gerembourseerde of nog staande kapitalen zullen deze hier volgen
bij een kapittel separaat.
Eerst het kapitaal Sub. nr. 1 ……………….. 350 - 0 - 0
Item het gene Sub. nr. 4……………………. 256 - 0 - 0
Item het gene Sub. nr. 9 ………………….. 466 - 13 -1/3
Item de hoofd somme Sub. nr. 14 ……….. 100 - 0 - 0
Item het gene Sub. nr. 15 ………………… 356 - 0 - 0
Item degene Sub. nr. 18 …………………. 145 - 16 - 2/3
Item het kapitaal Sub. nr. 19 …………….. 116 - 13 - 1/3
Item het kapitaal Sub. nr. 21 …………….. 175 - 0 - 0
Item het gene Sub.nr. 22 ………………… 283 - 6 - 2/3
Item het gene Sub. nr. 27 ……………….. 233 - 6 - 2/3
Item het kapitaal Sub. nr. 30 ………… ..... 466 - 13 - 0
Totaal 2937 -10 - 0
Al de gerembourseerde of nog staande kapitalen na tijdig aan de beroepende procedure
monteren ter somme van twee duizend negen honderd zeven en dertig guldens, tien stuivers
en consekwentlijk degene geredimeert anterieurelijk aan dezelfde procedure ter somme van
zeventien duizend drie honderd drie en dertig guldens zes en twee derde stuivers
17333 - 6 - 2/3
B. Inventaris van intresten betaald door de gemeente van Olen over de kapitalen der
penningen door haar gelicht gedurende den oorlog begonst in Brabant ten jaren
1746 zijnde al dezelfde kapitalen beroepen in den staat daarvan geformeerd.
Eerst heeft de gemeente betaald vier en veertig jaar intrest van het kapitaal van drie honderd
guldens wisselgeld, gemeld in den voorzegde staat nr. 1 ; als ter rente gelicht zijnde den 6
januari 1746, en tot den dag van heden nog niet gerembourseerd ; dus hier à drie en een
half procent courant van wisselgeld de som van
462 - 0 - 0
Item betaald zeven jaar intrest der hoofd somme van twee honderd guldens courant geld ,
gementionneert nr. 2 als opgebeurd den 3 april 1746 en geredimeert posterieur aan den
verschijndag van het jaar 1753 gecroiseert hebbende à drie procent ergo hier
42 - 0 - 0
Item betaald tien jaar en zeven en een half maand intrest over het kapitaal van acht honderd
vijftig guldens courant …
Transport 504 - 0 - 0
… aangehaald nr. 3 als opgebeurd den 23 mei 1746 en gekweten den 5 januari 1757, in den
eersten gecroiseert hebbende à drie en een half procent # maar alzo men niet en weet den
tijd der reductie tot drie procent # heeft men al de jaren maar gerekend à drie procent, dus
270 - 18 – ¾
Item betaald één en veertig jaren en meer als vier maanden intrest over de hoofd somme
van twee honderd vijftig guldens courant geroerd nr. 4 als opgelet den 9 september 1746 en
gerestitueerd ten jaren 1748 met twee gelichte kapitalen van gelijke somme in faveur van de
parochiale kerk van Olen, afgelost den 18 januari 1788, gecroiseert hebbende de gemelde
hoofd somme twee jaar à 3 ½ procent en de twee gelichte kapitalen a drie procent ten
honderd, dus
312 - 10 - 0
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Item betaald achttien en een kwart jaar intrest van het kapitaal van twee honderd guldens
courant, gemeld nr. 5 als opgehaald den 9 september 1746 en gelost den 22 december
1764, gecroiseert hebbende à 3 ½ per centiem dus
127 - 15 – …..
Item betaald zes en een kwart jaar intrest der hoofd somme van veertien honderd guldens
courant nr. 6 als opgehaald den 9 september 1746 en geredimeert den 10 december 1752
gecroiseert hebbende à 3 ½ ten honderd, dus hier
306 - 5 - 0
Item betaald zeven jaar intrest van het kapitaal van acht honderd guldens courant,
gedescribeert nr. 7, als gelicht den 9 september 1746 en afgekweten natijdig aan den
vervaldag van het jaar 1753 en misschien nog lang daarna gecroiseert hebbende enige tijd
tot drie en een half procent, den tijd der reductie tot drie procent heeft men al de jaren maar
genomen aan drie ten honderd ergo hier
168 - 0 - 0
Item betaald twintig jaar twee en een vijfde maand intrest over de hoofd somme van twee
duizend guldens courant gementioneerd nr. 8 ; als zijnde opgebeurd den 9 september 1746
en afgelegd den 15 november 1766. gecroiseert hebbende à drie procent en dus
1211 - 0 - 0
Item betaald veertig jaar en zeven maanden intrest à rato van 3 1/2 procent courant van
wisselgeld over het kapitaal van vier honderd guldens wisselgeld aangehaald nr. 9, als
gelicht den 29 september 1746 en gerembourseerd den 26 april 1787, dus
568 - 0 - 0
Transport 3468 - 8 – ¾
Item betaald achttien jaar en bijna zeven maanden intrest ten avenant van drie van het
honderd over de hoofd somme van drie honderd vijftig guldens courant beroepen nr. 10 ; als
zijnde opgehaald den 22 oktober 1746 en geredimeert den 18 mei 1765, ergo hier
195 - 2- 0
Item betaald zes jaar en meer als tien maanden intrest à ½ procent van het kapitaal van
dertien honderd guldens courant geroerd nr. 11, opgebeurd den 26 oktober 1746 ; zijnde
daar van zeven honderd guldens afgelost den 3 september 1753, en de overige zes honderd
guldens als dan gereduceerd tot drie procent, die gekweten zijn den 19 december 1759, ergo
alsnog betaald zes jaar en vier maanden intrest van deze zes honderd guldens, dus samen
424 - 18 - 0
Item betaald dertien jaar en bijna twee maanden intrest van veertien honderd guldens en
zeventien jaar en omtrent drie maanden intrest van elf honderd guldens uitbrengende beide
deze sommen het kapitaal van twee duizend vijf honderd guldens courant, aangehaald nr.
12, opgelicht den 17 november 1746, de eerste som gekweten den 10 januari 1760 en de
andere 14 februari 1764 gecroiseert hebbende à 3 1/2 procent de vier eerste jaren en
misschien nog langer, en daarna gereduceerd tot drie procent, dus
1172 - 5 - 0
Item betaald zestien jaar en vijf maanden intrest der hoofd somme van twee duizend vijf
honderd guldens courant gedescribeerd nr.13 als opgehaald zijnde den 17 november 1746
en gecroiseert hebbende de vier eerste jaren à 3 ½ procent ten honderd en waarschijnlijk
nog langer daarna gereduceerd tot drie procent, dus
1281 - 5 - 0
Item betaald drie en veertig jaar intrest over het kapitaal van honderd guldens courant
gemeld nr.14 als opgebeurd den 3 november 1746, gelost met een gelicht kapitaal van
gelijke somme ten profijt van het Broederschap den H. Rozenkrans tot Olen, tot op heden
toe niet gereduceerd croiserende à drie procent ergo hier
129 - 0 - 0
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Item betaald drie en veertig jaren intrest à 3 ½ procent courant van wisselgeld over de hoofd
somme van drie honderd guldens …
Transport 6670 - 18 – ¾
… wisselgeld beroepen nr. 15 opgehaald zijnde den 18 januari 1747 en tot heden niet
gerestitueerd dus
451 – 10 – 0
Item betaald zes jaar intrest à drie procent van het kapitaal van honderd vijf en twintig
guldens courant gementioneerd nr.16 als gelicht zijnde den 2 april 1747 en gerembourseerd
na tijdig aan den verschijndag van het jaar 1753 en ongetwijfeld nog enige jaren, ergo
22 - 0 –
Item betaald drie jaar intrest der hoofd somme van duizend guldens courant gedescribeert
nr. 17 als zijnde opgehaald den 1 augustus 1747 en gelost voortijdig aan den vervaldag van
het jaar 1753 ; en aan gezien deze geredimeert is binnen de zes jaar en dat men ignoreert
den tijd dat deze geredimeert is, brengt men de helft van die jaren à 3 ½ procent, dus
105 - 0 - 0
Item betaald negen en dertig jaar en meer als acht maanden intrest à 3 ½ procent courant
van wisselgeld van het kapitaal staande nr. 18 belopende tot honderd vijf en twintig guldens
wisselgeld opgebeurd zijnde den 24 augustus 1747 en afgekweten den 26 april 1787, dus
hier de somme van
173 - 11 - 0
Item betaald twee en veertig jaar intrest ten avenant van drie en een half procent courant
wisselgeld van het kapitaal verklaart staande nr. 19 ; als gekomen ter rente den 7 oktober
1747 en tot dato dezer nog niet gelost ergo
147 - 0 - 0
Item negen en een half jaar intrest à drie van het honderd over het kapitaal van honderd
guldens courant, gementioneert nr. 20, als afgelost den 8 Oktober 1747 en niet ger -edimeert
voor den 8 april 1757 zo men kan bemerken tot een kwitantie van 1755 en uit de kwitanties
van remboursement, ingevolge dewelke nog betaald is ander half jaar intrest, dus
28 - 10 - 0
Item betaald vier en twintig jaar en een kwart intrest over de hoofd somme van honderd vijf
en zeventig guldens courant gemeld nr.21, als opgenomen ter rente den 9 oktober 1747 en
gelost 18 januari 1788 in den eersten gecroiseert hebbende à 3 1/2 procent en vermits men
niet weet het tijdstip der reductie drie procent, heeft men al de jaren zo gerekend, dus
211 - 6 – ¼
Transport 7810 - 6 – 0
Item betaald twee en veertig jaar intrest avenant van drie procent geld van geld van het
kapitaal van twee honderd guldens courant bekend staande nr. 22 als opgebeurd den 9
oktober 1747 en tot dato dezer niet gerestitueerd dus in Brabants lopende geld
35 - 7 - 0
Item betaald drie jaar intrest der hoofd somme van zeven honderd guldens courant geld
gementionneert nr. 23 ; als gelicht den 23 oktober 1747 en gerembourseerd anterieurlijk aan
den verschijndag anni 1753 ; en alzo die hoofd somme afgelost is binnen die zes jaar en dat
men ignoreert den tijd van afkwijting neemt men de helft van die jaren à 3 1/2 procent, dus
73 - 10 - 0
Item betaald zeventien jaar en drie en twintig dagen intrest over het kapitaal van vijf honderd
vijftig guldens courant gemeld nr. 24 ; als opgehaald den 29 November 1747 en afgelegd
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den 22 december 1764 ; de eerste jaren gecroiseert hebbende à vier procent ; doch mits
men onwetende is den tijd der reductie tot 3 ½ brengt men zo alhier de jaren dus
328 - 8 - 0
Item betaald zestien en een derde jaar intrest der hoofd somme van negen honderd guldens
courant naarder geexprimeerd nr.25 ; opgenomen ter rente den 1 februari 1748 en
geredimeert den 30 mei 1764 gecroiseert hebbende de eerste jaren à 3 ½ procent, doch alzo
men insgelijks ignoreert het jaar van reductie tot drie procent, neemt men zo alle jaren dus
441 - 0 - 0
Item betaald vijf jaar intrest à rato van 3 - 10 - 0 courant jaarlijks van de honderd guldens
kapitaal wisselgeld uitgedrukt nr. 26 ; als gelicht den 11 februari 1748 en gerembourseerd
ongetwijfeld noch al enige tijd na den verschijndag van het jaar 1753, dus hier
17 - 19 - 0
Item betaald negen en dertig jaar en twee maanden intrest avenant van drie en een half
procent courant van wisselgeld over de hoofd somme van twee honderd guldens wisselgeld
gedescribeerd nr. 27 als opgenomen ter rente den 20 februari 1748 en afgelost den 26 april
1787 ergo
274 - 3 – ¼
Item betaald twee en een half jaar intrest à 3 ¾ procent van het kapitaal van vier honderd
guldens courant, geroerd nr. 28 als opgebeurd den 22 februari 1748 en gerembourseerd
voortijdig aan den vervaldag anni 1753 doch omdat dit kapitaal ten tijde van die vijf jaar is
gerestitueerd en dat het jaar van institutie onbekend is brengt men maar de helft van die
jaren, dus
37 - 10 – 0
Item betaald vijf jaar intrest der hoofdsomme van drie honderd vijftig guldens courant geld ,
verklaart staande nr. 29 als gelicht zijnde den 23 februari 1748 en afgelost posterieur aan
den vervaldag anni 1753 en misschien al enige jaren eerst gecroiseert hebbende à 3 ½
procent ; doch omdat den tijd van reductie tot drie procent niet kennelijk is rekent men de
voorzegde vijf jaar maar drie van het honderd, ergo hier
52 - 10 – 0
Item betaald twee en veertig jaren intrest à rato van drie en een half procent courant van
wisselgeld van het kapitaal van vier honderd guldens wisselgeld gedescribeerd nr. 30 als
zijnde opgehaald den 28 februari 1748 en tot dato deze niet geredimeerd dus hier
588 - 0 – 0
Item betaald twee jaar en tien maanden intrest der hoofd somme van twee honderd vijf en
zeventig guldens courant geld, geexprimeert nr. 31 als opgenomen ter rente den 7 maart
1748 en gekweten den 9 januari 1751 à 3 ½ van het honderd, ergo
27 - 5 ½
Item betaald twee en een half jaar intrest à 3 ½ procent van het kapitaal van zes honderd
guldens courant gementionneert nr. 32 opgebeurd zijnde den 4 juni 1748 en gerestitueerd
voortijdig aan den vervaldag van het jaar 1753, maar aangezien dat dit kapitaal binnen de vijf
jaar is afgelost! en dat men den tijd der aflossing niet weet neemt men maar twee en een half
jaar ergo hier
52 - 10 - 0
Item betaald vijf jaar intrest der hoofd somme van honderd guldens …
Transport 10059 - 12 – ¾
… wisselgeld uitgedrukt nr. 33 als gelicht ter rente den 17 januari 1748 en afgelegd
misschien al veel jaren na de vervaldag anni 1753 eerst gecroiseert hebbende à vier procent
courant van wisselgeld ; en alzo den tijd van reductie tot drie guldens en tien stuivers
lopende geld jaarlijks onbekend is brengt men al de jaren zo maar ergo 17 - 10 – 0
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Totaal 10077 - 2 – ¾
De intresten betaald door de gemeente van Olen over de kapitalen der penningen door haar
gelicht gedurende den hier voor beroepen oorlog; monteren volgen deze staat ter somme
van tien duizend zeven en zeventig gulden; twee en drie vierde stuivers Brabants courant;
alhoewel uit hetgeen voorschreven gemakkelijk te berekenen is dat er meer intresten zijn
betaald. De intresten betaald anterieur aan de procedure begonst tussen de abdij van
Tongerloo en de gemeente van Olen anno 1769 behoren onderscheiden te worden van
degene naartijdig betaald ; daarom voegen deze hier bij kapitaal separaat.
Eerst twee en twintig jaren van het kapitaal Sub. nr 4 dus
Item negentien en een derde jaar van hetgeen Sub. nr. 4 dus
Item achttien jaar en zeven maanden der hoofdsom Sub; nr. 9 ergo
Item één en twintig jaar der gene Sub. nr. 14, dus hier
Item twee en twintig jaar der gene Sub. nr. 15 ergo
Item achttien en twee derde jaar van het kapitaal Sub. nr. 18 dus
Item één en twintig jaar van het gene Sub. nr. 19 ergo
Item negentien en één vierde jaar van het gene Sub. nr. 21 dus
Item één en twintig jaar der hoofd somme Sub. nr. 22 ergo
Item negentien der gene Sub. nr. 27, dus

231 - 0 - 0
145 - 0 - 0
260 - 3 ½
63 - 0 - 0
231 - 0 - 0
81 - 13 – ½
73 - 10 - 0
101 - 1 – ¼
1706 - 10 - 0
134 - 3 – ¾

Transport

1499 -1 – ¾

Item twee en twintig jaren van het kapitaal Sub. nr. 30, ergo hier

308 - 0 - 0
Totaal 1807 - 1 ¾

De intresten betaald over de nieuwe kapitalen aan de bovengemelde procedure bedragen de
somme van achttien honderd zeven guldens één en drie vierde stuivers; en bij gevolg geen
voortijdig aan dezelfde procedure voldaan, de som van achtduizend twee honderd zeventig
gulden één stuiver.
C. Inventaris van al de kapitalen der penningen met dewelke de gemeente van Olen
was als ten jaren 1746 in Brabant begonst is den oorlog; den gemelden inventaris
geformeerd ter rekwisitie van mijne heren die werkelijke wethouders van het dorp en
graafschap van Olen om bij middel van dien te kunnen individueren het aan parten
der abdij van Tongerloo in dezelfde kapitalen nopende haar tienden en molen onder
het voorzegde graafschap gelegen.
nr.1

Eerst was de gezegde gemeente nog belast met een kapitaal van vierduizend drie
honderd guldens wisselgeld in profijt van Sieur Petrus Verlinden en juffrouw Maria
Magdalena Mangelschots in hun leven wettige gehuwden, conform de akte van
constitutie gepasseerd voor den notaris Francois Fonteijn in zijn leven in Herenthout
geresideerd hebbende present getuigen den 5 februari 1735 ergo hier
4300 - 0 - 0
Transport 4300 - 0 - 0

Nr. 2

Item met een hoofdsom van twee honderd guldens wisselgeld ten voordeel van den
eerwaarde heer Joannes Iven als geïnstitueerde erfgenaam bij testament van den
heer Godefroid François Van IJzendijk in zijn leven ridder en schepen der stad
Antwerpen, daarvoor de heer Martinus Van IJzendijk en Juffrouw Catharina
T’Seijen zijn ouders, alles ingevolge een nieuwe akte van constitutie gepasseerd
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voor den notaris Masquar tot Antwerpen geresideerd hebbende en zeker getuigen in
dato 29 april 1735 ergo hier
2200 - 0 - 0
Nr. 3

Item een kapitaal van zeventien honderd guldens wisselgeld in faveur van de fundatie
in de kapel tot Meeren door de eerwaarde heer Henricus Swinnen in zijn leven
kapelaan en schoolmeester tot Olen, blijkende bij de akte van reductie de dato 7
november 1736 gepasseerd in zijn leven voorden notaris J. Hufkens in zijn leven tot
Herentals geresideerd hebbende, present getuigen, ergo hier
1700 - 0 - 0
Transport 8200 - 0 -0

Nr. 4

Item en eindelijk met een kapitaal van vijf en veertig guldens zeventien stuivers
wisselgeld aan de parochie kerk Sancti Martini tot Olen bij een kwitantie van het jaar
1712, dus
45 - 17 - 0
Totaal 8245 - 17 - 0

Al de kapitalen waarmede de gemeente van Olen nog belast was ten tijde als in Brabant ten
jaren 1746 begonst den oorlog, belopende ter somme van acht duizend twee honderd vijf en
veertig guldens zeventien stuivers wisselgeld uitmakende in Brabants courant de som van
negen duizend zes honderd twintig guldens drie stuivers en zes mijten zegge in courant
9620 - 3 - 0
De inventaris der intresten die door de gemeente van Olen betaald zijn sedert het jaar 1746,
over de vier kapitalen met dewelke dezelfde gemeente nog belast was ten tijde als in
Brabant ten jaren 1746 den oorlog begon.
Eerst heeft dezelfde gemeente betaald drie en twintig jaren intrest van de hoofd som van vier
duizend drie honderd guldens wisselgeld in den inventaris der oude kapitalen beroepen nr. 1
gecroiseerd hebbende à drie procent courant van wisselgeld, dezelfde intrest gerekend van
de vervaldag anni 1746, geweest zijnde 25 januari, tot 25 januari 1769 ; dus de somme van
twee duizend negenhonderd zeven en zestig guldens ergo
2967 - 0 - 0
Item anderhalf maand intrest van de duizend guldens geredigeerd in diminutief van hetzelfde
kapitaal den 10 maart 1769, ergo de somme van
3 - 15 - 0
Totaal 2970 - 15 - 0
Item twee jaren intrest van de resterende 3300 guldens te weten van 25 januari 1769 tot 25
januari 1771, dus ter somme van
198 - 0 -0
Item anderhalf maand intrest van duizend guldens afgelost in mindering van het voorzegde
kapitaal den 4 maart 1771 dus de som van
3 - 15 - 0
Item vier jaar intrest te weten van 25 januari 1771 tot 25 januari 1775 van de overige 2300
guldens ergo de som van zes en zeventig guldens, dus hier
276 - 0 - 0
Item zeven en een half maanden intrest van de duizend guldens gekweten in diminutief van
het gemelde kapitaal den 9 september, dus hier de som
18 - 15 - 0
Item elf jaar en drie en twintig dagen intrest van de resterende 100 guldens te weten van den
25 januri 1775 tot 17 februari 1786 ; als wanneer den gemelde restant van in het voorzegde
kapitaal gerembourseerd, ergo de som van vier honderd dertig guldens veertien en een
vierde stuiver dus hier
430 - 14 – ¼
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Transport 3897 - 19 – ¼
Item al de zegels dewelke gediend hebben tot de kwitanties, voor bewijzen die door de
gemeente conform de akten van constitutie moesten betaald worden, bedragende te samen
de som van
32 - 8 - 0
Item heeft de gezegde gemeente betaald twee en twintig jaren intrest der laatste somme
gemeld in den voornoemde inventaris nr. 2 gekruist hebbende à drie procent courant van
wisselgeld dezelfde intrest gerekend sedert den vervaldag anno 1746den 1 april tot den dag
der redemptie den 8 april 1768 dus de som van veertien honderd twee en vijftig, hier
1452 – 0
Item zeven en twintig jaar en drie maanden intrest à drie en een half procent courant
wisselgeld van het kapitaal in de gemelde inventaris nr.3 dezelfde intrest genomen 23
september 1746 tot den dag van afkwijting 23 december 1773 de som van zestien honderd
één en twintig guldens zeven en een halve stuivers dus hier
1621 - 7 – ½
Transport 7003 - 14 – ¾
Item en eindelijk twee en veertig jaar intrest van het kapitaal gementionneert in den
voorberoepen inventaris nr. 4 het welk jaarlijks was geldende dertig stuivers den intrest
genomen tot den 18 januari 1788 den dag van remboursement, dus hier 63 - 0 - 0
Totaal 7066 - 14 – ¾
Al de intresten die de gemeente van Olen van de vier gemelde oude kapitalen sedert het jaar
1746 betaald heeft tot hun respectieve remboursementen monterende ter somme van zeven
duizend zes en zestig guldens veertien en drie vierde stuivers Brabants lopende geld. En
aangezien dat de intresten voldaan interieur aan de procedure begonst tussen de abdij van
Tongerloo en de gemeente van Olen ten jaren 1769 behoren onderse lijden te worden van
degene naartijdig betaald, zal men die intresten bij een kapittel, separaat hier laten volgen.
Eerst twee en twintig jaren intrest van het kapitaal gedescribeerd nr. 10, dus 2838 - 0 - 0
Transport 2838 – 0 – 0
Tot dien twaalf zegels van achttien stuivers en tien van vier en twintig stuivers tot de
kwitanties gediend hebbende, uitmakende te samen
22 - 16 – 0
Item twee en twintig jaren van de hoofdsomme hier voor vermeld Sub. nr. 2 dus
1452 - 0 – 0
Item twee en twintig jaren van het kapitaal gementioneerd nr. 3 hier
Item twee en twintig jaren van het kapitaal vervat Sub. nr. 4 dus

1309 – 0 – 0
33 - 0 - 0

Totaal 5654 - 16 – 0
Al de intresten betaald sedert het jaar 1746 tot de voorgenoemde procedure over de kapitale
bedragen ter som van vijf duizend zes honderd vier en vijftig guldens en zestien stuivers
courant.
Akte N° 5

26 januari 1793

Dient tot codicille van 26 januari 1793 van Elisabeth Van Oosthaeijen, weduwe van wijlen
Franciscus T’Seijen.
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Op heden den 26 januari voor mij notaris en in presentie van de getuigen nagenoemd
compareerde Elisabeth Van Oustaeijen, weduwe van wijlen Franciscus T’Seijen
inwoonster van Olen, enigszins ziek liggende te bed, welke comparante verklaarde te
ratificeren en ter waarde te houden alzulk testament mutueel als zij met haar man
Franciscus T’Seijen geordonneerd heeft en gepasseerd voor wijlen den notaris J. B.
Soeten op datum van 7 oktober 1770, willende dat hetzelfde in al zijn delen zal worden
achtervolgt en maakte zij aan haar jongste dochter Elisabeth T’Seijen de touchte of revenue
van zeker perceel erve, gelegen alhier onder Olen, groot een derde bunder. Palende oost de
straat op Oosterwijk, zuid de Kattestraat, west haar eigendom en noord Cornelis Mans.
Dat zo lang dezelfde Elisabeth T’Seijen haar dochter zal wezen ongehuwd. Latende den
eigendom van hetzelfde perceel aan de kinderen van haar dochter Maria Elisabeth T’Seijen
in huwelijk met Philippus De Vos. Item legateerde zij codicillatrice aan Joannes
Franciscus De Vos zoon van Maria Elisabeth T’Seijen en Philippus De Vos, waarvan zij
meter is een som van honderd guldens eens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen voor
den bedde der codicillatrice, ter presentie van Egidius Goossens en Peeter Verbist als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 6

13 februari 1793

Op heden den 13 februari, voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Baptist Wuijts meerderjarige jongeman inwoner van Olen ten gehucht van Doffen,
welke comparant verklaarde wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Joannes
Van Hout als wettige aangestelde voogd over de minderjarige Maria Anna Van Lommel,
dochter van Adriaen Van Lommel en Maria Van Hout, een som van twee honderd guldens
Brabants courant geld.
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel dries, groot circa vijf zillen gelegen in
“ den honing “ onder het territoir van Olen. Palende oost Adriaen Cluijts, zuid Petrus
Franciscus De Smedt, Adriaen Bellens en Christina Vermeerbergen, west Adriaen Van
Lommel en noord een straat. Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Petrus
Franciscus De Smedt en Adriaen Van Lommel als aanzochten getuigen.
Akte N° 7

18 februari 1793

Condities en voorwaarden op en achtervolgend de welke den eerwaarde heer J. M. Heijlen
onderpastoor van het begijnhof tot Lier op heden den 18 februari voor mij notaris,
publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te verkopen in verschillende kopen omtrent
twintig bomen, alle geveld liggende tot Lankum onder Noorderwijk.
-

Eerste koop, twee bomen, verkocht aan Franciscus De Backer tot Morkhoven, borg
Adriaen Van Reusel.
Tweede koop één boom, verkocht aan Adriaen Van Reusel tot Morkhoven.
Derde koop twee bomen, verkocht aan de meijer S’Jongers en bij overneming aan J.
Daems
Vierde koop verkocht aan Gerard Van Den Broek.
Vijfde koop twee bomen, verkocht aan dezelfde
Zesde koop twee bomen, verkocht aan Joannes Van Opstal tot Wiekevorst, borg
Joseph De Vries.
Zevende koop twee bomen, verkocht aan Jacobus Dams.
Achtste koop, twee bomen, verkocht aan Joseph De Vries tot Wiekevorst, borg J.
Van Opstal.
Negende koop, één boom verkocht aan Gerard Van Den Broek, borg voor deze en
zijn andere kopen Adriaen Bellens.
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present Gerard Van Den Broek en Josephus De
Vries.
Ontvangen van den notaris voor mijn zwager de som van drie en vijftig guldens en tien
stuivers courant in voldoening de voorzegde negen kopen bomen. Actum te Olen 27
december 1793. P. F. S’Jongers.
Akte N° 8

19 februari 1793

Conditie en voorwaarden op dewelke Elisabeth Van Hove weduwe van wijlen Joannes
Verboven en zijn erfgenamen op heden 19 februari voor mij notaris, present de getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen een partij stro, hooi
mest, een koe en andere meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Peeter Stijnen, Jan Verboven, Peeter Doos, Marten Goris, Henrick Van
Gestel, Franciscus Peeters, Peeter De Backer, Peeter Verboven Theresia Van Hove een
gritsel, Jan Verboven een gaffel, Peeter Douwen, Jan Baptist Wils een wande, Amand Van
Hout een kar, Jan Willems een wiel, Elisabeth Van Hove een stoel, Franciscus De Zwert een
zaanvat. De volgende meubilaire zijn van Peeter Verholen, Henrick Van Gestel een kruik met
bonen, Jan Verholen een temps, Franciscus Huijpens een ketel, Jan Van Dingenen een
karzeel, Jan Baptis Marien. De volgende meubilaire zijn wederom van de verkopers Peeter
Vaes, Franciscus De Zwert en Franciscus Heijns elks twee hinnen, Franciscus Heijns den
haan, Adriaen Heijlen, J. B. Wils de verkens kooi, Franciscus Vermeerbergen een kuip,
Peeter Franciscus Wuijts een koe voor 29 - 5 - 0, Cornelius Geerewaerts den ashoop, Jan
Dams, Adriaen Bellens, Marten Willems, Adriaen Franciscus Cluijts, Jan Baptist Wils de
latrine borg Peeter Stijnen, Peeter Van Elsen het kaf, Peeter Michiels, Marten Janssens,
Anna Elisabeth Janssens vijf mandelen stro, Peeter Martien Laenen idem, Amandus Laenen
vijf mandelen stro, het restant verkocht aan Adriaen Wils tot Buul, Franciscus De Zwert 3
mandelen haver …
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present Adriaen Heijlen en Joannes Dams als
getuigen.
Ontvangen bij den onderschreven kapelmeester der Meerensche kapel van den notaris
Soeten betalende voor ut ante drie guldens achttien stuivers in voldoening van een
koopboek en van een jaar beemd huur. Jan Laenen.
Item komt den notaris Soeten voor het schrijven der condities en koopboek met vacatie en
met zegel bij moderatie 2- 8 - 0
Ontvangen van den notaris Soeten betalende zeven guldens tien stuivers courant in
voldoening van smede loon (smidsloon); Ludovicus Verhaert. Item betaald aan Adriaen De
Bruijn kuijper, drie stuivers. Voldaan als bij rekening van 13 oktober 1793.
Akte N° 9

20 februari 1793

Conditie en voorwaarde op en achtervolgens dewelke Maria De Busser, weduwe van wijlen
Joannes Franciscus Van Hove en hun meerderjarige kinderen op heden den 20 februari
voor mij notaris present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteren te verkopen een grote kwantiteit stro, hooi, granen, patatten, hout, een koe en
andere meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Franciscis Boeckx, Jan Van Dingenen, Joannes Cools, Franciscus Van
Lommel, Guil. Baeten, Adriaen Beerinkx een stoofpot, Marten Meir, Peeter Sampinjon,
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Michiel Leijsen, Peeter Verbist een boterteil Adriaen Van Hove, Michiel Janssens een boter
bus, Peeter Van Reusel, Franciscus Huijpens Guiliam, Baeten drie houten telloren, Jan
Cools twee flessen, Antoon Moelants the scholteltje, Francisus Peeters een melkemmer,
Joannes Cools tot Buul een moor, Dimphna Hoes een pot, Christiaen Leijsen, Jan Janssens,
Cornelius Verachtert, Jan Baptist Wils de stande, Marten Meir een wiel, Henricus Van Hove
de fuiken, Peeter Martien Laenen zakken, Adriaen Helsen een bank, Antoon De Bal, Peeter
Verborgt, Marten Heijlen ladbonen, Joseph Lenards een stoopken, Franciscus Verborgt een
strijkijzer, Jan Hermans een zaag, Jan Verlinden, Andries Willems, Petrus Bulckens,
Lambertus Gebruers, Adriaen Janssens een handboog, Peeter Michiels een hangijzer,
Marten Wouters, Jan Van Eijnde, Jacobus Verachtert, Jan Baptist Smolders tot Boekel een
rok, Peeter Van Genechten een kama zool, Adriaen Helsen ,Adriaen Doos schoenen,
Guiliam Peeters tot Oevel een hoed, Adriaen Cluijts een hemd, Peeter Van Olmen tot
Herentals, Peeter Michiels tot Oevel een hemd, Henrick Van Gansen, Matthijs de Wit, Peeter
Verswijvel, Henrick Van Gestel, Andreas Lenards een hemd, Michiel Ven een slaapmuts,
Adriaen Cools handschoenen, den secretaris Soeten kocht een roer voor 1 gulden en 12
stuivers, Joannes De Bal kocht een roer voor 7 guldens 15 stuivers, Peeter Verswijvel een
kuip, Peeter Van Olmen tot Herentals kocht een koe voor 38 guldens, Marten Dierckx het
bed, Marten De Peuter wever een bed, Franciscus Peeters tot Oevel kocht de moelde borg
Carolus Verachtert Cornelius Maes een stoel. Brand (brandhout) werd gekocht door: Jan
Van Reusel, Guiliam Van Hove, Jan Van Eijnde, Amand Laenen, Jan Baptist Wils, Michie
Cools Jan Verboven, Carolus Verachtert, Henrick Verhaert, Francis Wouters Michiel
Janssens, Franciscus Wouters, Peeter Neijers boonstaken, Marten Meir beer, Peeter
Belmans hout, Peeter Verwimp tot Boekel twee veertelen koeijpataeten, idem Adriaen
Dresselaers tot Oevel, idem Franciscus Peeters tot Oevel, idem Arnoldus Wils tot Buul, idem
Marten Smets tot Doffen, de restant van de koeij pataeten Guiliam Van Hove bij overname
van Arnoldus Wils, twee veertelen andere patatten Peeter Verswijvel tot Boekel, 4 gewenten
peeën Adriaen Appels tot Oevel, idem Jacobus Dierckx tot Larum, Amand Van Hout een
schup, Jan Baptist Verhaert een stoel, Peeter Stijnen een stoel, Guiliam Bouwen een
brandijzer, Franciscus Van Dijck tot Oevel een marmit. De hespen werden verkocht aan
Michiel Janssens, Joseph Verachtert dezelfde, Franciscus Peeters tot Oevel en één zijde
aan Norbertus De Backe. Franciscus De Bie het kaf, Peeter Van Elsen kaf, Christiaen
Leijsen tot Larum vijf mandelen rogge stroot borg Adriaen Leijsen tot Larum, Marten Dierckx
tot Herentals roggestroot, Marten Heijlen tot Meeren roggestroot, Adriaen Van Genechten tot
Buul borg Adriaen Van Hove roggestroot, Jan P. Leijsen tot Meeren stro borg Peeter Van
Lommel, Jan Van Outsel tot Meeren stro, Joseph Verachtert tot Boekel restant haverstro,
Franciscus Van Den Brande tot ILLe borg Jan Appels, Jan Matthijs tot Meeren, Adriaen
Maes tot Damseijnde, Peeter Daems tot ILLe borg Adriaen Van Hove tot Buul, Emanuel
Kriekemans de wande en een melkstoel, Andries Willems een mesthaak, Jan Verholen een
mesthaak, Marten Van Bijlen een tafel, Peeter Neijers tot Buul 50 mutsaards …
Aldus publiekelijk verkocht tot Boekel onder Olen ter presentie van Cornelius Maes en
Martinus Goris als aanzochten getuigen.
Eerst heeft den notaris Soeten betaald aan den dienaar Goris
1-6-0
Ontvangen van den notaris Soeten de som van honderd elf guldens en twee stuivers
courant op rekening van den voorstaande koopboek
111 - 2 - 0
Item komt aan dezelfde notaris voor het schrijven van drie publicatie biljetten condities & en
voor zijn vacatie naar Boekel.
2 - 11 - 0
Item voor het schrijven van den koopboek
2 - 14 - 0
Item voor den staten zegel
0 - 19 - 0
Den voorstaande koopboek is voldaan bij rekening van 7 februari 1794.
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Rekening en liquidatie van de kinderen van Maria De Busser en Joannes Van Hove van
alles dat zij uit handen van dezelfde hun ouders hebben genoten en van de uitgaven daar
tegens gedaan.
Ontvangsten:
Eerst brengt Guiliam Van Hove in ontvangst de som van honderd negen en zeventig
guldens en acht en een halve stuivers, die hij van zijn ouders zo voor uitzetsel als in granen
en andere objecten heeft genoten, dus hier
179 - 8 – ½
Item brengt Petrus Van Genechten in huwelijk met Theresia Van Hove in ontvangst twee
honderd vier en negentig guldens en twaalf stuivers, die hij van zijn schoonouders genoten
heeft, zo van uitzetten als andere en aan hun schuldig gebleven is over achterstallige
pachten, dus hier
294 - 12 - 0
Item zou Antoon De Bal in huwelijk met Maria Anna Van Hove moeten inbrengen de som
van vier en zeventig guldens te weten drie en zestig guldens van uitzetsel en elf guldens van
een stande en van zes mandelen tarwe stro, maar alzo dito De Bal integendeel betaald en
uitgekeerd heeft aan gemeenschappelijke schulden acht en zestig guldens te weten
45 - 1 – ½
Aan Jan Baptist Douwen collecteur van Olen anno 1793, 7 - 2 – ½ voor cijnzen, 0 - 14 - 0
aan zijn schoonmoeder, één gulden tien stuivers om een kar koren naar Millebrug gevoerd te
hebben, zes guldens om drie zillen boekweit gezaaid te hebben en het land daar tot te
hebben gereed gemaakt, twee guldens tien stuivers om zijn overleden zwager zestien dagen
gehouden te hebben, veertien stuivers voor levering naar Lichtaart gedaan te hebben en vier
guldens acht stuivers voor meubelen die hij in de gemeenschappelijke koopdagen
ingedragen heeft, zodat den voorzegde De Bal ten deze maar moet inbrengen de som van
zes guldens.
Item en tot slot brengt Henricus Van Hove in ontvangst twintig (guldens) en tien stuivers, die
hij ontvangen heeft te weten veertien guldens vijftien stuivers van Jan Van Reusel ingevolge
zijn huur cedulle, vier guldens van een veertel koren, één gulden vijftien stuivers voor een
schup, pistool en boeken.
Dus komt aan ieder van de vier kinderen honderd vijf en twintig guldens twee stuivers en
twee oorden en vervolgens aan Antoon De Bal die maar genoten heeft zes guldens, de som
van honderd negentien guldens twee stuivers en twee oorden en aan Henricus Van Hove
den welke maar twintig guldens en tien stuivers had ontvangen de som van honderd vier
guldens twaalf en een halve stuivers; bekennende de onderschreven overzulks ontvangen te
hebben van Peeter Van Genechten honderd negen en zestig guldens negen stuivers en
één oord en van Guiliam Van Hove vier en vijftig guldens vijf stuivers en drie oorden deze 7
februari 1794.
Akte N° 10

7 maart 1793

Condities en voorwaarden op en achtervolgend dewelke Theresia Van Den Brande
weduwe wijlen Gerardus Kenis en hun meerderjarige zoon naast Christiaen Kenis en Jan
Baptist Van Den Brande in kwaliteit als wettelijke voogden over de minderjarige kinderen
van dito weduwe van Gerardus Kenis op heden den 5 maart voor mij notaris present de
getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkopen een partij
stro, hooi, mest en andere meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Peeter Michiels de scherfbak, Jan Verholen, Marten Biesmans de mest
en kaf, Peeter Verborgt bussels stro, Peeter Verwimp tot Boekel 4 mandelen stro, Peeter
Martien Laenen zes mandelen stro (3x), Jan Baptist Janssens tot Buul idem, Amandus
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Laenen tot Oevel idem, den restant verkocht aan Peeter Martien Laenen, Adriaen Peeters tot
Meeren de winde.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Gerheiden onder Olen, ter presentie van Joannes
Dams en Petrus Martinus Laenen als aanzochten getuigen.
Volgen enkele losliggende papiertjes (betalingsbewijzen):
Den ondergeschrevene bekende dat ik Theresia Van Den Brande heb honderd en éen en
dertig guldens en tien stuivers opgehaald bij Maria Bellens in het jaar 1788 bij de moeder
van Geerardus Keinis op haar have.
Ontvangen van den notaris Soeten betalende voor zeven guldens twee stuivers twee
oorden over verhaalde winkelwaren. P. Bulckens. Item heeft dezelfde notaris betaald aan
Peeter Doos voor dors loon. Ontvangen van den notaris Soeten op rekening van den
voorzegde koopboek zes guldens vijf stuivers o daar mede te betalen schulden ten sterfhuis.
Item komt den voorschreven notaris Soeten voor het schrijven der condities en koopboek
met vacatie één gulden zestien stuivers.
Ontvangen van den notaris Soeten tien guldens zestien en een halve stuivers voor vier en
kwart beden op den naam van Michiel Kenis en voor kleingeld respectieve tot last van
Gerard Kenis weduwe. Actum 13 december 1793. Jan Baptist Douwen.
Akte N° 11

1 mei 1793

Op heden den 1 mei voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Baptista Kneuckelbergs in huwelijk met Anna Maria Verboven inwoner van Olen
ten gehucht van Buul, welke comparant bekende verhuurd en in pacht uit gegeven te hebben
aan den persoon van Adrianus Franciscus Verhaert in huwelijk met Maria Elisabeth
Wouters, inwoners van Geel ten gehucht van Poeijl alhier present aan de nageschreven
stede in huur accepterende, zekere stede bestaande in een huis, stal, schuur, hof, zaailand
driessen, weiden, hooiwas en heiden, groot te samen circa zes bunders allen bijna gelegen
en gestaan tot Buul onder Olen.
Behoudens dat er enige percelen van erven zijn gelegen onder de jurisdictie van Geel,
Westerlo en Tongerloo even als den comparant dezelfde stede actueel is cultiveerde en
gebruikende en dat voor een tijd van achttien consecutieve en achtereen volgende jaren, om
en mits daarvoor jaarlijks te renderen in voorlijf of geldpacht een som van veertig guldens
courant geld en voor koren of rogge een kwantiteit van twintig veertelen. De huur zal ingaan
te weten van de batimenten, hof driessen als van een perceel genaamd “ de vennekens “,
van twee in “ de rouwvennen “ en van omtrent negentig roeden geheten “ het kruijs
venneken “ van den beemd en van den hooiwas in “ den reijmortel “ en van de heiden tot
half maart eerstkomende en van de verdere erven bestaande in zaailand van half oogst
daarna volgende.
De comparant reserveerde expresselijk tot zijn behoef of gebruik, de kamer en schob van het
gemelde huis, het bakhuis, ter exclusie van de stal van hetzelfde, den hof achter het bakhuis
gescheiden wordende door een voetweg van den hof achter het huis en zes roeden voor
pataeten land jaarlijks te kiezen op de voorzegde zaailanden door den comparant, alle welke
gereserveerde goederen ten deze niet mede zijn verhuurd; dan ware het zaak dat de actuele
huurders van het voornoemde bakhuis daar uit kwamen te verhuizen, zal het vrijstaan aan
den acceptant van hetzelfde bakhuis en al hetgeen dezelfde huurders gebruikt in huur
uitgenomen den hof, die als dan aan den comparant zal verblijven aan de voorzegde stede
bij te voegen, mits dat hij acceptant daarvoor jaarlijks aan den comparant zal moeten betalen
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vijf guldens … en dien de gereserveerde goederen ook vrijkwamen na de verhuis van den
comparant daarvoor ook nog eens vijf guldens pachtgeld op te leggen.
Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Boonaerts en
Wilm Van Baalen als aanzochten getuigen.
Akte N° 12

11 mei 1793

Op heden den 11 mei voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Adrianus Heijlen Guiliamszoon en Maria Catharina Verdonck zijn huisvrouw inwoners van
Olen ten gehucht van Meeren, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben en
schuldig te zijn aan Adrianus Deckers en Anna Wouters zijn echtgenote, ingezetenen van
Oevel, een som van zeven honderd en vijftig guldens Brabants courant geld … onder welke
voorzegde som van zeven honderd en vijftig guldens courant die de comparanten
verklaarden ter rente aangenomen te hebben, vervangen is de som van vier honderd zes en
twintig guldens zeventien stuivers en één oord, dewelke zij comparanten besteed en niet
voldaan hebben in de twee koopdagen van de genoemde Adrianus Deckers en Anna
Wouters, gehouden door mij notaris op datum van 9 december 1791 en 8 maart 1792;
dienende deze dan aan de rentheffers voor volle en absolute kwitantie der voor
gerescribeerde som van zeven honderd en vijftig guldens courant zonder dat ze ooit zullen
gehouden zijn van verder te moeten doceren …
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zijn comparants kindsgedeelte of onverdeeld
vijfde part in alzulke erfgoederen, gelegen zowel onder Olen, Oevel als Wiekevorst, als op
hem en zijn broers en zuster met de dood van hun vader zijn gesuccedeerd en
gedevolveerd. Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Gommarus Adrianus De Kepper en Martinus Goris als aanzochten getuigen.
Inliggende folio:
Ontvangen bij mij ondergeschreven Adrianus Deckers uit handen van Maria Catharina
Verdonck eerste weduwe van wijlen Adrianus Heijlen en van haar actuele man Martinus
Beerinckx de som van vijf honderd guldens Brabants courant in mindering van het
voorstaande kapitaal van zeven honderd en vijftig guldens, zodat hetzelfde maar en blijft ter
somme van twee honderd en vijftig guldens courant en alzo de intresten der voorzegde vijf
honderd guldens tot deze datum ten volle zijn betaald … geprovinieerd zijn te weten twee
honderd guldens van verkochte erfgoederen van dezelfde M. C. Verdonck, honderd guldens
aan haar gelaten bij testament door haar tweede man en honderd guldens uit de haaf van
haar stiefvader en de resterende honderd guldens heeft Marten Beerinckx bijgebracht.
Actum Olen den 8 Thermidor, jaar acht.
Akte N° 13

25 mei 1793

Condities en voorwaarden op dewelke Petrus Martinus Soeten molder tot Buul op heden
den 25 mei voor mij openbaar notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteerde te verkopen in differente partijen enige roeden moer gelegen
in zijn beemd tot Winkelom onder Geel.
-

-

Eerste koop ½ roede uit te doen en te vullen woensdag en vrijdag eerstkomende en
zaterdagen maandag daarna volgende, verkocht aan Jan Baelens in “ den koe
koek “ borg Adriaen Van Genechten aldaar.
Tweede koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Peeter
Goossens tot Winkelom borg P. M. Soeten.
Derde koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Jan Baptist
Haesen tot Steelen borg Jan Liekens.
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Vierde koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Peeter Verwimp
in den Hannekenshoek, borg … (leeg).
Vijfde koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Adriaen Van Hove
tot Buul, borg … (leeg).
Zesde koop ½ roede uit te doen en te vullen dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag daarna volgende, verkocht aan Jan Van Dijck tot Winkelom borg Jan Baelens.
Zevende koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Jan Mertens tot
Oevel borg ... (leeg).
Achtste koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Jan Kriekemans
tot Poeijel, borg Jan Bertels.
Negende koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Jan Bertels tot
Steelen.
Tiende koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Peeter Goossens
tot Winkelom.
Elfde koop uit te doen en te vullen zaterdag, maandag, dinsdag en woensdag daarna
volgende is verkocht aan Guiliam Van Genechten tot Winkelom.
Twaalfde koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Ferdinand
Verwimp Winkelom.
Dertiende koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Peeter Wuijts
tot Oevel borg Michiel Peeters aldaar.
Veertiende koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Marten
Bleerinckx tot Meeren.
Vijftiende koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Adriaen Van
De Broek Winkelom.
Zestiende koop ½ roede uit te doen en te vullen donderdag, vrijdag, zaterdag en
maandag daarna volgende, verkocht aan Jan Baelens in” den koekoek “.
Zeventiende koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Guiliam
Gelens tot Elsum.
Achttiende koop ½ roede uit te doen en te vullen als voor, verkocht aan Peeter
Verwimp Tongerloo.
Negentiende koop ½ roede is verkocht aan Franciscus Aerts Vrijheid.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Winkelom onder Geel, present Jan Van Dijck en
Adriaen Van Hove als getuigen.
Eerst heeft betaald den notaris Soeten voor tien potten bier tot Geel en vijf ten zijne huize.
Item betaald aan Jan P. Van Den Bruel de som van 21 guldens voor koopsom van een
derde part in twee kwebben op ” het steen “ welke derde part hem competeerde uit hoofde
van zijn vrouw voor één derde en voor twee derde aan haar broer en zuster.
Ontvangen van den notaris Soeten honderd en twaalf guldens en één stuiver hiervoor in
uitgave gebracht in voldoening der voorstaande negentien kopen moer. Actum Olen 26
december 1793. P. M. Soeten.
Akte N° 14

31 mei 1793

Condities en voorwaarden op dewelke de heer secretaris Heijlen, op heden den 31 mei
voor mij P. M. Soeten notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteerde te verkopen enige roeden moer.
-

Eerste koop ½ roede, verkocht aan Peeter Verwimp tot Gerheiden.
Tweede koop, verkocht aan Joannes Coolkens.
Derde koop, verkocht aan Peeter Wouters tot Gerheiden.
Vierde koop, verkocht aan Marten Neijers tot Boekel.
Vijfde koop, verkocht aan Jan Wouters tot Schaatsbergen.
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Zesde koop, verkocht aan Henricus Stijnen.

Totaal 59 - 0 – 0. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter plaatse, present P. J. De Backer
en Marten Goris.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van negen en vijftig guldens courant in
voldoening van de bovenstaande kopen moer. Actum Herentals den 18 november 1793. De
vrouw van P. Heijlen.
Akte N° 15

7 juni 1793

Condities en voorwaarden op dewelke de erfgenamen van wijlen Joannes Meir op heden
den 7 juni voor mij notaris present getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteerden te verkopen enige roeden moer.
-

Eerste koop uit te doen maandag, dinsdag eerstkomende en woensdag, verkocht aan
Michiel Peeters borg Norbert Vleugels.
Tweede koop uit te doen als voor, verkocht aan de weduwe Cornelius Bellens.
Derde koop verkocht aan Guiliam Maes.
Vierde koop uit te doen de drie volgende dagen, verkocht aan Peeter Wouters tot
Meeren.
Vijfde koop uit te doen als voor, verkocht aan Jan Van Olmen.
Zesde koop uit te doen als voor, verkocht aan Peeter Van Elsen.
Zevende koop uit te doen drie eerste dagen maandag, dinsdag, woensdag eerst
volgende, verkocht aan Adriaen Helsen tot ILLe.
Achtste koop uit te doen als voor, verkocht aan Norbert Vleugels borg Michiel
Peeters.
Negende koop uit te doen als voor, verkocht aan Jan Van de Poel.

Totaal 72 - 5 – 0. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van Andreas Willems
en Jan Van Olmen
Betaald door de notaris Soeten tot Oevel voor de publicatie drie stuivers en drie stuivers tot
Olen.
Ontvangen bij ieder van ons uit handen van den notaris Soeten de som van vier en twintig
guldens courant dus in het geheel acht en veertig guldens in voldoening van twee derde
parten der voorstaande noten kopen moer, blijvende het overige derde part tot profijt van
Franciscus Verlooij. Actum tot Olen den 8 december 1793. Jan Franciscus Meir.
Laurentius Van Den Brande ons present als getuigen Jan Francisus Van Den Bruel,
Christiaen Kenis.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van vier en twintig guldens courant in
voldoening van mijn derde part in de voorzegde negen kopen moer. Actum Olen 9 april
1794. Fr. Van Looij.
Akte N° 16

15 juni 1793

Op heden den vijftiende juni, voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Laenen Martinuszoon en Anna Catharina Creton wettige gehuwden en
ingezetenen van Meeren, dezelfde Anna Catharina Creton tot beter effect van hetgeen
navolgende bijgestaan van een vreemde voogd aan haar van mij notaris ex officie met
toestemming van haar voorzegde man gegeven te weten de persoon van Martinus
Godefridus Verellen insgelijks inwoner der graaflijkheid Olen ook aan mij en de getuigen
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bekend: welke comparanten verklaarden bij contract overeen gekomen te zijn in de voege en
manieren na volgende te weten:
Dat aan den eersten comparant alleen zullen toebehoren in volle eigendom al de gegoede
en ongegoede erfgoederen die hij bij koop bekomen heeft of daarin geërfd voor datum van
dit tegenwoordig contract, al was het zelfs zo dat de tweede comparante in sommige
dezelfde erfgoederen mede was gegoed. De melioratien aan dezelfde goederen en namelijk
aan de batimenten, gedurende hun contractanten huwelijk gedaan en nog te doen zullen in
profijt van den eersten allen of van des zelfs erfgenamen hetzij bij testament ab intestato de
natuur hebben en behoren gelijk de goederen en … manieren zelf. Ingeval van des eersten
comparants vooraflijdigheid, zal de tweede comparante gedurende hebben en profiteren de
volle touchte van al de gemelde goederen.
# In hetzelfde geval zal de tweede comparant jaarlijks gedurende haar leven vermogen te
slagen een roede rus of mogen steken en uitdoen een vierde part van een roede moer tot
haar believen in den eersten comparants hooiwas, gelegen op ” het geruim “ onder Geel en
ingeval zij tweede comparante tot een jaar een rus of moer sloeg of slaat, zal zij het zelfde
tot het ander jaar dobbel vermogen te doen, aan Jan Laenen annexatie get. M.G. Verellen
en G. Wouters.
In hetzelfde geval zal de tweede comparante moeten voldoen aan de Hergewijden
Kaemerling en verdere Leenhofsrechten, over sommige der voorzegde erfgoederen met de
dood van den eersten comparant te verschijnen; zo nochtans dat zij tweede comparante het
import van die Hergewijden Kaemerling en verdere Leenhofs rechten van zo haast als zij
dezelfde zal geavanceerd hebben en voor het geheel zal mogen wedereisen van zo een der
erfgenamen testamentair of ab intestato van den eersten comparant als het haar zal
goeddunken; den zelfde geheel tegen zijn mede erfgenamen om hun respectieve
aanpalende daarin te doen gelden en contribueren; ingeval van geen prompte betaling, zal
het in de macht der tweede comparante wezen van tweemaal zoveel penningen ter rente te
lichten en te affecteren op de erfgoederen van den eersten comparant als zij tweede
comparante zal verschoten en uitgegeven hebben tot betaling der gemelde Hergewijden en
rechten tot voldoening der kosten van de geldlichting, daarom zelfs begrepen de vacatiën die
zij tweede comparante daar over zou doen tot het consulteren van personen het ware binnen
Brussel of elders.
En aangezien de voorzegde erfgoederen ten dele zijn gekocht en voldaan voor het aangaan
van hun comparante huwelijk met de tweede comparantes geld, is onder hun gestipuleerd
dat de erfgenamen testamentair of ab intestato van den eersten comparant, binnen de drie
maanden na dato der aflijvigheid van den laatsten van hun contractanten, zullen gehouden
zijn een som van twaalf honderd guldens Brabants courant geld, te consigneren ter griffie
van Olen ad opus van haar tweede comparante erfgenamen ab intestato of testamentair. Zo
nochtans dat, ingeval zij comparante den eerste komt te overleven het haar zal vrijstaan van
de voorgemelde te consigneren een som aan haar in het geheel of ten dele te doen betalen
en avanceren door de erfgenamen testamentair of ab intestato van dezelfde eerste
comparant, behoudens dat zij tweede comparant gedurende haar leven aan hun zal moeten
intrest betalen ten avenant van drie en een halve procent jaarlijks van zoveel penningen als
zij hun zal doen avanceren hetzij in mindering of in voldoening der voorzegde te consigneren
som.
Item in tussen de contractanten ook vastgesteld dat de eerste comparant of ingeval de
tweede hem komt te overleven zijn eersten comparant erfgenamen testamentair of ab
intestato binnen de zes weken na de dood van haar tweede comparante zullen moeten doen
celebreren om honderd guldens missen tot haar ziele lafenis ; zonder dat de voorzegde te
consigneren som daar door enigszins zal mogen verminderd worden in geval den eersten
comparant voor de tweede zou komen te sterven, zal deze tot zijn eersten comparants ziele
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lafenis binnen zes weken na zijn overlijden ook moeten doen celebreren om honderd
guldens missen, zo nochtans dat de voorzegde te consigneren som alsdan met gelijke
honderd guldens zal moeten worden geaugumenteert en verhoogt.
Al de gronden van erven en batimenten het zij gegoede of ongegoede, die de contractanten
staande in hun huwelijk na dat dezer bij koop zullen verkrijgen, zullen toekomen in volle
eigendom aan den eersten comparant alleen of aan zijn erfgenamen het zij testamentair of
bij versterf, al was het dat de tweede comparante daarin was gegoed en geerft, behoudens
aan haar tweede comparante, ingeval zij den eerste komt te overleven, de volle touchte
gedurende haar leven.
In consideratie van het welk de volle som van twaalf honderd guldens courant zal moeten
geaugementeert en verhoogt worden met de helft van de juiste koopprijs en van alles,
hetgeen om dezelfde gronden en batimenten te kunnen akwireren redelijk zal moeten
gederfd worden, zonder daar onder te begrijpen de melioratien en verbeternissen daar aan
te doen, die de gronden en batimenten zullen volgen.
Alle hun contractanten kapitale renten het zij bij manuele obligaties het zij reëel bezet op
hypotheken en al hun actiën, kredieten en geld speciën zullen toekomen aan den of den
laatst levenden van hun contractanten in volle proprietijt ; mits dat hij of zij laatst levende zal
moeten doen maken ten gemeenschappelijke kost wettelijke inventaris van dezelfde renten,
actiën, kredieten en geldspecien, mitsgaders van hun contractanten schulden, die zij den
langstlevende van hun zal moeten dragen en met de helft van den boni ingeval zal de
voorzegde som van 1200 guldens courant insgelijks moeten worden geargumenteerd, in
geval de tweede comparant eerst komt te sterven, en gediminueert zo den eersten
comparant voor haar zou aflijvig worden.
Maar zo het voorviel dat er meer schulden bevonden worden dan boni zal dezelfde som van
1200 guldens moeten gediminueert en vermindert worden tot zoveel als de helft van den
excersseerden mali import, in geval de tweede comparante voor den eersten komt te
overlijden en ingeval van zijn voor aflijvigheid geargumenteerd en verhoogt al de kapitale
renten het zij dezelfde reëel bezet of niet bezet zijn op hypotheek, die tot hun contractanten
last zullen zijn geconstitueerd met het scheiden van hun bedde, door de dood van iemand
van hun beiden, zullen zijn en blijven tot last van den eersten contractanten alleen of van zijn
erfgenamen testamentair of ab intestato ; mits deducerende aan de som van 1200 guldens
de helft van het beloop der zelfde kapitale renten ; zo nochtans dat de laatst levende van hun
contractanten gedurende zijn of haar leven zal gehouden worden zijn daarvan te betalen de
jaarlijkse intresten.
Al hun contractanten haafelijke meubilair, zonder daaronder te begrijpen enige kapitale
renten, actiën, kredieten en geld speciën, veel minder enige ongelede batimenten en
gronden van erven, zullen in volle eigendom toebehoren aan den langstlevende van hun
contractanten in consideratie van het welke de zelfde langstlevende den eerst stervende zal
moeten doen begraven op gewijde aarde met een treffelijke uitvaart en lijkdienst als men
altijd gewoon geweest is te doen voor de naaste bloedverwanten van den eersten
comparant.
In geval dezelfde eerste comparant voor de tweede kwam te overlijden en dat haar tweede
comparante nalatendheid overtreft haar na beschreven schulden, zullen de erfgenamen het
zij testamentair of ab intestato van den eersten comparant /: in het geval dat de tweede
contractante in of omtrent haar geboorteplaats of immers in Waals Brabant niet en zou
komen te sterven :/ haar tweede comparante moeten doen begraven op de manier en met
een uitvaart en lijkdienst als hier boven ; en ingeval haar schulden, waar onder wel namelijk
begrepen de kosten van haar voorzegde uitvaart kwamen te excelleren haar na te laten
kapitale renten en meubilaire goederen zal de voorzegde som van 1200 guldens moeten
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vermindert worden tot zoveel als de mali den boni overtreft mits dat de gezegde erfgenamen
van den eersten comparant zullen moeten opleggen en betalen de contresse van haar
tweede comparante voorzegde schulden; dan in geval haar gemelde kapitalen renten en
meubilaire goederen te boven gingen dezelfde schulden, zal de excerssentie toekomen aan
de testamentaire erfgenamen ab intestato van den eersten comparant ; mits dat de meer
gemelde som van 1200 guldens zal moeten geargumenteerd en verhoogd worden tot zoveel
als het import der zelfde excerssentie bedraagt en om welke exceressentie te ontdekken of
ingeval van geen om te onderscheppen tot hoeveel den mali den boni overtreft zullen de
erfgenamen testamentair /: ingeval maar als hier voor te weten, is het dat den eersten
comparante en dat haar tweede comparante nalatendheid overtreft haar achter te laten
schulden is het dat zij tweede comparante in of omtrent haar geboorteplaats of immers in
Waelsch Brabant niet en sterft :/ gehouden zijn van te betalen al haar tweede comparante na
te laten schulden en van publieke en wettelijk te doen verkopen al haar kapitale renten en
meubilaire goederen voor zoveel dezelfde niet en zullen bestaan in actiën en kredieten die
dezelfde erfgenamen van den eersten comparant zullen moeten invorderen en in gereede
penningen, degene zij zullen gehouden zijn te doen tellen ten bijwezen van twee of
meerdere schepenen ; en zullen dezelfde erfgenamen geobligeert wezen van aan de
wethouders van Olen te doen en over te geven van behoorlijke rekening, bewijs en reliqua
binnen de drie maanden na haar tweede comparante overlijden van al haar schulden en
gereede penningen en van alles hetgeen zal geprovenieert zijn van haar na te laten renten
en meubilaire goederen van haar actiën en kredieten.
Al de zo roerende en haaffelijke als onroerende en immeubilaire goederen, die den enen of
anderen van hun contractanten na dat dezer zullen verkrijgen bij versterf of bij testament,
zullen aan hem of zijn erfgenamen het zij testamentair of ab intestato in het geheel toekomen
gelijk aan hun of hun met deze goederen ook zullen volgen de kapitalen der renten, die op
dezelfde goederen in het verkrijgen bezet waren, behoutentlijk aan den langstlevende van
hun contractanten, van al deze goederen de volle touchte ; mits betalende zijn leven lang
intresten der zelfde kapitalen, dewelke men in geval van redemptie staande hun huwelijk
evenwel moeten houden als niet gekweten.
En of dat het gebeurde dat de ouders van den eersten contractant of iemand dezelfde hem
kwam te overleven en dat na hun respectieve dood zijn eersten contractanten broers en
zuster of hun erfgenamen aan de tweede comparante niet en zouden willen laten gebruiken
in volle touchte gedurende haar leven, een zesde part van al de zo regerende als
onroerende goederen, die zijns eersten contractanten genoemde ouders zullen komen na te
laten in dat geval zijn de contractanten overeen gekomen en is bij hun wet luisterrijk vast
gesteld dat al zijn eersten comparanten zo roerende als onroerende goederen geen
uitgezonderd, in volle eigendom zullen toekomen aan de tweede contractante, uit dien ten
regeerde der toucthe, die van het gemelde zesde part aan haar tweede contractante zal
moeten volgen na de dood van den eersten contractant en van zijn ouders de respectieve
comparanten de voor gedescribeerde te consigneren som lager gesteld hebben als zij
dezelfde wel hadden behoren te stellen, dit niet tegenstaande, in geval de tweede
contractante voor den eerste kwam te sterven of voor den laatst levende van zijns eersten
contractanten ouders en bij gevolg nog geen touchte en had genoten van het voorzegde
zesde part zal evenwel dezelfde consignerende som van 1200 honderd guldens daarom
geenszins moeten verhoogd of geargumenteerd worden.
Zo het arriveerde dat de contractanten gedurende hun huwelijk zouden verkopen of
vermangelen de erfgoederen of enige der zelfde die den eersten comparant voor datum van
dit contract bij koop heeft geakwireert zal in geval van verkoop tot de helft van het beloop der
penningen daar van de voort gekomen, de voor gedescribeerde te consignerende som van
1200 honderd guldens moeten vermindert worden ; gelijk men dezelfde som, ingeval van
mangeling, ook zal moeten demineren tot zoveel als de helft der penningen zal bedragen,
die aan hun contractanten zullen opgelegd worden; in welk geval van mangeling de in
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tegendeel aan de contractanten gecedeerde goederen van natuur niet en zullen veranderen
met de helft der penningen door hun contractanten op te leggen de daar aanstonds gemelde
te consigneren som zal moeten verhoogd worden, reserverende beide contractanten van dit
contract bij gemeenschappelijke toestemming, het zij in het geheel, het zij ten dele te mogen
veranderen naar hun goeddunken; zo dat zij contractanten daar hetzelfde contract aan hun
respectieve erfgenamen geen recht geakwireert en verstaan te zijn, ten zij na hun
respectieve dood en ingeval zij contractanten daar niets aan veranderd hebben, doende
overzulks mits deze te niet al de voorgaande akten en contracten die zij contractanten voor
datum dezer zouden komen aangegaan hebben …
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Geradus Wouters en Gom. De
Kepper.
Bijgevoegde losse folio:
Den onderschrevene Joannes Laenen toekomende bruidegom ter ene en Catharina
Creton toekomende bruid ter andere zijde zijnde van zin met den eersten huwelijk aan te
gaan hebben verklaart zo hetzelfde zal wezen gesolemneert en overeen gekomen te zijn in
de navolgende manieren.
Te weten dat de toekomende bruid in dit huwelijk is aanbrengende zo in penningen als op de
som van achttien honderd guldens Brabants courant geld. Dat de toekomende bruidegom
van zijn kant is inbrengende de som van vier honderd guldens Brabants courant.
Item de erfelijke goederen dewelke onlangs verkregen heeft binnen het dorp van Olen in het
gehucht genaamd Meeren.
Item al de haaffelijke en erfelijke goederen dewelke hem suïcideren na de dood van vader en
moeder, mitsgaders van alle andere vrienden. Dat beiden alhier in dit huwelijk zijn
inbrengende al hun respectieve libaire effecten die bij banken …
Dat de gemelde vier honderd guldens door den toekomende bruidegom in dit huwelijk
gebracht gelijk ook een som van zes honderd guldens deel makende van degene
voorschreven van achttien honderd guldens door de bruid ook in huwelijk gebracht
gepappliceert zijn geweest tot het verkrijg der erfelijke goederen en huis hierboven gemeld
door den toekomende bruidegom onlangs verkregen.
Dat den langstlevende der beiden in eigendom zal behouden en blijven bezitten al de
haaffelijke goederen en degene die de voor dus danig worden gehouden, daar nochtans uit
genomen de gemelde som van achttien honderd en vier honderd guldens in der voegen
nochtans dat de langst levende de gekenden zal zijn al de schulden te moeten betalen.
Dat nochtans den langst levende de touchte zal hebben den toekomende bruidegom van de
gemelde achttien honderd guldens en de toekomende bruid van de gemelde vier honderd
guldens, gelijk ook van het huis en de erven hierboven geakwireert mitsgaders van al de te
succederenen te contesteren erfelijke goederen, in ongeacht van welke kant dezelfde zullen
voortkomen of niet.
Dat den eerstkomende bruidegom van de gemelde vier honderd guldens en de toekomende
bruid van de gemelde achttien honderd guldens in geval van geen kinderen zullen mogen
disponeren volgens hun goeddunken, en in geval van geen dispositie zullen de gemelde
sommen toebehoren aan hun respectieve naaste vrienden die volgens de coustumen als
dan zullen geroepen zijn tot de erfelijke successie; alzo de contractanten de gemelde
sommen voor erfelijke goederen zijn repeterende, in der voegen nochtans dat zij in hun
leven verstaan daarvan meester te blijven en van dezelfde som onder hun beide
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gemeenschappelijke toestemming zodanig onder apllicaat te mogen doen, of employeren tot
zodanige dingen als zij zullen geraadzaam vinden gelijk ook den langst levende zal moeten
doen van de som die hij is inbrengende, welke som de respectieve contractanten na de dood
van den eerst stervende zal mogen verhalen op den apperranste goederen door den zelfde
achter gelaten.
En ingeval van enige cenquerten gedurende hun huwelijk te doen, deze ingeval van
applicaat hetzij op hypotheek bij manuele obligatie zullen toe horen aan ieder voor de helft
die van dezelfde zijn helft zal mogen disponeren gelijk hun goeddunken zal bekendentlijk de
touchte aan de langst levende.
Dat den langst levende den eerst stervenden zal moeten doen begraven en een eerlijke
uitvaart doen volgens hun staat en conditie mitsgaders moeten doen lezen voor de ziel der
eerst stervende honderd missen en de som die daar voor zal moeten gederfd worden,
mogen lichten op de goederen van den eerst stervende, waarvan de erfgenamen van de
langst levende gerechtigd sullen wezen de intresten van die daartoe te lichten penningen of
van het zijne te avancerend som te mogen weder eisen van de erfgenamen van den eerst
stervende en op dezelfs goederen wederhalen, gelijk ook de kosten van het lichten van het
gemelde geld, ten ware dat de erfgenamen van den eerst stervende die som uiterlijk zes
weken na de uitvaart prefereerde te restitueren aan den langst levende.
Reserverende zij beide contractanten de gezamenlijkheid van bij gemeenschappelijke
toestemming dit contract in het geheel voor een deel gelijk hun goeddunken zal mogen
veranderen.
Wordende van dezelfde contracten twee originele gemaakt van dewelke het ene onder de
contractanten zal blijven berusten en het ander bij den heer Raad Dumont bij dewelke de
gemelde contractanten als knecht en meid zijn wonende en zonder dat den zelfde Heer in
iets zal moeten responsabel wezen ingeval hetzelfde in het ongereed geraakt was of ter wel
niet meer vindbaar zou wezen.
Aldus gedaan binnen Brussel deze zesde juni 1784 ter presentie van den gemelde Heer
Raad Dumont en den Heer Beaumont griffier als getuigen, dewelke deze benevens de
contractanten getekend hebben.
Akte N° 17

21 juni 1793

Op heden den 21 juni voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Martinus De Houwer in huwelijk met Isabella Theresia Van Sprengel inwoners van Oevel
welke comparant zich voor zijn echtgenote sterk makende, verklaarde over te geven in volle
erfdom aan en ten behoeve van Martinus Dresselaers in huwelijk met Elisabeth Van
Ballaer ook ingezetenen van Oevel alhier present en de gemelde cessie en transport
accepterende te weten van zeker perceel zaailand, groot circa honderd en zeven en twintig
roeden, gelegen op het Moleneijnde onder Oevel. Palende oost een straat, zuid Joannes
Wouters, west de kinderen wijlen Franciscus Heijlen en noord ook een straat.
Dit om en mits een som van vier honderd guldens Brabants courant geld, die den comparant
van den acceptant heeft verklaart ontvangen te hebben … het voorzegde perceel zaailand
aan den comparant verkregen bij koop tegens de erfgenamen van wijlen Guiliam Verlinden
conform den goedenis brief gepasseerd voor meijer en schepenen van Oevel in dato ...
(leeg). Aldus gedaan en getransporteerd op het kantoor van mij notaris ter presentie van
Gerardus Wouters en Michiel Verwimp als aanzochten getuigen.
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21 juni 1793

Op heden den 21 juni voor mij notaris P. M. Soeten compareerde present de getuigen na
genoemd Martinus Dresselaers inwoner van Oevel in huwelijk met Elisabeth Van Ballaer,
welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Michael Verwimp zijn
zwager en ingezetene van Noorderwijk ten gehucht van de Deupt, een som van honderd
vijftig guldens Brabants courant geld …
Comparant stelde speciaal voor hypotheek zeker perceel zaailand, groot circa 127 roeden
gelegen op het Moleneijnde onder Oevel. Palende oost en noord een straat, zuid Joannes
Wouters en west de kinderen Franciscus Heijlen … Gedaan op het kantoor van mij notaris
ter presentie van Martinus De Houwer en Gerardus Wouters als aanzochten getuigen.
Akte N° 19

6 juli 1793

Op heden de zesde juli voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Peeter Vermeerbergen inwoner van Noorderwijk en Gielielmus Van Passel zijn zwager ter
ene en Franciscus Neijers ter tweede zijde, welke comparanten verklaarden verhuurd en in
pacht uit gegeven te hebben aan den tweeden comparant alhier present en de
nabeschreven huur accepterende van hun eerste comparante stede, groot circa negen zillen,
bestaande in huis, hof en gronden van erven, respectievelijk gestaan en gelegen tot
Hezewijk grotendeels onder Olen en ten dele onder Noorderwijk aan den acceptant
genoegzaam bekend zo hij verklaarde even als wijlen zijn vader die dezelfde stede in huur
gebruikt heeft behoudens dat den eerste comparant aan hun reserveerde en niet mede
verhuurt hebben een perceel heide geheten “ de papen heijkens ” en dat voor een termijn
van twaalf consentieve achtereen volgende jaren om daarvoor te renderen jaarlijks voor
voorlijf of geldpacht een som van zeventien guldens en voor koren of rogge pacht de
kwantiteit van twaalf veertelen …
Tot dien heeft den eersten comparant nog verklaart verhuurt te hebben aan den acceptant
de nageschreven goederen drie percelen van erven en een schuur ook gestaan tot Hezewijk
onder Olen en bij dezelfde comparant bij koop geacquireerd tegen de gemeente van Olen en
de erfgenamen wijlen Peeter Kempenaers en daarvoor te renderen jaarlijks de som van
twaalf guldens en tien stuivers. Mede comparerende Joannes Neijers, oom van den
acceptant die verklaarde voor de gemelde jaarlijkse pachten en verdere inhoud deze
condities hem te stellen als borg.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Godefridus Verellen en
Philippus De Vos als aanzochte getuigen.
Akte N° 20

13 juli 1793

Op heden den 13 juli voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd Petrus
Franciscus Van Lommel inwoner van Olen ten gehucht van Schaatsbergen, welke
comparant verklaarde verhuurt en in pacht uitgegeven te hebben een stuk zaailand groot
circa 250 roeden respectievelijk gelegen achter ” de bergen “ onder Herenthout en actueel in
gebruik bij de weduwe wijlen Jan Geerts en dat voor een tijd van twaalf achter een volgende
jaren om en mits daarvoor jaarlijks te renderen en te leveren in geldpacht voor de voorzegde
beemd een som van dertien guldens courant en in koren pacht de kwantiteit van vijf
veertelen. Actum op het kantoor van mij notaris, present Cornelius Vissers en Gommarus
Adrianus De Kepper als getuigen hiertoe aanzocht en geroepen.
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13 juli 1793

Op heden den 13 juli voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Matthijs in huwelijk met Anna Maria Van Reusel inwoners van Meeren resort van
alhier, welke comparant verklaarde tot zijnen dank ontvangen en ter rente op gebeurd te
hebben van Jan Baptist Van Nuten en Joannes Laenen als kapelmeesters der kapel van
den heiligen Willebrordus tot Meeren, een som van honderd guldens wisselgeld, waarvoor
jaarlijks te betalen intrest van vier guldens …
Voor dit kapitaal en te verschijnen intrest heeft den comparant verbonden zijnen persoon en
goederen, roerende en onroerende, te hebben en te verkrijgen onder belofte voor hetzelfde
kapitaal en intresten ten zijner kost te zullen stellen suffisante hypotheek tot hetzelfde
kapitaal in waarde dobbel excenderende en ten volle contentemente der rentheffers. Mede
comparerende Joannes Matthijs ingezetene van Gerhaegen en vader van den comparant,
welke verklaarde voor het gezegde kapitaal en de te vervallen intresten zich te stellen als
borg.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Gerardus Wouters en Jan
Baptist Douwen als aanzochte getuigen.
Akte N° 22

22 juli 1793

Condities en voorwaarden ingevolge de welke Joannes Baptist Gijsels en Anna Elisabeth
Govaerts tot Hulshout voor mij notaris en de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteren te verkopen in verschillende partijen of kopen een grote
kwantiteit van koren ten velde.
-

Eerste koop gestaan op “het binnenveld “ verkocht aan Joannes Marien
Peeterszoon borg Adrianus Celen aldaar.
Tweede koop op ” het heijken “ verkocht aan Peeter Peeters Peetersone borg
Adriaen Peeters aldaar.
Derde koop op “ ‘t rootstuck “ verkocht aan Joannes Smets Hulshout borg Adrianus
Celen aldaar.
Vierde koop op “ ‘ t root land ‘ verkocht aan Peeter Laremans Westmeerbeek
Westwaarts borg Adrianus Peeters Peetersone Hulshout.
Vijfde koop op “ ‘ t rootland “ verkocht aan Peeter Laremans dezelfde borg
Noordwaarts Adrianus Celen aldaar.
Zesde koop op “ ’t hullend “ verkocht aan Adrianus Celen Hulshout borg der
middelsten Joannes Smets aldaar.
Zevende koop, verkocht aan Joannes Marrien Peetersone borg Adrianus Celen
aldaar.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout ter presentie van vele omstaanders
en namelijk van beide ondergetekende als aanzochten getuigen Adriaen Celen en Jan
Smets.
Akte N° 23

22 juli 1793

Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Maria De Busser weduwe van wijlen Joannes
Van Hove en hun kinderen op heden den 22 juli voor mij notaris, present de getuigen na
genoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te verkopen in verschillende
partijen of kopen een grote kwantiteit koren ten velde staande.
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Eerste koop op “ het delleken “, te leveren vijf lopen koren Lierse maat te kerstmis
eerstkomende ten huize van Antoon De Bal, verkocht aan Gaspar Wuijts tot Oevel,
borg ... (leeg).
Tweede koop te leveren als voor, verkocht aan Jacobus Verachtert borg Carolus
Verachtert
Derde koop daarnaast op ” het delleken “ te leveren als voor, verkocht aan Peeter
Mertens tot Gerhaegen.
Vierde koop op “ ‘t leen “ te leveren zes loopen koren ten huize als voor, verkocht
aan Marten Bleerinkx.
Vijfde koop te leveren zes loopen als hiervoor, verkocht aan Peeter Fr. De Smedt.
Zesde koop daarnaast te leveren als voor, verkocht aan Antoon De Bal.
Zevende koop achter het huis te leveren als voor vijf loopen, verkocht aan Peeter
Mertens voorzegde.
Achtste koop daarnaast te leveren als voor, verkocht aan Marten Wouters tot
Gerhaegen.
Negende koop daarnaast te leveren vijf loopen als voor, verkocht aan dezelfde.
Tiende koop in het binnenblok te leveren als voor vijf loopen, verkocht aan Jan
Verholen.
Twaalfde koop in het binnenveld te leveren als voor, verkocht aan Peeter
Vermeerbergen tot Meeren.
Dertiende koop daarnaast te leveren als voor, verkocht aan Guilielmus Bouwen.
Veertiende koop … op den zolder, verkocht aan Adriaen Van Hove tot Buul.
Vijftiende koop achter het huis, te leveren vijf loopen koren als voor, verkocht aan
Peeter Verachtert tot Oevel.
Zestiende koop daarnaast te leveren als voor, verkocht aan Franciscus De Bie.
Zeventiende koop op “ den draaiboom “ te leveren één veertel koren als voor,
verkocht aan Adriaen Peeters tot Meeren.
Achttiende koop daarnaast te leveren als voor één veertel, verkocht aan Carolus
Verachtert.
Negentiende koop daarnaast te leveren één veertel, verkocht aan Jan Verholen.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter respectieve plaatsen, present vele omstaanders en
namelijk Petrus J. Verachtert en Jan B. Douwen als aanzochten getuigen. De koopboek is
voldaan als bij rekening van 7 februari 1974.
Akte N° 24

23 juli 1793

Alzo kwestie en geschil kon ontstaan over en ter zake der successie van Peeter Van Dijck
en van de aankopen door hem en zijn huisvrouw Anna Barbara Smets zowel ten nadeel als
ten voordeel gedaan tussen dezelfde Anna Barbara Smets en de zuster van haar
voorzegde man Maria Van Dijck in huwelijk met Franciscus Van Hove, zo zijn op heden
den 23 juli voor mij notaris gecompareerd present de getuigen nagenoemd de voorzegde
Anna Barbara Smets ter ene en Maria Van Dijck ten einde bijgestaan van Franciscus Van
Hove haar man ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met ter minne tot akkoord
gekomen te zijn in de navolgende voegen:
Dat de eersten comparante gedurende haar leven zal behouden den gehele trek en revenue
der hoeve onder Tongerlo, Geel en Olen gelegen en bij Gommarus Peeters in huur gebruikt
wordende, mits daarvan jaarlijks te betalen den intrest der rente van 4000 duizend guldens
gecontribueerd ten profijt van het klooster van Tongerloo à rato van drie procent en dus
honderd twintig guldens en zal zij comparante de huizingen en edifitien te onderhouden
zonder daarvan tot last van de tweede comparante te mogen brengen.
Integendeel van welke de tweede comparante zal behouden den gehele trek van de hoeve
tot Herenthout mits reparerende als voor ten zijnen kost. Item zal de eerste comparante van
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het schaarbos gelegen tot Tulseinde onder Olen boven de helft van den eigendom behouden
een vierde in touchte. Item zullen de heiden die den pachter Gommarus Peeters in huur niet
en heeft en de ongegoede dennen bossen door de comparanten ieder voor de helft gebruikt
en ingeval ook voor de helft ter gemeenschappelijk profijt gecultiveerd worden.
Item zijn partijen tot akkoord dat ingeval de hoeve onder Tongerlo, Geel en Olen bij
vernaardering wordt ontnomen dat, in dat geval de eerste comparante uit de hoeve tot
Herenthout jaarlijks zal trekken de som van negentien guldens en tien stuivers, welke
voorvallen zal zij ook touchtes gewijs contribueren in de reparatie ten ware den tweeden
comparant presenteerde de edifitien af te breken en de negentien guldens en tien stuivers
jaarlijks te gelden en zullen partijen buiten dit geval de cijnzen dragen aan genoemde
goederen
Eindelijk verklarende partijen de staat den hoeve gelijk dezelfde tot hiertoe is aangebracht
voor goed te houden en te accepteren en heeft de rendante die er aan houden voor mij
notaris gepresenteerd den coste… eed belovende anders in te brengen den staat namaals
zo ten voordeel als ten nadeel … Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Gerard Wouters en Jan Baptist Wouters.
Inliggende akte:
Staat van het sterfhuis van Joanna Mertens, weduwe van wijlen Joannes Smets.
-

-

-

-

Eerst staat ten profijt van het sterfhuis en tot last van Barbara Smets en van wijlen
Petrus Van Dijck haar man een kapitaal van 500 guldens.
Hetzelfde kapitaal croiserende à drie procent, heeft uitgestaan over de zeventien jaar
en daar zijn maar van betaald vijf jaar intrest, dus voor de overige twaalf jaar 180
guldens.
Item staat ten profijt als voor en tot last van Antoon Smolders een kapitaal van drie
honderd guldens courant dus met een jaar verschenen intrest van hetzelfde kapitaal
à drie en een half procent 310 guldens en tien stuivers.
Item staat ten behoeve als boven tot last van Franciscus Mans een kapitaal van 200
guldens
Item en eindelijk heeft ten behoef als voor en last van Jan Douwen gestaan een
kapitaal van drie honderd guldens waar uit betaald is voor het uitvaart van Joanna
Mertens de som van negen en dertig guldens en zeven stuivers dus rest 260 guldens
en 13 stuivers.
Item competeerde aan het voorzegde sterfhuis alsnog een perceel heide hetwelk niet
en is gegoed memorie.
Van de meubielen van Joanna Mertens is mentie gemaakt in de volgende staat,
memorie.
Een vierde part van deze som van 1451 - 13 - 0 bedraagt drie honderd twee en zestig
guldens vijftien stuivers en drie oorden.

Staat der onkosten van het uitvaart van Petrus Van Dijck.
-

-

Eerst voor honderd missen 40 guldens, voor 350 lijk koeken 17 guldens tien stuivers,
voor waslicht 16 guldens, voor drie en een half tonnen bier à twee kroone de ton 22
guldens één stuiver, voor de doodskist 3 guldens 10 stuivers, voor het lijken 2
guldens 16 stuivers, voor bakloon van zes veertelen koren in brood gedistribueerd 3
guldens 12 stuivers, voor zes veertelen koren waarvan de erfgenamen Petrus Van
Dijck alzo zijn weduwe integendeel ook gehad heeft zes veertelen, memorie.
Item betaald voor vier missen gedaan in het zinken en distribueren van het brood 1
gulden en 12 stuivers, aan de pastoor en koster 3 guldens en 4 stuivers.
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Item gedaan met de uitvaart achttien pond hesp; dus voor de helft à vijf stuivers per
pond 2 guldens 5 stuivers, aan den bakker Verellen voor acht kramieken tot dezelfde
uitvaart 2 gulden 16 stuivers. Totaal 115 guldens 6 stuivers.

Staat der gedane reparatie aan het huis van wijlen Petrus Van Dijck en van zijn weduwe.
-

Eerst heeft dezelfde weduwe betaald voor den steen geëmployeerd aan de buiten
muren 54 guldens.
voor metsersloon 9 guldens en aan den timmerman drie guldens.
Aan Peeter Verherstraeten om de metsers gediend te hebben twee guldens.

De reparatie die gevallen zijn binnen het voorzegde huis heeft den gezegde weduwe niet
ingebracht memorie.
Franciscus Van Hove zou dan moeten uittrekken hetgeen voorschreven drie honderd drie
en zeventig guldens en drie stuivers waarbij gevoegd drie guldens voor de helft van een
kazak en een paar schoenen van Peeter Van Dijck in den voorzegde staat niet ingebracht,
dus in het geheel zou hij moeten hebben drie honderd zes en zeventig guldens en drie
stuivers; maar alzo dito Van Hove al van over lang ontvangen heeft vier honderd guldens; zo
heeft hij teveel ontvangen drie en twintig guldens zeventien stuivers, maar integendeel komt
aan dezelfde Van Hove vier guldens voor een kar stro of voor zijn part in vier karren en vier
guldens en vier stuivers van zijn vierde part in vijf honderd mutsaards en twee honderd
boonstaken die Barbara Smets genoten heeft; zodat eindelijk en voorzegde Van Hove nog
moet restitueren de som van vijftien guldens en dertien stuivers, dewelke den genoemde
Barbara mits deze bekende ontvangen te hebben diende deze voor kwitantie.
Dit is de staat van het sterfhuis van Peeter Van Dijck gevoegd aan het contract gepasseerd
tussen zijn weduwe ter ene en zijn zuster ter andere voor den notaris Soeten present
getuigen Franciscus Van Hove, Barbara Smets en Guilhelmus Maes.
Ontvangen van Barbara Smets de som van elf guldens zestien stuivers één oord in
voldoening van mijn achtste part in het perceel heijde van den staat van het sterfhuis van
Joanna Mertens aangeschreven. Actum te Olen deze 23 juli 1793. Franciscus Van Hove.
Akte N° 25

23 Juli 1793

Condities en voorwaarden op dewelke Elisabeth Van Hove weduwe van wijlen Joannes
Verboven en zijn erfgenamen op heden 23 juli voor mij notaris, present getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteren te verkoop in verschillende
partijen een grote kwantiteit koren ten velde.
-

Eerste koop in “ het binnenveld “, verkocht aan Franciscus Huijpens Oosterwijk borg
Franciscus Canters aldaar.
Tweede koop aldaar, te leveren zes loopen koren ten huize van Peeter Verwimp ook
van den eersten koop, verkocht aan Gerard De Ceuster tot Oosterwijk borg ut ante.
Derde koop aldaar te leveren als voor, verkocht aan Franciscus Wouters Boekel.
Vierde koop aldaar te leveren als voor, verkocht aan Jan Van Hove Meeren.
Vijfde koop op “ de spreeuwen “ te leveren drie loopen als voor, verkocht aan
Josephus Verachtert.
Zesde koop op “de spreeuwen “ te leveren drie loopen, verkocht aan dezelfde.
Zevende koop aldaar te leveren vijf loopen als voor, verkocht aan dezelfde.
Achtste koop aldaar te leveren vijf loopen als voor, verkocht aan Gerard De Ceuster.
Negende koop aldaar te leveren vijf loopen als voor, verkocht aan dezelfde borg
idem.
Tiende koop aldaar te leveren een veerteel als voor, verkocht aan Jan Van Mensel.
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Elfde koop aldaar te leveren drie loopen als voor, verkocht aan dezelfde.
Twaalfde koop op ” de Ganze kooij heijde “, verkocht aan Franciscus Van Hove van
Buul.

Totaal 181 - 10 – 0. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht present vele omstaanders en
namelijk Adriaen Van Hove en Peeter Neijers als aanzochte getuigen.
Akte 26

23 juli 1793

Condities en voorwaarden op en achtervolgend dewelke Theresia Van Den Brande
weduwe van wijlen Gerardus Kenis en hun meerderjarige kinderen benevens Christiaen
Kenis en Jan Baptist Van Den Brande in kwaliteit van wettelijke aangestelde voogden over
de minderjarige kinderen van dito weduwe en Gerardus Kenis op heden den 23 juli, voor mij
notaris presente de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogst biedende presenteerden
te verkopen in verschillende partijen koren ten velde.
-

Eerste koop in het binnenveld, verkocht aan Gerard De Ceuster tot Oosterwijk borg
Franciscus Canters aldaar.
Tweede koop daarnaast, verkocht aan Jan Van Mensel.
Derde koop daarnaast, verkocht aan De Ceuster voorzegde borg idem.
Vierde koop daarnaast, verkocht aan Peeter Michiels tot Doffen.
Vijfde koop daarnaast, verkocht aan Jan Baptist Goossens
Zesde koop daarnaast, verkocht aan Henricus Verhaert.
Zevende koop tegen over, verkocht aan Jan Verholen.
Achtste koop daarnaast, verkocht aan Henricus Verhaert.
Negende koop daarnaast, verkocht aan dezelfde.
Tiende koop aldaar, verkocht aan Gerard De Ceuster voorzegde borg idem.
Elfde koop aldaar, verkocht aan Adriaen Van Hove tot Buul.
Twaalfde koop aldaar, verkocht aan Gerard De Ceuster, borg Fr. Canters.
Dertiende koop aldaar, verkocht aan Peeter Geboes tot Gerheijden.
Veertiende koop aldaar, verkocht aan Jan Baptist Goossens.
Vijftiende koop aldaar, verkocht aan Jan Verholen.
Zestiende koop aldaar, verkocht aan Franciscus Canters borg Fr. Huijpens.
Zeventiende koop aldaar, verkocht aan dezelfde borg idem.
Achttiende koop aldaar, verkocht aan Joseph Verachtert tot Boekel.
Negentiende koop op een stuk lands “ het Dingen Van Eijnde “, verkocht aan
dezelfde.

Totaal 380 - 5 – 0. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht present vele omstaanders en
namelijk Adriaen Van Hove en Peeter Neijers als aanzochten getuigen.
Ontvangen van den notaris betalende voor de weduwe en kinderen van Gerard Kennis de
som van tien schellingen voor vijf loopen haver veertien stuivers per loopen. Actum Olen 11
november 1793. Joanna Van Beijlen.
Ontvangen van den notaris de som van drie honderd en zes en twintig guldens courant op
rekening van den voorstaande koopboek. Actum Olen 8 december 1793. Cristiaen Kenis.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van negen en veertig guldens en tien stuivers
courant dienende met zijn uitgave in voldoening der voorzegde negentien kopen koren,
belopende te samen drie honderd tachtig guldens en vijftien stuivers. Actum tot Olen 13
december 1793.
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3 augustus 1793

Op heden den 3 augustus voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Petrus Van Hove in kwaliteit van wettelijke aangestelde voogd en Joannes Dams in
hoedanigheid van geassumeerde voogd uit de wet, respectievelijk over Anna Elisabeth
T’Seijen. Welke comparanten verklaarden verhuurd en in pacht uit gegeven te hebben aan
de persoon van Philippus De Vos in huwelijk met Maria Elisabeth T’Seijen inwoner van
alhier en de huur accepterende te weten van zeker stuk zaailand, groot circa drie zillen
geheten “ het vierde gedeelt “.
Item omtrent zaailand, genaamd “ den rooden dries “. Item circa een half bunder zaailand
geheten “ het wolfsbosch “. Item salvo justo een zille zaailand genaamd “ de kattestraat “.
Item omtrent de 67 roeden zaailand op een stuk erve geheten “ den langen reep “. Item en
tot slot omtrent een half zille beemd, deel makende van een perceel genaamd “ den bellen
bempd “ onder Morkhoven.
Om en mits een som te renderen voor geldpacht van de voormelde half zille beemd de som
van elf guldens en een halve stuivers voor korenpacht van de voorgezegde zaailanden de
kwantiteit van twaalf veertelen. Aldus gedaan en verhuurt binnen Olen ter presentie van Mr.
J. Fr. Oniaerts ook notaris en sieur Adriaenus Bellens als aanzochten getuigen.
Akte N° 28

23 augustus 1793

Rekening, bewijs en reliqua degene mits deze voor mij notaris present de getuigen
nagenoemd, aan de twee overige kinderen van wijlen Laureijs Van Den Brande 12 en
Elisabeth Meir met namen Laurentius Van Den Brande en Joannes Van Den Brande
beide meerderjarige jongemannen, is doende en overgevende Franciscus Verlooij als hun
gewezen wettelijke voogd, en dat van zulke ontvangsten en uitgaven als hij gedurende zijn
administratie heeft gehad, alles onder correctie indien er enige fouten of erreuren bevonden
werden.
Ontvangsten:
Eerst brengt den rendant voor ontvangst de som van twee guldens elf stuivers die hij
schuldig is als bij rekening van Joannes Laenen 13, gewezen voogd over de kinderen van
Laureijs Van Den Brande en Elisabeth Meir: dezelfde rekening gepasseerd voor de
wethouders van Olen op 25 juni 1766, en ten deze in origineel gezien.
2 - 11 - 0
Item brengt in ontvangst de som van vijf guldens geprovenieert van de voorzegde kinderen
twee veertelen korenpacht van de oogst van het jaar 1769 dewelke den rendant had
opgetrokken als bij rekening van Maria Bellens weduwe wijlen Adriaen Meir der zelfde
kinderen voogd in zijn leven, die rekening gepasseerd voor de schepenen van Olen op 12
juni 1779 … Dus hier
5-0-0
De korenpacht van twee veer telen van de oogst van het jaar 1770 is bij de laatst gemelde
rekening verantwoord, memorie
Item brengt den rendant in ontvangst de som van zes guldens geprovinieert van den oogst
van het jaar 1771, dus hier
6-0-0
Item de som van zeven guldens voortgekomen van de twee veertelen korenpacht van de
oogst 1772, dus
7-0-0

12
13

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Laurentius Van Den Brande x Joanna E. Meir, nr. 2424, pag. 486.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes Meir x Maria Anna Van Genechten, nr. 1586, pag. 320.
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De voorzegde kinderen koren pachten van de oogsten van de jaren 1773, 1774 en 1775 zijn
bij den rendant predecesseur ontvangen en verantwoord bij de voor beroepen rekening van
12 juni 1779, memorie.
Item brengt den pendant voor ontvangst de som van negen guldens en twaalf stuivers voor
vier veertelen korenpacht van de oogst van 1776, hebbende dezelfde korenpachten bestaan
in vier veertelen ter oorzaak der aflijvigheid van Jan Meir der voorzegde kinderen maternele
grootvader, ergo hier
9 - 12 - 0
Item brengt den pendant in ontvangst de som van tien guldens voor vier veertelen
korenpacht van de oogst de anno 1777, dus
10 - 0 - 0
Item de som van tien guldens en twaalf stuivers voor vier veertelen korenpacht van de oogst
van het jaar 1778, dus hier
10 - 12 - 0
Item de som van negen guldens voort gekomen van drie veertelen korenpacht van de oogst
van het jaar 1779 van welke oogsten den pendant maar zo veel geleverd is, want niemand
meer in huur heeft willen beloven, dus
9-0-0
Item de som van tien guldens en vier stuivers voor drie veertelen koren pacht van de oogst
van 1780, ergo
10 - 0 - 0
Item de som van negen guldens en zes stuivers voor drie veertelen korenpacht van de oogst
van 1781, dus
9-6-0
Item de som van zeven guldens en tien stuivers geprovenieert van tien loopen korenpacht
van de oogst van het jaar 1782 waarvan aan den pendant maar zoveel is geleverd als aan
tien loopen jaarlijks verhuurt der voorzegde kinderen zaailand, dus hier
7 - 10 – 0
Item brengt den pendant in ontvangst de som van acht guldens voor tien loopen korenpacht
van de oogst van het jaar 1783, dus
8-0-0
Item de som van negen guldens voort gekomen van drie veertelen boekweit ergo hier
9-0-0
Den rendant geeft te kennen dat dezelfde drie veer telen boekweit moeten aanzien worden
voor korenpacht van de oogst van het jaar 1784 want hebbende der kinderen zaailanden ten
jaren 1783 niet kunnen verhuren is genoodzaakt geweest hetzelfde voor de helft te laten
bezaaien met boekweit aan Amandus Van Hout, dewelke aan hem rendant geleverd heeft
de voorzegde drie veertelen, memorie.
Ten jare 1784 is der voorzegde kinderen zaailand bezaaid met brem en overzulks heeft den
rendant daarvan geen pachten meer ontvangen mogelijk voor memorie.
Item heeft den rendant ontvangen de som van dertien guldens voor drie jaar pacht van der
kinderen hooiwas onder Geel, respectievelijk verschenen met Bafusmis 1776 ,1777 en 1778
zijnde de voorgaande pachten ontvangen en verantwoord door den pendant predecesseurs,
dus hier.
13 - 0 - 0
Item ontvangen van Marten Bleirinckx de som van vier en vijftig guldens voor zes jaar pacht
van de voorzegde hooiwas à rato van negen guldens jaarlijks respectievelijk verschenen met
Baefmis 1779,1780, 1781, 1782, 1783 en 1784 zijnde de verdere verschenen pachten bij
den anterieuren ontvangen, dus hier
54 - 0 - 0
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Item heeft den rendant ontvangen van Adriaen Meir zijnen predecesseur als bij de
voorberoepen rekening voor 12 juni 1779 de som van honderd en veertien guldens, dus
114 - 0 - 0
Item den 22 maart 1767 ontvangen van dito Meir als bij dezelfde rekening de som van twee
en twintig guldens en vijf stuivers, dus hier
22 - 5 - 0
Item hetzelfde jaar ontvangen van dito Meir als bij dezelfde rekening de som van 11 - 11 - 0
Item heeft den pendant ontvangen van zijn voorzegde predecesseur Adriaen Meir als bij de
gemelde rekening de som van
8-8-0
Item ontvangen van dezelfde als bij deze rekening
6-6-0
Item ontvangen van dezelfde als bij rekening
5-2-0
Item heeft den rendant ontvangen den 12 juni 1779 als bij rekening van dezelfde dage van
de weduwe van zijn predecesseur de som van zeventig guldens, dus hier
70 - 0 - 0
Item brengt den pendant voor ontvangst de som van drie honderd achttien guldens twee
stuivers en één oord voor de genoemde kinderen aan part in de nalatendheid van wijlen
Antoon Van Den Brande en Anna Mennekens
318 - 2 – ¼
Item brengt voor ontvangst de som van zeventig guldens en drie stuivers voor dezelfde
kinderen aandeel in de successie van Joannes Van Den Brande in zijn leven halven oom
dus
70 - 3 - 0
Item voor ontvangst de som van één en twintig guldens aan dezelfde kinderen bij legaat
gemaakt van Franciscus Van Den Brande in zijn leven hunnen halven oom, dus hier
21 - 0 - 0
Item brengt den pendant in ontvangst voor de genoemde kinderen aandeel in een perceel
land en in een perceel heide, respectievelijk nagelaten bij Jan Meir en Maria Van
Genechten en verkocht voor de schepenen van Olen in dato 17 mei 1783, de som van
35 - 17 – ¼
Item brengt voor ontvangst voor des kinderen aandeel in een behuisde hofstede
achtergelaten bij Jan Meir en verkocht door wijlen den notaris Jan B. Soeten den 28
september 1782 de som van
39 - 14 – ¼
Het import van den koopboek van der kinderen schaarhout gehouden door den notaris
Soeten zaliger in dato 4 maart 1783 is door de auditeurs opgetrokken den 14 juni 1790, niet
tegenstaande den pendant daar over verleden heeft de kwitantie, dus memorie.
De gehele ontvangsten dezer rekening monteert ter som van 893 - 4 - 1/4 Brabants courant.
Uitgaven des rendants tegens zijn voorstaande ontvangsten:
Eerst den 27 juni 1766 heeft den rendant betaald aan Cornelius Snoekx koopman van
laken en toebehoren de som van
3 - 18 - 0
Item den 10 maart 1767 betaald aan dezelfde voor laken en karsaeij de som van zeven
guldens tien stuivers, dus
7 - 10 - 0
Item den 12 maart 1780 betaald aan dezelfde de som van negen guldens zes stuivers en
drie oorden voor laken en nodige toebehoren, dus hier
9-6-…
Item den 14 maart 1782 betaald aan dezelfde de som van
16 - 11- 0
Item den 15 november 1782 betaald aan dezelfde de som
8 - 13 – ¾
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15 -16 - 0
3 - 18 – ½
29 - 5 – ½

Item den 10 januari 1786 betaald aan dezelfde de som van één en twintig guldens en tien
stuivers te weten 13 - 1 - 0 voor Laurentius en 8- 9 - 0 voor Joannes dus hier
21 - 10 - 0
Item den 30 november 1786 betaald aan dezelfde de som van vijf guldens en vijftien stuivers
over differente winkelwaren verhaald voor de genoemde twee kinderen
5 - 15 - 0
Item den 15 maart 1780 betaald aan Franciscus Van Hove koopman de som van vier
guldens zes stuivers drie oorden voor trijp &, dus hier
4-6–¾
Item den 27 januari 1783 betaald aan dezelfde voor tien ellen lijnwaad

8-0-0

Item den 13 juni 1786 betaald aan E. Naulaerts koopman van lijnwaad, garen en knoppen
de som van
4-1-0
Item den 14 september 1776 betaald aan Jan Baptist Maes cum suis, de som van 48
guldens 2 stuivers en 2 oorden voor kostgeld & van wijlen Maria Elisabeth Van Den Brande
der auditeurs zuster, dus hier
48 - 2 - 0
Item dezelfde dag betaald aan den notaris van Hove voor gedane vacatiën en devoiren de
som van
1 - 8 - ...
Item betaald aan Peeter Van Castel als collecteur van Olen van het jaar 1778, de som van
2-3-…
Item betaald aan Peeter De Ceuster collecteur van Olen de anno 1785 in voldoening van
publieke lasten, de som van
2-3-…
Item betaald aan Adriaen Franciscus Cluijts collecteur van Olen het jaar 1786 in
voldoening van publieke lasten de som van
1 - 16 – ¾
Item betaald aan J. Mertens collecteur van Geel in voldoening publieke lasten de som van
1-8–¼
Item betaald aan A. Peetermans in voldoening voor de som van

1- 5 - 0

Gezien de kwitanties van deze en der aangetrokken transport op conditie dat aan de
auditeurs moet vergoed worden de lasten de welke den rendant en Maria Bellens daarin
moeten gelden.
Item betaald aan P. Wilboorts in kwaliteit predicaat als voor en in voldoening van een jaar
publieke lasten de som van
1-5-0
Item betaald aan N. M. Van Genechten als collecteur van Geel
1-5-0
Item betaald aan J. Mertens in dezelfde kwaliteit
1-8–¼
Item betaald aan P. J. Bruers als collecteur van Geel
1 - 8 – 1/8
Item heeft den pendant betaald de som van vijftien guldens en vijftien stuivers voor de
uitvaart en begrafenis van Franciscus Van Den Brande der auditeurs broer
15 - 15 - 0
Item betaald voor twee lederen broeken de som van
Item betaald aan Franciscus Ceulemans kleermaker
Item betaald voor karsaeij, hemd en rokken

2-9-0
2-7-0
9 - 10 - 0
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Item betaald voor weefloon van enige ellen lijnwaad voor de genoemde weeskinderen
2-9-0
Item betaald voor verhaalde karsaeij
Item betaald voor karsaeij, hemd en rokke
Item betaald voor lijnwaad

4-8-0
5 - 10 - 0
2-0-0

Item betaald de som van drie guldens negentien stuivers en één oord voor de begrafenis van
Joannes Baptista Van Den Brande, des auditeurs broer
3 - 19 – ¼
Item betaald voor karsaeij en voedering.
Item betaald voor karsaeij en klederen voor de genoemde kinderen
Item betaald voor een stuk lijf voor één der zelfde kinderen
item betaald voor lijnwaad
Item voor lijnwaad
Item voor karsaeij
Item voor lijnwaad
Voor laken en toebehoren
Voor twee hoeden en een paar schoenen

5-5-0
9-0-0
2-0-0
2-0-0
2 - 19 - 0
2 - 16 - 0
2-9-0
3-0-0
2-0-0

… volgen nog een resem onkosten aan de kleermaker …
Item heeft den pendant betaald de som van twee guldens en zeven stuivers voor de
genoemde kinderen aandeel in de onkosten der deling van de erfgoederen van wijlen
Joannes Meir en zijn huisvrouw gedaan tussen den rendant nomine uxoris ter ene, de
voorzegde kinderen ten tweede en de erfgenamen Adriaen Meir ten derde, dus hier
2-7-0
Item betaald de som van drie guldens om der genoemde kinderen zaailand te hebben laten
om ploegen om met brem te bezaaien, dus
3-0-0
Item betaald voor een paar zilveren gespen
Ite betaald voor laken tot een kleed
Item voor lijnwaad

9-0-0
18 - 0 - 0
2 - 19 - 0

… volgen nog rekeningen betreffende lijnwaad …
Item betaald om genezen te hebben een kwetsuur van Joannes Baptist Van Den Brande
6-0-0
Item betaald ingevolge notitie biljet ten deze gevoegd van uitgaven van kleine objecten
73 - 4 – ¼
Item komt den pendant de som van drie honderd en zeventig guldens voor mondkosten van
zes kinderen van Laureijs Van Den Brande à rato van 20 guldens jaarlijks daaronder
gerekend alle voor ieders rendants vacatiën en devoiren
370 - 0 - 0
De gehele uitgave dezer rekening monteert de som van
829 -10 – ¾
De ontvangsten bedragen
893 - 4 – ¼
Dus blijkt dat den pendant meer ontvangen dan uitgegeven te hebben
63 - 13 – ½
Aldus gedaan en gerekend en gesloten onder alle gewoonlijke prestaties op het kantoor van
mij notaris, ter presentie van Jan Baptist Wouters en Martinus Goris als aanzochten
getuigen.
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2 september 1793

Op heden 2 september voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Adrianus Van Reusel in huwelijk met Maria Dimphna Heijlen inwoner van Morkhoven,
welke comparant verklaarde aan Joannes Van Dijck en Norbertus Van Dijck, den eerste
meerderjarig en de tweede minderjarige jongeman en kinderen van wijlen Adrianus Van
Dijck respectievelijk inwoner van Noorderwijk ten gehucht van Rossum, alhier present en de
nabeschreven goederen in huur accepterende ten welke einde den meerderjarige acceptant
sterk makende voor zijn minderjarige broer, verhuurt en in pacht uitgegeven te hebben zeker
zijn stede, bestaande in huis, stal, schuur, hof, zaailanden, beemden, weiden, driessen en
heiden, groot te samen tien en een half bunder zonder twee heikens, respectievelijk gestaan
en gelegen tot Zel onder Herenthout, behoudens dat er een perceel zaailand gelegen is
onder het territoir van Bouwel en een ander perceel in “ het boeijen “ deze insgelijks onder
Herenthout even als den comparant onlangs bij koop heeft verkregen tegen de erfgenamen
van wijlen Franciscus Geerts … om daarvoor te renderen en op te brengen voor voorlijf of
geldpacht de som van honderdvijf guldens courant geld en voor koren of rogge pacht de
kwantiteit van veertig veertelen.
… de acceptanten moeten gratis en zonder vergelding materialen moeten aanhalen,
behoudens zo wanneer den comparant zal doen trekken een muur aan de keuken en kamer
van zijn voorzegde batimenten. … dat de acceptanten gedurende hun termijn van huur geen
andere stede als huur zullen mogen pachten. Actum op het kantoor van mij notaris ter
presentie van Jan Baptist Wouters en Gommarus Adrianus De Kepper als getuigen.
Akte N° 30

11 september 1793

Conditie en voorwaarden op de welke Martinus Neijers in huwelijk met Anna Barbara
Goolaerts op heden den 11 september voor mij notaris present de getuigen nagenoemd
publiekelijk aan de hoogst biedende presenteerden te verkopen met één zitdag, vier
percelen van erven, respectievelijk gelegen onder het territoir van Olen. De voorgezegde
erfgoederen aan de verkopers aangekomen uit hoofde van zijn ouders bij schifting en deling
tegen zijn broers en zusters gepasseerd voor schepenen en secretaris van Olen op 15
december 1791.
Onder den eerste koop, een derde of iets meer van een bunder dries en zaailand, geheten
“ het rijs “ gelegen tot Buul. Palende oost Adriaen Van Hove en de weduwe Marten Daems
zuid Jan Martien Beesmans nomine uxoris west Jan Baptist Storms en noord Peeter Neijers.
Over hetzelfde perceel dries en zaailand heeft het daaraan palende perceel erve van Jan
Martien Beesmans een weg om daar door te rijden en te stouwen. De koper zal moeten
gedogen aan den moderne pachter tot half oogst 1795 voor pacht zes loopen koren te
Kerstmis 1794 en een gelijke pacht tot Kerstmis 1795. Op heden den 11 september heeft na
langdurige oproepen den handslag ontvangen Petrus Neijers voor de som van 61 guldens
en stelde daarop 25 hoogen, present J. B. Renders en Peeter Stijnen als aanzochten
getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde deze condities is op heden den 24 september is
met het geven van den derden stokslag dito Petrus Neijers gerechtigde koper geworden.
Onder den tweeden koop, een perceel heide groot 250 roeden geheten “ de nedereheide “
gelegen dicht bij ” de boschheide “ en palende oost … (leeg), zuid Adriaen De Bruijn, west
de erfgenamen Petrus Wouters en noord Maria Van Hout. Op heden den 11 september heeft
na langdurige oproepen den handslag ontvangen Joannes Verboven voor de som van
twaalf guldens en stelde daarop één hooge, present H. J. Soeten en Petrus De Backer als
getuigen. Op heden den 24 september 1793 compareerde op het kantoor van mij notaris
Peeter Michiels ingezetene van Oosterwijk dewelke op de voorzegde tweede koop nog drie
hoogen stelde. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities is met het geven van
den derden stokslag Peeter Michiels gerechtigde koper geworden.
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Onder den derden koop, een perceel kwebbe, groot 60 roeden gelegen in “ de meerderen “
en palende oost “ den brandschen dijck “, zuid Marten De Houwer, west de heer Lepaige
en noord Jan Van Lommel. Op heden den 11 september 1793 heeft na langdurige oproepen
van mijns notaris gecommitteerde oproeper den handslag ontvangen Jan Baptist Renders
voor de som van één en tachtig guldens en stelde daarop nog vijf hoogen, present
Franciscus De Zwert en Peeter Stijnen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde
condities op heden den 24 september is met het geven van den derden stokslag den
genoemde handslagnemer Joannes Baptist Renders gerechtigd koper geworden.
Onder den vierde koop, een perceel kwebbe groot 60 roeden gelegen in “ den meerderen
beemd “. Palende oost “ den brandschen dijck “, zuid Jan Van Lommel, west de heer
Lepaige en noord Marten De Houwer. Op heden den 11 september 1793 heeft na langdurige
oproepen den handslag ontvangen Henricus Verhaert smid voor de som van zes en twintig
guldens en stelde daarop nog vier hoogen, present Joannes Dams en Petrus Wouters als
aanzochten getuigen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities op heden den
24 september is met het geven van den derden stokslag Henricus Verhaert gerechtigde
koper geworden.
Aldus gedaan en geaccepteerd met het geven van drie stokslagen gesloten binnen
Gerheiden onder Olen, present Joannes Verboven en Martinus Goris.
Den ondergeschreven Martinus Neijers in huwelijk met Anna Barbara Goolaerts inwoners
van de Vennen, bijvang der stad Herentals, bekende mits deze ontvangen te hebben de som
van twee honderd drie en twintig guldens en negen stuivers courant in volle voldoening der
koopsom van de vier voorstaande percelen van erven van welke voorzegde som Peeter
Neijers zijn broer gesteld heeft acht en tachtig guldens en drie stuivers, Peeter Michiels
zestien guldens en acht stuivers, Jan Baptist Renders acht en tachtig en drie stuivers en
Henricus Verhaert dertig guldens en vijftien stuivers. Actum tot Gerheiden onder Olen deze
laatste september 1793.
Akte N° 31

30 september 1793

Op heden den laatste september voor mij notaris compareerde present de getuigen
nagenoemd de heer P. Fr. Bongaerts schoolmeester en organist tot Mol in huwelijk met
juffrouw Carolina Helena Cluijts zijn huisvrouw, welke comparanten verklaarden ontvangen
te hebben en ter rente gelicht te hebben van de heren provisors der H. Geest Tafel van
Olen een som van honderd vijftig guldens Brabants courant.
Comparant stelde speciaal tot pand en hypotheek zeker huis, stal, schuur, hof en
aangelegen erven, groot salvo justo drie zillen, gestaan en gelegen tot Gerheiden onder het
leenhof ter Herstraeten en palende oost een straat, zuid Marten Willems, west Jan
Sprengers erfgenamen en noord Jacobus Willems. Actum op het kantoor van mij notaris en
ter presentie van Adriaen Thoremans en Joannes Baptista Wouters als aanzochte getuigen.
Het voorzegde kapitaal van 150 guldens is voortgekomen uit de 100 guldens gekweten door
Guiliam Maes den 26 april 1793 en uit 100 guldens geredimeert door Guil. Gelens den 3de
december 1792 van welke laatste 100 guldens er 50 zijn uitgezet aan Jan Douwen met nog
150 guldens afgelost door Michiel Janssens den 19de oktober 1792.
Inliggende folio:
… kan niet mankeren van te informeren naar den staat van Ul gezondheid de onze is goed
tot naar wens, verders kom door deze te informeren oft uwe nog niet iemand weet de welke
een honderd oft honderd vijftig gulde konden uit zetten, om rede dat wij aangenomen hebben
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een school te leveren aan de gemeenten, dit had mijn vader ook gedaan en wij trekken daar
goeden intocht van maar wij moeten veel onkosten daar voor doen en aan ons huis bouwen
maar als ik dit geld had dan konde ik mij kunnen behelpen ik zoude daar niet geven goed
voor verkopen want zoude het niet langer laten staan tot ik van de ene of andere erf dan
zoude ik mijn schuld af doen gelijk in het kort kan voorvallen, maar daar heb ik die collatie
niet van de school aan te nemen, daarom verzoeken van ons dat plezier eens te doen want
uwe weet die mensen altijd die geld uitzetten.
Daarom verzoeken zo het kan van ons tijding te doen hoe eer hoe liever dan zal Bongaerts
komen anders zullen wij hier informeren maar zoude liever hebben het daar … wat mede
blijven met de …
Mijnheer U dienares de vrouw van Bongaerts.
Akte N° 32

1 oktober 1793

Op heden den 1 oktober voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Maria Elisabeth Boeckx bijgestaan van Franciscus Peeters haar man, inwoonster van
Oevel, welke comparante verklaarde te transporteren mits deze aan en ten behoeve van
Petrus Josephus Van Bijlen en Franciscus Van Bijlen, meerderjarige jongemannen,
alhier present en dit transport accepterende te weten van zeker perceel zaailand, groot circa
een derde van een bunder geheten “ de baen “, gelegen dicht bij de kapel van O. L. Vr. Ter
Voort onder de jurisdictie van Westerlo en palende oost een straat, zuid Peeter Diels van
Damseijnde, west Peeter Verbist en noord ... (leeg) om en mits een som van twee honderd
en vijftig guldens Brabants courant geld.
Het voorschreven stuk land aan haar comparante aangekomen uit hoofde van haar ouders
en bij scheiding en deling tegen haar broer en zuster. Actum op het kantoor van mij notaris
ter presentie van Joannes Van Bijlen en Gerardus Wouters als aanzochten getuigen.
Akte N° 33

1 oktober 1793

Conditie en voorwaarden op en achter volgens dewelke Joannes Van Dingenen laatste
weduwnaar van Catharina Van Kerkhoven en haar erfgenamen op heden 1 oktober voor
mij notaris present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteerden te verkopen al hun meubilaire effecten:
Kopers waren o.a.: de eerste verkochte goederen zijn klederen, hemden slaaplijf, rok, falie,
voorschoten o.a. : Jan T’Seyen, Jan Verborgt, Peeter Stijnen, Arnoldus Wils, Marten Smets,
Peeter Van Dingenen, Elisabeth Van Kerkhoven tot Morkhoven borg Gom. Van Dijck, Jan
Wolfs, Elisabeth De Ceuster, Marten Goris een slaaplijf, Peeter Doos, Jan Goossens een
rok, Cornelis Verwimp, Elisabeth Bulckens borg Jan Van Dingenen, Jan Baptist Wils een
falie, Henrick Van Gestel een voorschoot, Theresia Van Den Brande, Adriaen Van Hout,
Franciscus De Bie trekmutsen, Peeter Michiels, Elisabeth Michiels, Peeter Bertels een hoed,
Jan Van Geel, Jan Goossens, Adriaen Van Hout een zilveren ijzer, Peeter Michiels Agnus
Dei, Peeter Van Genechten schoenen, Theresia Heijlen, Adriaen Bellens een wiel,
Gommarus Van Dijck, Michiel Cools, Jan Baptist Veris een draagberrie, Peeter Van Gelder
het smoutvat, Jan Wouter een hekel, Andries Lenards een tafel Jan Van Dingenen een
biervat, Peeter Janssens en wasstoel, Jan Van Geel een vat, Cornelis Verwimp een
hoedenkas, Adriaen Bernards een zeis, Jan Van Doninck een zoutvat, Peeter van Hove een
kaar, Christiaen Verwimp een hakzeis, Jan Callis een emmer, Jan Van De Poel een zoutvat,
Peeter Franciscus Wuijts een schotel, Gommarus Van Dijck eenen hond, Jan T Seijen, Jan
Verborgt, Peeter Stijnen Arnoldus Wils, Marten Smets, Peeter Van Dingenen, Elisabeth Van
Kerkhoven borg Gom. Van Dijck, dezelfde tot Morkhoven, Jan Van Dingenen, Jan De Wolf,
Elisabeth De Ceuster, Peeter Verborgt, Elisabeth Van Kerkhoven koopt een koe voor 45
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guldens ..., Jan Van Dingenen koopt een koe voor 42 guldens, Jan Van Dingenen koopt een
os voor 42 guldens, Peeter Van Gelder in de huisjes onder Tongerloo koopt een os voor 16
guldens 15 stuivers, borg Adriaen Bernards tot ILLe, Peeter Van Hove koopt een verken voor
13 guldens en 15 stuivers, borg Jan Verborgt, Andries Lenards, het restant van de mutsaarts
Franciscus De Bie tot Doffen, drie veertelen koeijpataeten door Christiaen Verwimp tot
Meren, Jan Baptist Wils de klein pataeten, Jan Van Dingenen een zonnewijzer, Peeter
Geboes …
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Doffen onder Olen ter presentie van Franciscus
Verboven en Martinus Goris als aanzochten getuigen.
Eerst heeft den notaris Soeten betaald, zes potten bier voor 12 guldens. Item aan den
dienaar Goris voor het oproepen en publicatie van den koopdag, 1 gulden en 2 stuivers.
Ontvangen van den notaris de som van drie en twintig guldens tien stuivers in restitutie van
geleend geld aan mijnen vader. P. Van Dingenen.
Ontvangen van den notaris Soeten vijf en dertig guldens en zestien stuivers op rekening van
den voorzegde koopboek. Adriaen Van Hout.
Item komt den notaris Soeten voor het schrijven der condities en voor zijn vacatie naar
Doffen te samen 2 guldens en 2 stuivers. Item voor het schrijven van den koopboek à zes
stuivers per blad. Item voor den Staten zegel, negen stuivers, twee oorden. Item komt dito
notaris de som van vijf guldens en vijf stuivers voor een broek en rok die Jan Van Dingenen
gekocht heeft in den koopdag van de weduwe en kinderen van Jan Van Hove.
Ontvangen van den notaris Soeten betalende voor ut ante (als boven) de som van drie
guldens en vijftien stuivers voor elf kwartieren koren die aan de kerk van Olen moet geleverd
worden en vergeld is volgens het Liers spijker à 5 guldens 9 stuivers de veertel. Actum te
Olen den 2 mei 1794. Martinus Godefridus Verellen.
Akte N° 34

3 oktober 1793

Op heden den 3 oktober voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Petrus Neijers in huwelijk met Anna Maria Wuijts, inwoner van alhier ten gehucht van Buul,
welke comparant verklaarde ontvangen te hebben van Peeter Verlinden Janszoon
ingezetene van Oevel een som van drie honderd guldens Brabants courant.
Comparant stelde speciaal tot pand en hypotheek zeker huis, stal, schuur, hof en
binnenveld, salvo justo een half bunder, gestaan en gelegen tot Buul onder het territoir van
Olen. Palende oost een straat, zuid Petrus Martinus Soeten, west een baan en noord den
rent heffer. Item omtrent de twee derden van een bunder dries geheten “ het rijs “, gelegen
als voor. Palende oost Adriaen Van Hove, zuid Marten Beismans, west Jan Baptist Storms
en noord een straat. Item en tot slot een perceel eussel gelegen alhier in “ de bleuk “.
Palende oost Peeter Meir, zuid de kinderen Jan Smets, west Marten Beesmans met de
wederhelft en noord Jan Dams. Actum op het kantoor van mij notaris, present Marten
Beesmans en Josephus Lenards.
Akte N° 35

4 oktober 1793

Op heden den 4e oktober voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Adrianus Helsen in huwelijk met Anna Maria Boon, inwoner der stad van Brussel ter ene.
Martinus Helsen meerderjarige jongeman en zijn zelve machtig ter tweede. Wilhelmus
Helsen als wettelijke voogd en Petrus De Peuter als vader over de nog twee minderjarige
kinderen van wijlen Theresia Helsen en Anna Maria De Peuter en Maria Anna De Peuter
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haar meerderjarige dochters ten effecten van hetgeen volgende bijgestaan van Joannes
Francen en Franciscus Helsen hun respectieve man en voogd ten derde. Joannes Van
Kerkhoven in huwelijk met Maria Theresia De Ceuster en van dezelfde zijn huisvrouw.
verklaarde onder gelofte van deze door haar eerdaags te zullen doen aggregeren en Anna
Maria De Ceuster in huwelijk met Peeter Van Arrewegen van wie zij ook verklaarde
volmachtigt te zijn. Dezelfde Joannes Van Kerkhoven en Anna Maria De Ceuster hun
Sterk makende voor Jan Baptist De Ceuster hun respectieve zwager en broer en voor
Catharina Helsen hun onderlinge schoonmoeder, onder belofte ook van deze insgelijks
eerdaags door dito Jan B. De Ceuster te zullen doen aggregeren ten vierde.
Welke comparanten aan mij notaris en de getuigen nagenoemd verklaarden niet langer meer
in gemeenschap te willen blijven van alzulke erfgoederen als op de vier kinderen van wijlen
Peeter Helsen en Anna Maria Verbist uit den hoofde van dezelve zijn gesucceddeert en
gedevolveert, maar dit te scheiden en te delen; de voorzegde voogden en vader nochtans
onder aggregatie van de heren wethouders van Noorderwijk als oppervoogden over alle
wezen van hun resort. Gelegd in vier kavels na taxatie Sub. litt. A, B, C en D zo egaal en
conform als doenlijk is geweest.
Aan den eerste kavel Sub. Litt. A aangelegd in volle eigendom, eerst zeker huis, stal, schuur,
hof en binnenveld groot salvo justo een half bunder gestaan en gelegen tot Straeteneijnde
onder Westerlo. Palende oost een straat, zuid Augustinus Verlooij, west dezelfde Verlooij en
noord Jan Helsen erfgenamen. En eindelijk een perceel weide, groot circa honderd vijftig
roeden, geheten “ moorkens bussels “ gelegen als voor en palende oost de zogenaamde
Verbemt? straat, zuid Marten Helsen erfgenamen, west Peeter Heijlen en noord een straatje.
Dan word op deze eerste kavel geïmponeerd in consideratie der meerdere waarde de helft
van een kapitaal van vierhonderd guldens Brabants courant geld tot last der condividenten
en ten voordele van den heer secretaris L. Van Wezel erfgenamen.
Tweeden kavel Sub. Litt. B, eerst hebben de comparanten condividenten aan den tweede
kavel aangelegd in volle eigendom, eerste een stuk zaailand, groot omtrent een half bunder
geheten “ het bosch “, gelegen tot Strateneijnde onder het Leenhof van de Wittegracht en
palende oost een straat, zuid Jan Helsen erfgenamen, west Peeter Helsen en noord Jan
Verlinden erfgenamen. Item een half bunder zaailand genaamd “ het houtblok “, gelegen
onder Strateneijnde onder Westerlo en palende oost Peeter Helsen, zuid een veldstraat,
west de secretaris Soeten van Olen kinderen en noord Marten Aerts. Dan word op deze
tweede kavel in consideratie der meerdere waarde als van de twee laatste kavels
geïmponeerd de nadere helft van het voor gedescribeerd kapitaal van vier honderd guldens.
Derden kavel Sub.litt. C, eerst hebben de comparanten aan den derden kavel aangelegd in
volle eigendom ten eerste een perceel zaailand en schaarbos, groot salvo justo een half
bunder of meer geheten “ de vennen heijde “ gelegen tot Gelindel onder het Leenhof van
den heer Markies van Westerlo en palende oost Adriaen Bosmans, zuid Guibertus Van
Heusden, west Augustinus Bosschaerts erfgenamen en noord Jan Baptist Dils. Tot slot een
perceel weide geheten “ de aerdgangen “, groot circa ander halve zille, gelegen tot
Strateneijnde onder Tongerloo en palende oost de erfgenamen Maria Anna Helsen, zuid
Peeter Maes, west Michael Vertommen cum sosore en Theresia Soeten kinderen. Dan zal
de egalisering der waarde aan degene die den derden kavel zal bevallen moeten
opgelegd worden tussen heden en zes weken door degene de laatste kavel zal trekken een
som van veertig guldens courant, zo nochtans dat al de bomen uitgenomen de tien kleinste
staande aan het voorgeschreven perceel zaailand genaamd “ de vennen heijde “ worden
gereserveerd ten gemeenschappelijke behoefte der condividenten om dezelfde voor St. Jans
mis eerstkomende uit te doen en van den grond te moveren.
Vierde kavel Sub. Litt. D, eerst hebben de comparanten aan den vierden kavel aangelegd in
volle eigendom ten eerste een perceel zaailand groot circa een half bunder, gelegen tot
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Gerheiden onder het Leenhof ter Herstraeten onder Olen, op het Leen aldaar en palende ter
ene een straat, ten tweede Joannes Daems, ten derde Sieur P. F. Bongaerts en ten noorden
... (leeg). Tot slot een stuk zaailand genaamd “ de heijde “, groot circa een derde van een
bunder gelegen tot Strateneijnde onder Westerlo en palende Peeter Gebruers cum suis, zuid
een straat, west Theresia Soeten kinderen en noord Wilhelmus Helsen. Tot gelijkmaking der
kavels zal degene dewelke deze laatste kavel zal trekken tussen heden en zes weken
moeten opleggen aan den derde kavel een som van vijftig guldens.
Waarmede geprocedeerd zijnde tot blinde loting en uittrekking der kavels en daarbij den
tweede kavel ten dele bevallen aan de kinderen van Catharina Helsen en Christiaen De
Ceuster en den derde kavel aan de kinderen Theresia Helsen, van welke de vader is
Petrus De Peuter en is den eerste kavel bij keus en optie gelaten aan Martinus Helsen en
den vierde en laatste kavel aan Adrianus Helsen. Aldus gedaan en gepasseerd in ” de
bussels “ onder Noorderwijk, ter presentie van Peeter Helsen en Franciscus Huijskens als
getuigen hiertoe speciaal aanzocht en geroepen.
Ontvangen van Adriaen Helsen de som van vijftig guldens courant in voldoening van de
gelijke som die dezelfde Helsen aan mijn kinderen schuldig is uit den hoofde van de
voorstaande scheiding en deling. Actum binnen Olen 10 oktober 1793. Peeter De Peuter.
Ontvangen bij mij onderschreven zo voor de kinderen van het eerste als tweede bed van
Catharina Helsen uit handen van Peeter De Peuter betalende voor zijn kinderen de som
van honderd en vijftig guldens courant, in voldoening van gelijke som die de voorzegde
kinderen van Peeter De Peuter schuldig zijn aan de genoemde kinderen van Catharina
Helsen uit den hoofde van zeker contract van uitgroting gepasseerd voor de schepenen van
Herenthout den 5 dezer. Actum binnen Olen deze 10 oktober 1793.
Den ondergetekenden verklaarden dat Marten Helsen heeft voorgeschoten voor de
kinderen van Catharina Helsen vijf guldens zestien stuivers en drie oorden en voor de na
kinderen zeven en twintig stuivers, alles hier ter zake van de deling, meting, uitgroting,
verteer en andere. Joannes B. Van Kerckhoven en Peeter De Peuter.
Akte N° 36

5 oktober 1793

Op heden den vijfde oktober voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Martinus Helsen, inwoner van de Venne bijvang der stad Herentals, meerderjarige
jongeman en zijn zelve machtig, zijn zinnen over alles wel gebruikende, welke comparant
bekende in aandacht genomen te hebben de vriendschap en getrouwe dienst aan hem
betoond door Henricus Swolfs zijn kozijn in huwelijk met Maria Anna Van Hout, insgelijks
inwoners van de Venne, verklarende aan dezelfde bij deze te geven en te doneren met
warme hand, alzulke som van vijfhonderd guldens Brabants courant als hij donataris aan den
comparant schuldig en ten achteren is over de koopprijs van zijn comparants koren oogst
van het jaar 1792, willende den donateur aan de voorzegde vijfhonderd guldens geen het
minste eigendom of actie meer te behouden.
Mede comparerende den genoemde Henricus Swolfs de voorzegde donatie accepterende
en den donateur bedankende over zijn goedheid, beloofde in recompens van deze weldaad
zijn getrouwe dienst te zullen continueren, mitsgaders te blijven wonen bij den donateur van
aan hem donateur gedurende zijn leven gratis den kost te zullen geven en daarenboven
jaarlijks voor onderhoud aan hem te zullen uitkeren en betalen een som van dertig guldens
courant en twee hemden, belovende hem donateur te zullen begraven ter gewijde aarde.
Aldus gedaan en geaccepteerd op het kantoor van mij notaris ter presentie van Cornelius
Mans en den eerwaarde heer Petrus Martinus Mols priester als getuigen hiertoe speciaal
aanzocht.
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9 oktober 1793

Op heden den negende oktober voor mij notaris present de getuigen nagenoemd
compareerde den eerwaarde heer Petrus Martinus Mols priester, welke comparant
verklaarde aan den persoon van Peeter Verswijvel in huwelijk met Maria Laenen, inwoner
van Veldhoven bijvang der stad Herentals, alhier present en hetgeen nagenoemd
accepterende verhuurd en in pacht uit gegeven te hebben, zeker huis, stal en hof cum
annexen, gestaan en gelegen alhier in den Dorpscirkel en groot omtrent de achttien roeden
en dat voor zes consecutieve jaren. Te renderen en te betalen een som van veertig guldens
Brabants courant geld.
Voorwaarden: dat den acceptant de kamer en hof in huur zal moeten laten volgen aan
Gerardus Wouters tot half maart 1795 à rato van twaalf guldens, immers zoveel hof als dito
Wouters van den heer comparant heeft gehuurd met de plaats in de schob die dezelfde in
huur heeft. Hij zal moeten onderhouden de glazen van zijne batimenten in zo’n goede staat
als hij dezelfde zal vinden in’t ingaan van zijn huur.
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Gommarus Adrianus De Kepper en
Joannes Baptista Wouters als aanzochten getuigen.
Akte N° 38

12 oktober 1793

Op heden den twaalfde oktober, voor mij notaris, compareerde present de getuigen
nagenoemd Cornelius Verboven in huwelijk met Elisabeth Bellens ter ene en Anna
Catharina Verboven ten einde nageschreven bijgestaan van Henrik Stijnen haar man ter
tweede, welke comparanten respectieve inwoners van Doffen, verklaarden niet langer meer
in gemeenschap te willen blijven van de erfgoederen als op hen uit hoofde van Laureijs
Verboven 14 en Elisabeth Wouters hun ouders zijn gesuccedeerd, maar die te scheiden en
te delen in twee kavels Sub. liters A en B. zo egaal en conform in waarde.
Den eerste kavel, eerst een stuk zaailand, groot circa een zille geheten ” het floris “ gelegen
tot Buul resort van Olen en palende oost een loop en daar over Amant Van Hout, zuid
Marten Laenen, west dezelfde Van Hout en noord Peeter De Peuter. Item een perceel
zaailand genaamd “ de leente “, groot salvo justo 70 roeden, gelegen als voorgaand.
Palende oost Adriaen Verhaert nomine uxoris, zuid Jan Smets erfgenamen, west Jan Baptist
Storms en noord Marten Daems weduwe. Item een perceel heide, groot omtrent een zille
gelegen als voor en palende oost ... (leeg), zuid Jan Baptist Wils, west en noord de molder
Petrus Martinus Soeten. Item en tot slot een perceel hooiwas groot circa honderd roeden,
gelegen op ” den mommaert ” onder het territoir van Olen en palende oost Guilliam
Vekemans, zuid Jan Van Hout, west Cornelius Verwimp en noord de rivier De Nete.
Degene aan wie deze eerste kavel zal bevallen zal tot zijn private last moeten nemen twee
kapitalen geconstitueerd tot hun condividenten last te weten een van twee honderd en vijftig
guldens courant ten profijt van Ida Gebruers weduwe wijlen Marten Daems en een van
honderd en vijftig guldens ten behoeve van Marten Cremers en zijn zuster dewelke den
eerste kavel zal trekken verklaarde zijn mede condividenten te zullen ontlasten en zal
dezelfde daarenboven nog moeten opleggen aan zijn mede condividenten tot egalisering
aan den tweede kavel een som van honderd guldens Brabants courant.
Tweede kavel Sub. littera B. De comparanten hebben aan den tweeden kavel aangelegd,
een perceel hooi was groot salvo justo zestig roeden, geheten “ den strikt bempd “, gelegen
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onder Geel en palende oost Jacobus Willems, zuid Jan Verborgt, west het Kapittel van Geel
en noord Cornelius Dams en daar en boven de som van honderd guldens Brabant courant.
Na blinde loting zo is den eerste kavel bevallen aan Cornelius Verboven en overzulks den
tweeden kavel aan Maria Catharina Verboven in huwelijk met Henrick Stijnen. Actum
binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Jan Baptist Swolfs en
Gerardus Wouters als aanzochten getuigen.
Akte N° 39

16 oktober 1793

Condities en voorwaarden op dewelke den eerwaarde heer P. M. Mols priester op heden
den 16 oktober voor mij notaris present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteerde te verkopen een grote partij meubilaire effecten ten sterfhuis
van zijn moeder de weduwe Joannes Mols.
Kopers waren o.a.: Theresia Michiels, Christiaen Helsen, Guilliam Ven tot Oevel, Peeter
Douwen, Francis Peeters, Peeter Van Gelder, Norbertus Dams, Arnodus Wils, Peeter
Verswijvel, Peeter Jan Struijf, Jan Van Eijnde, Jan Van Nuten, Jan Baptist Van Roosbroeck
roomers, Melchior Bervoets, Adriaen Bernards, Christiaen Helsen een boterdoos, Francis
Neijers tot Hezewijk een fles en een zift, Francis Peeters, Adriana De Vorst een kruik,
Norbert Daems, Adriaen Hermans een schip en pick, Catharina Van Den Brande, Peeter
Cluijts een telloir met vet, Adriana Vervorst een hesp, Peeter Douwen vlees, Peeter Van
Hove een zak, Jan Baptist Diels een lanteern, Peeter Vekemans een pot, Catahrina Papen,
Jan Baptist Van Hout, Adriaen Cools, Francis Peeter tot Oevel loopen, Jan Haverens een
leerken, den secretaris Soeten een treffer, Melchior Barvoets een schop, Michiel Willems,
Guilliam Van Passel houtwerk, Arnoldus Wils een gaar, Peeter Van Lommel een kist, Marten
Goris, Christiaen Barvoets een werktafel, Jan Baptist Horemans Maria Anna Cuijpers een
teloorke Jan Haezendonkx, Peeter Wuijts tot Tongerloo een schotel, Adriaen Dresselaers
een kaffe moorken, Elisabeth Verlinden een kaffe pot, Peeter De Bie, Jan Franciscus Van
Opstal, Peeter Verwimp een strijkijzer, Adriaen Baeten, Jan Baptist Van Hout een schilderij,
J. B. Verachtert tot Oevel, Marten Leijsen, Peeter Wuijts, Adriaen Van Dijck, Antoon
Moelants, Jan Luijmen, Jan Baptist De Bruijn, Jan Baptist Van Roosbroeck, Maria Horemans
de vrouw van Marten Beijer een moor, de horlogie verkocht aan Michael Cools, Adriaen Van
Opstal tot Morkhoven een marmiet, Peeter Wuijts tot Tongerloo een grote ketel, een
blaaspijp aan Peeter Jan Struijf, Philippus De Vos een rooster, Peeter De Smedt ijzerwerk,
Peeter De Bie een komfoor, Hnericus Bellens een stoel, Adriaen De Busser, Christiaen Meir,
Catharina Van Hout, Guilliam Baeten tot ILLe, Gerardus Wouters, Jan Verbist haspels, Jan
Van De Poel schoenen, Maria Anna Verswijvel, Henrick Dierickx, Norbertus Daems porcelijn,
Jan Dierickx handdoeken, Peeter Geboes een voorschoot, Jan Baptist Verheijen, Jan Van
Eijnde, Barabra Smets een voorschoot, Francis Wouters fluwijnen Francis Verstrepen
aemme laken, Francis Verstreepen arapzaad, Jan Neels een schouwkleed, Adriaen
Bernards, Guilliam De Schutter een hoed, Guilliam De Backer, Adriaen Thijs, Jan
B.Tuerlinckx, Peeter Antheunis lijnwaad, Peeter Verwimp tot Boekel een rok, Franciscus
Vermeerbergen, Peeter Janssens messen, Philippus De Vos een landkaart, Guilliam Van
Passel kogels, Christina Meir, Marten Diels aan de kapel een moelde, Norbert Daems bij
overneming Andreas Gislain, Peeter Sameijs klein pataeten Peeter Verswijvel de
verkenskooi, Sebastiaen Geboes borg Peeter Sameijs mutsaards, Adriaen Van Dijck
pataeten, Peeter Verswijvel de biehal, Michiel Willems beer [ mest ].
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van Petrus Cornelius
Vervoort en Peeter Verswijvel als aanzochten getuigen.
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19 oktober 1793

Op heden den 19 oktober voor mij notaris compareerde present de getuigen nagenoemd
Antoon Smolders en Maria Elisabeth Meermans zijnde inwoners van Olen ten gehucht
van Boekel, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben en ter rente gelicht van
Joannes Baptista Kneuckelbergs en Anna Maria Verboven, wettige gehuwden en
ingezetenen van Buul, een som van drie honderd guldens Brabants courant.
Comparanten stelden tot speciale pand en hypotheek, zeker huis, schuur, hof en binnenveld
groot 150 roeden, gestaan en gelegen tot Boekel en palende oost en noord een straat, zuid
Marten Van Bijlen en west de zogenaamde “ evenakker “. Item een perceel zaailand, groot
salvo justo een zille, geheten “ het driesken “, gelegen als voor. Palende oost en zuid een
straat, west de weduwe en kinderen Jan Van Hove en noord Marten Meir. Actum binnen
Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus en Joannes Smets als
getuigen hiertoe speciaal aanzocht en geroepen.
Ontvangen bij mij ondergeschreven Joannes Baptista Kneukelbergs, uit handen van
Antonis Smolders de som van drie honderd guldens Brabants courant ter redemptie van
voorstaande kapitaal met de intresten ten volle voldaan. Actum tot Olen 15 december 1795.
Akte N° 41

22 oktober 1793

Condities en voorwaarden op dewelke de erfgenamen wijlen Joannes Smets binnen Olen
jongeman overleden den 22 oktober 1793, voor mij notaris en present de getuigen
nagenoemd publiekelijk aan de meestbiedende presenteren te verkopen al de klederen,
lijnwaad en meubilaire effecten ten sterfhuis van dito Smets te bevinden.
Kopers waren o.a.: Guilliam Smets den jongen, Guilliam Smets den ouden, Jan
Haezendonckx, Gommarus De Kepper, Barbara Smets, Guilliam Van Passel, Peeter
Vermeerbergen, Maria Catharina Janssens, Maria Anna Cuijpers, Francis Smets, Peeter
Bulkens flessen, Henrick Van Gestel, Jan Verboven haegelbozze, Christiaen Helsen een
stoopken, Marten Beijer een hangijzer, Guil. Smets den ouden boeken, Christina Meir een
pan, Guilliam Wouters, Marten Goris een asbak, Francis Kuijpers een trekpot, Henrick Van
Dijck, Jan Verboven, Guilliam Van Passel, den secretaris Soeten, Guilliam Smets den ouden
een fusiek, Jan Verboven paruken, Jan Poel kloonen, Peeter Bertels kamazool, Petrus
Helsen, Jan Van Dingenen Jan Baptist Janssens lende en bedde, Jan Verbist, Gaspar
Ceulemans tot Gerheiden een kazak, Joannes Neijers, Peeter Vermeerbergen een kussen,
Andries Somers een hoed, Jan Baptist Cluijts een sargie, Guilliam Smets tot Schaatsbergen
een bed, Christiaen Helsen een stoel, J.B. Van Roosbroeck, Jan Jansens, Franciscus De
Backer, hier een grote hoeveelheid laken verkocht
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht present Petrus Helsen en Marten Goris als
aanzochten getuigen.
Bij mij ondergeschreven Guil. Smets den jongen zo voor mij als voor mijn zusters en broers
ook van den notaris Soeten een gelijke som van drie en vijftig guldens en acht stuivers een
oord ontvangen in voldoening van den voorstaande koopboek, belopende in het geheel
honderd negen guldens drie stuivers en een oord. Actum te Olen deze 22 oktober.
Akte N° 42

23 oktober 1793

Op heden 23 oktober voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd Petrus
Franciscus De Smedt en Anna Maria De Busser zijn huisvrouw inwoners van Gerheiden,
alle twee bijna meerderjarigen, welke comparanten verklaarden wel en degelijk in hun
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handen ontvangen te hebben van Joannes Franciscus Wouters en Catharina Verboven
zijn huisvrouw een som van twee honderd en vijftig guldens Brabants courant.
Comparanten stelden speciaal tot pand en hypotheek de afspanning St. Sebastiaen met de
aangelegen hof en erve groot salvo justo een half bunder, gestaan en gelegen tot Gerheiden
en palende oost Adriaen Franciscus Cluijts, zuid Cornelius Geerwaerts, west en noord een
straat. En op deze akte van rentconstitutie des te beter zou valideren, hebben zij
comparanten ter oorzaak van hun minderjarigheid, bij deze wel expresselijk gerenconcieert
aan het half beneficie van restitutie of herstelling.
Actum ten domicilie der comparanten rentgelders ter presentie van Joannes Bens en
Joannes Douwen hiertoe speciaal aanzocht en geroepen.
Akte N° 43

31 oktober 1793

Op heden den 31 oktober voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Joannes Franciscus Van Den Bruel, in huwelijk met Joanna Gertrudis Soeten, inwoner
van Hulshout, welke comparant verklaarde aan den persoon van Henrik Van Herck in
huwelijk met Joanna Laenen inwoner van Noorderwijk ten gehucht van de Kruistraat, alhier
present en de nageschreven goederen in huur accepterende, verhuurd en pacht uit gegeven
te hebben, omtrent een bunder zaailand geheten “ de hoeve “ met salvo justo honderd
roeden weide geheten ” het peers wijken “, respectievelijk gelegen onder Noorderwijk om
en mits voor het gemelde perceel zaailand jaarlijks te renderen de kwaliteit van zeven en een
half veer teel koren en voor het zogezegde perceel weide de som van negen guldens
courant. Den acceptant zal de loop palende aan zijn gehuurde weide moeten kuisen, vagen
en diepen. Actum op het kantoor van mij notaris, present G. M. De Kepper en Marten Goris
als getuigen.
Akte N° 44

9 november 1793

Op heden den 9 november voor mij notaris, compareerde present de getuigen Guilielmus
Baeten in huwelijk met Theresia Willems inwoners van Schaatsbergen, welke comparant
verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Peeter Franciscus Wuijts als wettelijke
aangestelde voogd over Andreas Wuijts, zoon van wijlen Jan Baptist Wuijts en Catharina
De Busser een som van honderd en vijf en twintig guldens Brabants courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel dries, groot salvo justo twee en een half zille
gelegen alhier in “ den honing “ en palende oost Peeter Helsen, zuid Peeter De Ceuster,
west Henrik Cools en noord Adriaen Baeten. Actum op het kantoor van mij notaris ter
presentie van Gerardus en Jan Baptist Wouters als getuigen hiertoe aanzocht en geroepen.
Akte N° 45

27 november 1793

Op heden den 27 november voor mij Petrus Martinus Soeten openbaar notaris, compareerde
present de getuigen nagenoemd Martinus Aerts ingezetene van Gelindel, resort van
Westerlo in huwelijk met Anna Soeten, welke comparant aan mij notaris en de
nabeschreven getuigen verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Catharina Verbist
weduwe van wijlen Joannes Cluijts een som van vijf honderd guldens en uit handen
Henricus Verhaert in huwelijk met Theresia Laureijs een som van vier honderd guldens
Brabants courant.
Comparant stelde speciale panden en hypotheek eerst een perceel zaailand geheten “ den
kenen driesch “, groot ruim een bunder gelegen tot Straeteneijnde onder Westerlo en
palende oost Joannes Gebruers, zuid den secretaris Jan B. Soeten kinderen, west Guilliam
Haepers erfgenamen en noord de heer Montens. Item een perceel zaailand groot salvo
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Justo een half bunder, gelegen tot Gelindel onder Westerlo en palende oost en west Peeter
Verbist, zuid Peeter Govaerts en noord Francis Lenards. Tot slot een stuk zaailand groot
circa 150 roeden gelegen bij de kapel van O. L. Vr. Ter Voort onder Westerlo en palende
oost..(leeg), zuid Guilliam Cuijpers, west Guilliam Verluijten en noord Jan Baptist Hemels.
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Franciscus Aerts en
Gommerus Adriaenus De Kepper als aanzochten getuigen.
Akte N° 46

5 december 1793

Conditie en voorwaarden op de welke Adrianus Janssens in huwelijk met Elisabeth Van
Castel op heden den 5 december voor mij notaris present de getuigen nagenoemd
publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te verkopen een groot deel meubilaire
effecten:
Kopers waren o.a.: Anna Verboven, J.B. Wils, Adriaen Verbist, Marten Meir, Dimphna
Heijlen, Jan Van Geel, Michiels Beerinckx, Marten Smets borg Marten Neijers tot Doffen een
stande, Guilliam Bouwen, Peeter Verboven, Michiel Beerinckx muilkorven, Jan Goossens,
Franciscus Peeters, Adriaen Mens tot Meeren een koe voor 41 guldens en 15 stuivers,
Adriaen Appels tot Oevel een veers voor 30 guldens borg Peeter Deelen, Adriaen Verbist tot
Boekel een vaars voor 19 guldens 5 stuivers, Amand Laenen tot Oevel een koe voor 50
guldens, Peeter Van Bijlen tot Gerhaegen een os voor 60 guldens 10 stuivers, Jan Verborgt,
Franciscus De Smedt, Jan Baptist Goossens een gereel, Adriaen Peeters tot Doffen,
Joannes Hoes een kuip, Guilliam Bouwen, Adriaen Peeters Jan Baptist Heijlen tot
Veldhoven, Francis Peeters tot Gerhaegen een aerde karre, Jan Waggen tot Herentals borg
Adriaen Caers een hooge karre, Jan Baptist Wils de egge, Jan De Zwert tot Oevel een egge,
Peeter Deelen tot Tongerloo een ploeg, Jan Verborgt, Peeter Dams, Marten Meir en Marten
Willems pekpot.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter Belmans en Martinus Goris
als aanzochten getuigen.
Item komt den notaris Soeten voor t schrijven der publieke biljetten en conditie 1-10 – 0.
Item voor vacatie naar Boekel (Bockel) en aldaar tot het schrijven van den koopboek bij
Moderatie 2-8-0. Etc.
Akte N° 47

6 december 1793

Conditie en voorwaarden op en achtervolgende dewelke Henricus Horemans op heden den
6 december voor mij notaris present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteerde te verkopen in verschillende partijen enige kopen dennenhout
gestaan onder de jurisdictie van Oolen.
-

Eerste koop den, verkocht aan Martinus Beijer.
Tweede koop, verkocht aan Adam Beijer of immers aan Laurentius Beijer zijn zoon.
Derde koop, verkocht aan Marten Beijer.
Vierde koop, verkocht aan dezelfde.
Vijfde koop schaarhout, verkocht aan Sieur J.P. Schmitz.
Zesde koop, verkocht aan Marten Beijer.
Zevende koop, verkocht aan Adam Beijer.
Achtste koop, verkocht aan dezelfde.
Negende koop is verkocht aan Joseph Torfs.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Joseph Torfs en Marten Goris als
Getuigen.
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Eerst komt den notaris Soeten voor een bedde dat de weduwe Horemans gekocht heeft in
den koopdag van heer Mols. Item heeft dito notaris betaald voor de publicatie van den
koopdag twee stuivers. Item komt hem voor twee jaren hof huur het laten te verschijnen
Baefmis 1794 de som van 3 guldens.
En de schoonzoon der weduwe in deze schuldig aan den notaris Soeten acht guldens zes
en een halve stuiver die hij haar zal goed doen te weten voor ‘ een moor ‘ in de heer Mols
zijn koopdag twee guldens zeven stuivers en een oord en in deze koopboek vijf guldens
negentien stuivers en een oord. Daarbij heeft den notaris Soeten aan de weduwe geteld
den 15 oktober 179 als bij kwitantie vijf guldens twaalf stuivers en drie oorden.
Akte N° 48

9 december 1793

Conditie en voorwaarden op en achter volgens dewelke Joannes Matthijs weduwnaar van
wijlen Anna Smets en hun kinderen op heden den 9 december voor mij notaris present de
getuigen nagenoemd presenteerden te verkopen een grote partij meubilaire effecten.
Kopers waren o.a.: Peeter Mathijs, Francis Peeters, Jan Mathijs, Jan Lenaerds, Adriaen
Mathijs Anna Elisabeth Janssens, Francis Peeters, Jan Smets, Francis De Smedt sikkelen
een tuimelaar, de weduwe Cornelius Maes voetijzers, Jan Vervoort, Peeter Stijnen, Henrik
Verhaert, Jan Cools, Peeter Van Reusel, Marten Wouters zaaikorf, Lambertus Gebruers,
Peeter Verbiest, Adriaen Laenen een kar, Michiel Ven tot Oevel borg Marten Beesmans,
Peeter Verswijvel, Cornelius Somers, twee biervaten Jan Mathijs den ouden, Jan Baptist De
Backer borg Marten Biesmans voor elf guldens, Franciscus Peeters een koe voor 40
guldens 5 stuivers, Martinus Heijlen tot Meeren kocht een koe voor 43 guldens borg Peeter
Verbiest, Jan Mathijs kocht een veerze voor 25 guldens 5 stuivers, Franciscus Helsen tot
Buul kocht een koe voor 40 guldens 5 stuivers borg Jan Baptist Wils, Franciscus Peeters
kocht een veers voor 34 guldens 5 stuivers, dezelfde kocht een rund voor 13 guldens,
Marten Meir kocht een kalf voor 7 guldens 15 stuivers, Peeter Verbist, Joannes Lenards een
moelde, Joannes Van Hove, Peeter Van Reusel tot Meeren een hoge karre en sponnen,
Marten Wouters een derde been, Jan Van Hove een zweep.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Adriaen Caers en Marten Goris
als getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten op rekening van den voorstaande koopboek de som van
vijf en dertig guldens en een stuiver courant. Item heeft den notaris aan Marten Goris voor
het oproepen van den koopdag 1 gulden 1 stuiver. Item komt dito notaris voor het schrijven
der condities en publicatie biljetten 1 gulden en 10 stuivers. Item voor het schrijven van den
koopboek en vacatie naar tot Gerhaegen, 2 guldens 14 st. Item voor den statenzegel.
De verkopers hebben gezamenlijk verklaart content te wezen dat Adriaen Mathijs maar
genoten heeft en moet inbrengen de som van zeventig guldens courant en Joannes Mathijs
de som van vijf en vijftig guldens ook courant. Actum 9 december 1793.
Akte N° 49

10 december 1793

Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Joannes Baptista Kneukelberghs 15 en
Anna Maria Verboven 16 wettige gehuwden ingezetenen van Olen op heden den 10
december voor mij notaris present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de
meestbiedende presenteerden te verkopen een groot deel van hun meubilaire goederen.
15
16

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes B. Kneuckelberghs x Anna M. Verboven, nr. 1369, pag. 277.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus M.Van Hout x Anna Maria Verboven, nr. 2662, pag. 530.
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Kopers waren o.a.: Anna Maria Laenen, Marten Wouters, Adriaen Maes, Peeter Verlinden,
Peeter Doos, Amant Van Hout, Adriaen Verhaert, Peeter Verboven, Francis Van Hove,
Norbertus Van Dijck, Jan Baptist Wils, Marten Daems, Jan Vervoort, Henrick Verhaert, Jan
Baptist Lammens, Peeter Meir, Peeter Lemmens, Anna Elisabeth Janssens, Joseph
Govaerts, Peeter Van Hove, Peeter De Peuter, Peeter Vermeerbergen, Francis Peeters,
Marten Wouters Marten Helsen, Joannes Bertels Joseph Goossens, Adriaen Caers, Adriaen
De Busser, Jan Baptist Goossens, Balt Leers, Francis Van Hove tot Herentals, Marten Dils
karrehuijf, Jan Baptist Heijlen een vat, Jan T Seijen lakens, Jan Van Dingenen, Peeter Dams
tot Buul zeven ellen lijnwaad à 18 stuivers per elle borg Adriaen Van Hove, Peeter Stijnen
tot Gerheijden koopt een koe voor 29 guldens en 5 stuivers borg Jan Baptist Wils, Guilliam
Verstrepen tot Strateneijnde koopt een koe voor 57 guldens 10 stuivers, Petrus Martinus
Soeten molder koopt een koe voor 48 guldens, Antoon Smolders koopt een koe voor 44
guldens 10 stuivers, Marten Lauwen aan de “ de nieuwe hoeve “ koopt een rund voor 22
guldens 10 stuivers borg Adriaen Helsen tot ILLe, Adriaen Maes tot Damseijnde koopt een
veers voor 32 guldens 10 stuivers borg Peeter Van Outsel, Jan Verholen koopt een veers
voor 21 guldens 5 stuivers, Peeter Dams tot Plassendonk koopt een veers voor 16 guldens,
Adriaen Franciscus Cluijts koopt een paard voor 7 stuivers, Marten Daems tot
Daemseijnde koopt een veulen voor 109 guldens borg Adriaen Belmans aldaar, Paulus
Wouters een toom, Jan Pelsmaekers een haem, Henrick Pauwels, Anthoon De Bal, Peeter
Hendrikx, Peeter Van Olmen Peeter Deelen een botertijl, Jan Van Hove tot Meeren de
koeijketel, Peeter Van Outsel tot Daemseijnde de hoge karre, Marten Helsen tot
Strateneijnde de aarde kerre borg Marten Dils,Jan Baptist Verachtert, Daniel Doos, Michiel
De Zwert, Peeter Van Eijnde, Adriaen Verhaert kribbe en rapen Francis De Smedt, Joannes
Van Hove vijf ellen lijnwaad à 18 stuivers per elle
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van Josephus Goossens en Martinus
Goris.
Ontvangen:
- item voor het schrijven van den koopboek met vacatie naar en tot Neerbuel.
- Item betaald voor de publicatie tot Noorderwijk.
- Item den 3 februari 1794 betaald aan de heer Coomans als rentmeester der cijnzen
voor Jan Baptist Kneukelbergs.
- Item betaald voor de publicaties van den tweede koopdag van 20 ditto tot
Noorderwijk en aan de kapel Ter Voort
- etc.
Akte N° 50

13 december 1793

Op heden den 13 december, voor mij notaris, compareerde Joannes Baptista Laenen in
huwelijk met Barbara Van Asbroeck ingezetenen van Hulshout, welke comparant
verklaarde te transporteren ten behoeve van Henricus Van Herck in huwelijk met Joanna
Laenen inwoners van Noorderwijk, alhier present en de nageschreven cessie accepterende
van twee percelen van erven beide gelegen onder de jurisdictie van Oevel. Het ene zaailand
groot salvo justo honderd acht en twintig roeden, geheten “ de veldstraat “ en palende oost
... (leeg), zuid, west en noord een straat en het ander dries, groot circa honderd veertien en
een halve roede, genaamd “ de staepelrijt “ en palende oost den eerwaarde heer Michael
Van Bijlen, zuid Marten Van Dijck, erfgenamen, west een straatje en noord een straat, om en
mits een som van honderd vijf en zeventig guldens Brabants courant geld.
Den comparant heeft alsnog voor hem behouden den besten boom aan den voorgeschreven
dries om dezelfde uit te doen binnen de twee jaar. De voorstaande percelen van erven aan
den comparant aangekomen uit hoofde van zijn ouders bij scheiding en deling tegen zijn
broers en zusters gepasseerd voor wijlen de notaris Jan Baptist Soeten op datum van …
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(leeg). Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Adriaen Heijlen en
Joannes Dams als aanzochte getuigen.
Akte N° 51

13 december 1793

Op heden den 13 december voor mij notaris, compareerde present de getuigen nagenoemd
Henricus Van Herck in huwelijk met Joanna Laenen, ingezetene van Noorderwijk, welke
comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Michael Vertommen in huwelijk
met Elisabeth Veris insgelijks inwoners van Noorderwijk, een som van twee honderd en
vijftig guldens Brabants courant.
Comparant stelde speciaal tot pand en hypotheek twee percelen van erven gelegen onder
de jurisdictie van Oevel, het ene zaailand geheten “de veldstraat ” en palende zuid, west en
noord een straat en het andere een dries, groot circa honderd veertien en een halve roede
genaamd “ de staepelrijt “ en palende oost den heer Michael Van Beijlen, zuid Marten Van
Dijck, erfgenamen, west een straatje en noord een straat. Welke twee percelen van erven
den comparant verkregen heeft bij koop tegens Joannes Baptista Laenen zijn zwager
ingevolge zeker contract van transport. Gedaan op het kantoor van mij notaris ter presentie
van Adriaen Heijlen en Joannes Dams.
Ontvangen bij mij ondergetekende Michael Vertommen uit handen van Henricus Van
Herck de som van twee honderd en vijftig guldens Brabants courant in remboursement en
redemptie van het voorstaande kapitaal van gelijke som en intrest, ten volle voldaan. Actum
te Olen 3 januari 1796. M. Vertommen.
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Not. 6065 : 1793

Akte N° 1

10 januari 1793

Conditie en voorwaarde waarop de heer intendant Bosquet op heden 10e januari 1793
publiekelijk aan de hoogstbiedende zal verkopen verschillende kopen schaarhout gestaan
aan de stede van de genoemde heer tot Buel. Volgen de condities van verkoop. Totaal
verkocht 25 items met schaarhout voor de som van 96 guldens en 1 stuiver.
Ontvangen van de notaris Soeten voor mijn broer Francis Verlinden de som van 15
guldens en 5 stuivers in voldoening van het import der 2 nevenstaande kopen schaarhout.
Actum 12 oktober 1793. Adriaen Verlinden.
Akte N° 2

12 januari 1793

Compareerde Joannes Douwen in huwelijk met Anna Gebruers, inwoners van Oosterwijk
Tongerlo, en verklaren wel en deugdelijk ontvangen te hebben van de provisors en
surintendanten van de H. Geest Tafel van Olen een som van tweehonderd guldens
Brabants courant geld. Hiervoor heeft de comparant verbonden zijn persoon en goederen,
roerende en onroerende, hebbende en te verkrijgen en voor speciale hypotheek een half
bunder land geheten “ Den Thielen Pad ” gelegen tot ILLe onder Tongerloo. Palende oost
Amand Verstappen, zuid Marten Verboven, west Jan Moons nomine uxoris en noord den
comparant. Gedaan op het kantoor van mij notaris ter presentie van Gom. Adr. De Kepper
en Mart. Boonaerts als aanzochte getuigen.
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Not. 6066 : 1794

Akte N° 1

17 januari 1794

Dient tot verkoopboek van Gom. Van Den Bolck de dato 17 januari 1794 van 12 kopen
schaarhout verkocht te samen van den notaris Soeten tot 62 guldens 5 stuivers.
Conditie en voorwaarden dewelke Gommarus Van De Bolck op heden 17 januari 1794 voor
mij P. M. Soeten en present getuigen publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te
verkopen verscheidene kopen schaarhout gestaan tot Boekel onder Olen en dat op volgende
restricties en voorwaarden. Volgen de condities van verkoop.
-

1ste koop aan “ het ossenblock “ verkocht voot 4 guldens 5 st. aan Joseph Torfs.
2de koop verkocht voor 4 gl. 10 st. aan Jan B. Peetermans.
3de koop koop in “ het boschken “ verkocht aan Franciscus Helsen tot Oevel.
4de koop aldaar, verkocht aan Franciscus Vetters.
5de koop den kant aldaar, verkocht aan Peeter Geboes tot Gerheijden.
6de koop “ het plantsoen “ verkocht aan Peeter Geboes.
7de koop daarnaast, verkocht aan Mathijs De Wit.
8ste koop daarnaast, verkocht aan Joannes Smets tot Gerh.
9de koop aldaar, verkocht aan Jan Baptist Verhaert
10de koop in “ de meiren “ verkocht aan Jan Hoes tot Doffen
11de koop aldaar, verkocht aan Franciscus Peeters tot Gerh.
12de koop aldaar, verkocht aan Joseph Torfs.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter plaatse den dag, maand en jaar als boven.
Peeter Franciscus De Smedt en Mart. Goris als getuigen. Volgt nog een betalingsbewijs van
Joannes Van Eijnde. 7 mei 1795.
Akte N° 2

31 januari 1794

Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke de weduwe van den heer secretaris
Soeten op heden den laatste januari 1974 voor mij Petrus Martinus Soeten openbaar
notaris publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te verkopen een grote kwantiteit
dennenhout gestaan onder Hulshout.
-

1ste koop verkocht aan Adriaen Van Den Broeck.
2de koop verkocht aan Paulus Gielis, borg Adriaen Peeters Peeterssoon.
3de koop verkocht aan Peeter Marien Hulshout.
4de koop verkocht aan Mathijs Baten Heultje, borg J. B. Cuijpers.
5de koop verkocht aan Jan Geens Janszoon Bruggeneinde, borg Henrick Mertens.
6de koop verkocht aan Franciscus Verschueren, borg Jan Govaerts
7de koop verkocht aan Hendrick De Peuter Hulshout, borg Peeter Van Put
8ste koop verkocht aan Carolus Moons Hulshout, borg J. B. Gielis Bruggeneinde
9de koop verkocht aan Joannes Vits? Heultje, borg Peter Witvrouwen
10de koop verkocht aan Adr. Vervoort Janszoon
11de koop verkocht aan Jan Marien Peeterszoon
Etc. tot 54ste koop

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van vele omstaanders en Adriaen Aerts
en Franciscus Van Put als aanzochte getuigen.
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6 februari 1794

Op heden den 6de februari compareerde Joannes De Cordt en Anna Elisabeth Sprengers
zijn huisvrouw ter ene en Joannes Franciscus De Cordt hun meerderjarige zoon ter andere
zijde. De comparanten als inwoners van Damseijnde resort van Westerlo verklaarden om te
voorkomen dat de eerste comparanten nu oud en versleten zijnde geen goederen genoeg
zouden hebben om te kunnen subsisturen in hun ouden dag, geen armoede en gebrek
zouden moeten onderstaan, overeen gekomen te zijn in voegen en manieren na volgende:
Dat alle goederen der eerste comparanten zo meubliaire al immeubele, hetzij feodaal,
censael of allodiale of van welke natuur dezelfde zouden mogen wezen zullen toebehoren in
volle eigendom aan den tweede comparant hun zoon die hen gedurende hun verder leven
zal moeten onderhouden, in ziekten en andere zoveel zij nodig hebben om machtig te
kunnen leven. De eerste comparanten mogen blijven wonen bij den tweede comparant,
hetzij dat zij van hem aftrekken om elders in een andere kamer te moeten wonen … etc.
De tweede comparant zal moeten uitreiken en betalen aan de twee kinderen van zijn
overleden broer een som van 200 guldens courant eens. Actum op het kantoor van mij
notaris, ter presentie van Gerardus Wouters en Henricus Josephus Soeten als getuigen.
Akte N° 4

10 februari 1794

Op heden den 10de februari compareerde voor de notaris P. M. Soeten, Guilielmus
Sprengers in huwelijk met Elisabeth Mortelmans inwoners van Zoerle en verklaarden
ontvangen te hebben van Joannes Baptista Diels en Elisabeth Schoubroeckx zijn
huisvrouw ingezetenen van Schobbroeck resort van Westerlo een som van twee honderd
guldens courant geld.
Comparanten stelden tot pand een huis en hof, groot achttien roeden gestaan en gelegen
aan de kapel van O. L. Vr. Ter Voort onder het leenhof van wijlen den heer Mangelschots.
Palende oost een Heirbaan, zuid Petrus Gijsemans, west Peeter Diels Peeterszoon en noord
Joannes Sprengers. Item een zille zaailand geheten “ den honne? “ gelegen tot Oosterwijk
onder Tongerlo. Palende oost de weduwe Jan Van Opstal, zuid een loop, west Jan
Sprengers en noord Jan De Cort. Tot slot een perceel dennenbos, groot een half bunder
gelegen onder Noorderwijk. Palende oost de Heirbaan van Diest naar Herentals, zuid Peeter
Luijten, west Adriaen Bulckens en noord de heer Baron Serclaes de Norderwijck. Actum op
het kantoor van mij notaris ter presentie van Gerardus Wouters en Henricus Josephus
Soeten als getuigen.
Akte N° 5

11 februari 1794

Dient tot den koopboek van schaerhout van de Heer intendent Bosquet van 11 februari
1794 gehouden voor den notaris Soeten. Import 59 guldens 1 stuiver.
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke den Heer Intendant Bosquet op heden den
11 februari 1794 voor mij notaris present getuigen publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteerde te verkopen verscheidene kopen schaarhout gestaan een de stede van den
genoemde Heer tot Buel. Volgen de verkoopsvoorwaarden.
-

Eerste koop in het bos achter “ het passelmans “ verkocht aan Francis Vervoort.
Tweede koop daarnaast verkocht aan Guilliam Maes tot Meeren.
Derde koop daarnaast verkocht aan Henricus Van Dijck.
Vierde koop aldaar verkocht aan Peeter Doos tot Gerheijden.
Vijfde koop aldaar verkocht aan Daniel Doos.
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Zesde koop verkocht aan Marten Douwen.
Zevende koop aldaar gekocht door dezelfde.
Achtste koop in het bos “ de molenheijde “ verkocht aan Joannes Van Hove tot Buel.
Negende koop aldaar verkocht aan Arnoldus Wils.
Tiende koop aldaar verkocht aan dezelfde.
Elfde koop aldaar verkocht aan Adr. Meir.
Twaalfde koop aldaar verkocht aan Joannes Van Hove.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven ter presentie van Adriaen Meir en
Jan Smets als getuigen.
Akte N° 6

14 februari 1794

Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke de weduwe van den secretaris Soeten
zowel in eigen naam als in naam van den Heren Bosquet en Bonequeau op heden 14
februari publiekelijk aan de hoogst biedende presenteerden te verkopen in verscheidene
partijen en een grote kwantiteit fijn dennenhout in een bos gelegen niet ver van “ den
verloren kost “ onder Olen.
-

Eerste koop 2 ½ bedden langs den westen tot aan “ het venneken “ verkocht aan
Joannes Josephus Verwimp.
2de koop 4de en 5de bedden tot aan “ het venneken “ verkocht aan Marten Beesmans.
3de koop 6de en 7de bedden, verkocht aan dezelfde.
4de koop 8ste en 9de bedden verkocht aan dezelfde.
5de koop 10de bed langs door tot aan den kant westwaarts verkocht aan Adr.Heijlen.
6de koop 11de bed tot aan den kant als voor verkocht aan Marten Wouters Gerheijden.
7de koop 12de bed verkocht aan Jan Van Reusel tot Boekel.
8ste koop 13de bed verkocht aan Peeter Van Reusel.
9de koop 14de bed verkocht aan Antoon De Bal.
10de koop 15de bed verkocht aan Jan Van Reusel tot Gerheiden.
11de koop 16de bed verkocht aan Franciscus Peeters Gerheiden.
12de koop 17de bed verkocht aan Marten Beesmans.
13de koop 18de bed verkocht aan Jan Van Reusel tot Gerheiden.
14de koop 19de bed verkocht aan dezelfde.
15de koop 20ste bed verkocht aan Jan Goossens.
16de koop 21ste bed verkocht aan dezelfde.
17de koop 22ste bed verkocht aan dezelfde.
18de koop 23ste bed verkocht aan Antoon De Bal.
19de koop 24ste bed verkocht aan Cornelius Verboven.
20ste koop 25ste bed verkocht aan Guilliam Bouwen.
21ste koop 26ste bed verkocht aan Peeter Verborgt.
22ste koop 27ste bed verkocht aan Peeter Daems tot Buel.
23ste koop 28ste bed verkocht aan dezelfde.
24ste koop 29ste bed verkocht aan Adriaen Heijlen.
25ste koop 30ste bed verkocht aan dezelfde.
26ste koop 31ste bed verkocht aan Peeter Michiels.
27ste koop 32ste bed verkocht aan Marten Wouters.
28ste koop 33ste bed verkocht aan Franciscus Peeters.
29ste koop 34ste bed verkocht aan Marten Heijlen.
...
Tot 59ste koop verkocht aan Adriaen Heijlen.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven present Adriaen Heijlen en Marten
Goris.
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Inliggende folio:
Ik zweer getrouwighijd
Napoleon Majestijt
Ik verzaek in mijn gemoed
Het geene Paus Pius doet
Ik wensch een gulde kroon
Napoleon tot loon
Bestiert een rijck met vreugde
O teere fransche jeugd
Akte N° 7
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De pauselijke throonen
Wil ‘k geen eerbied toonen
Napoleon gebied
Bevrijd ons van verdriet
Aen Pius Paus verheeven
Mag men geen scepter geeven
O pausselijcke spruijt
Haest is uw rijk hier uijt
19 februari 1794

Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke de erfgenamen en kinderen van wijlen
Peeter Helsen en Anna Maria Verbist publiekelijk aan de hoogst biedende presenteerden
te verkopen in verscheidene partijen de bomen staande aan hun verkopers erve genaamd
“ de venneheijde “ tot Gelindel resort van Westerlo.
-

Eerste koop een boom langs de kant van Zoerle verkocht aan Peeter Valgaerens tot
Straet(eneijnde).
Tweede koop een boom daarnaast verkocht aan Marten Helsen tot Straet (eneijnde).
Derde koop al de klein bomen uitgenomen de getekende verkocht aan Peeter Verbist
Heijbloem.
Vierde koop den grootsten boom verkocht aan Peeter Valgaerens.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht present de heer B. Helsen en J. Naets als getuigen.
Akte N° 8

20 februari 1794

Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Joannes Baptista Kneuckelbergs
publiekelijk aan de hoogst beidende presenteerde te verkopen een grote kwantiteit stro, hooi
granen, hout en andere meubilaire effecten. Volgt een lijst van de verkochte goederen en
hun kopers. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven ter presentie van
Adriaen Franciscus Verhaert en Martinus Goris als aanzochte getuigen.
Akte N° 9

21 februari 1794

Op heden compareerde Anna Catharina Pauwels, meerderjarige dochter bijgestaan met
een vreemde voogd ter ene en Henricus Verbist Peeterszoon en Maria Catharina Helsen,
respectieve meerderjarige jongeman en dochter, inwoners van Zoerle Westerlo aan mij
notaris en nagenoemde getuigen bekent en verklaarden om te voorkomen dat de eerste
comparante in haar ouden dag geen armoede en gebrek zou moeten lijden, overeen
gekomen te zijn op de volgende manieren:
Dat de eerste comparante zal moeten betalen aan de tweede comparanten de som van
achthonderd guldens Brabants courant geld welke som de tweede comparanten verklaarden
ontvangen te hebben. De volle achthonderd guldens zal mits deze behoren in volle
eigendom aan de tweede comparanten en welke na de dood van de eerste comparante zal
competeren en toebehoren alle have, meubelen als immeubele goederen die ze na haar
dood zal achterlaten en van welke havelijke goederen zij eerste comparante niets zal mogen
doneren of laten af te maken.
De tweede comparanten zullen aan de eerste gedurende haar verder leven moeten renderen
en betalen een jaarlijkse lijfrente van 31 guldens en tien stuivers te continueren tot haar
sterfdag toe. Actum op het kantoor van mij notaris op datum als boven, ter presentie van
Gommarus Adriaenus De Kepper en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
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28 februari 1794

In de naem des Heere Amen
Compareerde Sieur Joannes Carolus Michael De Bruckner en Maria Theresia Van Den
Putte zijn huisvrouw, inwoners van Echelpoel, Land van Geel, beiden gezond van lichaam
welke comparanten getuigden van mening te zijn uit deze wereld te scheiden zonder
alvorens hunne tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd.
-

En voor eerst hebben zij testateurs hunne zielen, zo haast die door den wil van ’t
opperwezen zullen komen te scheiden uit hunne sterfelijke lichamen,
gerecommandeert in de handen van den Bermhertigen en genadige God, hunnen
schepper en zaligmaker en begeert hunne lichamen zullen begraven worden op
gewijde aarde …

-

Latende den eerst stervende aan de langstlevende hun tijdelijke goederen. Willende
dat kort na hun overlijden moeten gecelebreerd worden vijftig gelezen missen.

-

Latende aan Joannes Baptista De Bruckner, Maria Anna De Bruckner en Joanna
Catharina De Bruckner hun kinderen aan ieder een som van driehonderd guldens
courant. Om redenen hem moverende enkel aan zijn dochter Maria Elisabeth De
Bruckner haar legitieme portie. Te betalen en uit te keren aan zuster Carolina De
Bruckner hun dochter en religieuse in het gasthuis van Lier. Aan den eerwaarde
Heer Franciscus Josephus De Bruckner hun zoon.

Aldus gedaan en getesteert tot Echelpoel ten domicilie der testateurs, ter presentie van den
heer M. A. De Vries secretaris van Grobbendonk en Pulle en van Carolus Dillen als getuigen
aanzocht en opgeroepen.
Akte N° 11

3 maart 1794

Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Joannes Matthijs weduwnaar van wijlen
Anna Smets en zijn kinderen op heden presenteerden publiekelijk aan de hoogstbiedende
te willen verkopen een partij hooi, stro, granen en aardappelen en andere meubilaire
effecten. Volgt een lijst van kopers en de aangeboden koopwaar.
Akte N° 12

7 maart 1794

Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Adrianus Janssens en Elisabeth van
Kastel, publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te verkopen een grote partij, stro
hooi en andere meubliaire effecten. Volgt een lijst van kopers en de aangeboden koopwaar.
Akte N° 13

18 maart 1794

Rekening bewijs die Petrus Franciscus De Smedt 17 gehuwd met Anna Elisabeth De
Busser is doende aan Adrianus Cluijts in kwaliteit van haar gewezen voogd, en dat van
zowel de ontvangsten als uitgaven die hij sedert zijn laatste rekeningen van datum 12 maart
1789 had gemaakt, alles onder correctie indien er fouten gevonden zouden worden.
De ontvangsten:

17

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Fr. De Smedt x Anna Elisabeth De Busser, nr. 734, pag. 150.
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Eerst brengt den rendant de som van 664 guldens 14 stuivers één oord die hij
schuldig is bij het slot van zijn rekening gedaan en gegeven aan de wethouders van
Olen op 12 maart 1789.
Item de som van 10 guldens en negentien stuivers die hij rendant schuldig is als voor
inkomsten van de erfgoederen die aan des auditeurs huisvrouw toekomt uit hoofde
van haar moeije Anna Catharina Cluijts.
Item heeft den rendant ontvangen van Peeter Van Elsen de som van 24 guldens
voor 3 jaar pacht van zekere dries tot Schaatsbergen voortgekomen van de
voorschreven moeije.
Item heeft den rendant ontvangen van Peeter Van Elsen de som van 24 guldens
voor drie jaar pacht van een dries tot Schaatsbergen voortgekomen van de voors.
moeije.
Item ontvangen van Cornelius Dams de som van 10 guldens 10 stuivers voor een
jaar pacht van een beemd tot Doffen.
Item van dezelfde ontvangen de som van 254 guldens voor 2 jaar voorlijf van de
auditeurs huisvrouw stede, genaamd “ Sint Sebastiaen “.
Item ontvangen van Adriaen Feijen de som van 184 guldens voor 4 jaar voorlijf van
des auditeurs huisvrouw stede tot Larum.
Item ontvangen de som van 92 guldens voortgekomen van 23 veertelen korenpacht
tot Larum.
Item ontvangen de som van 94 guldens 19 stuivers voortgekomen van gelijke
korenpacht, waarvan den rendant verkocht heeft aan Peeter Van Lommel drie
veertelen.
Item ontvangen de som van 60 guldens en 6 stuivers voortgekomen van pacht
waarvan door den rendant 12 veertelen werden verkocht te Oostmalle en tot
Vlimmeren.
Item ontvangen de som van 71 guldens 11 en een halve stuiver voorgekomen uit
korenpacht en de veertelen verkocht tot Turnhout op de markt.
Item ontvangen 43 guldens 17 en een halve stuiver voortgekomen van drie
korenpachten van Cornelis Dams.
Item ontvangen van Henrick Neijers tot Dessel de som van 14 guldens drie en een
halve stuiver tot voldoening die hij schuldig was.
Item en tot slot heeft den rendant ontvangen van Peeter Verachtert de som van 14
guldens in voldoening van een gelijke som die hij schuldig was.

De gehele ontvangsten van der rekening bedraagt ter som van vijftien honderd twee en
veertig guldens vijf stuivers en drie oorden.
Uitgaven des rendant tegen zijn voorstaande ontvangsten:
-

-

Eest heeft den rendant betaald aan Joannes Dams de som van 28 guldens voor 80
busselen geschud stro gelegd op de daken van des auditeurs huisvrouw batimenten.
Item betaald aan P. J. Bruers als collecteur van Geel de som van 21 guldens en 2
stuivers voor negen uitgedane beden, elke bede op naam van des auditeurs
huisvrouw.
Item betaald aan Norbertus Daems de som van 5 guldens 10 stuivers twee oorden
voor zes eiken planken voor kribben.
Item betaald aan P. Janssens de som van zes guldens en dertien stuivers voor
veertien busselen latten gebruikt voor des voorschreven batiment.
Item betaald aan J. F. Wuijts de som van 4 guldens 3 en een halve stuiver voor drie
kopen bert voor hetzelfde batiment te gebruiken.
Item betaalde den rendant aan des auditeurs huisvrouw de som van 31 guldens en
10 stuivers.
Item betaald aan Joannes Vervloet de som van 17 guldens en 10 stuivers voor kalk
klompkens enz.
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Item betaald aan Cornelius Dams de som van 40 guldens voor mondkosten van het
jaar 1788 voor des auditeurs huisvrouw.
Item betaald aan Joannes Swolfs de som van 4 guldens en 2 stuivers 2 oorden in
voldoening als bij kwitantie.
Item betaald aan Franciscus Kenis de som van 9 guldens 9 stuivers voor walmstro.
Item betaald aan Adriaen De Bruijn de som van 6 guldens 6 stuivers voor 18
busselen walmstro.
Item heeft den rendant geavanceerd en geteld aan des auditeurs huisvrouw de som
van 16 guldens 1 stuiver en drie oorden.
Item aan dezelfde de som van 24 guldens en 2 oorden.
Item betaald aan Jan Baptist Matthijs in zijn leven meester metser, de som van elf
guldens 3 stuivers.
Item betaald aan wijlen Peeter Heijlen timmerman de som van 8 guldens en 15
stuivers.
Item betaald aan Jan Franciscus Wuijts de som van 6 guldens en 5 stuivers.
Item betaald aan Jan Van Puijfelinck glazenmaker de som van 3 guldens en 10
stuivers voor een nieuw raam.
Item betaald aan wijlen Peeter Heijlen timmerman om placijen gestoken te hebben
de som van 6 schellingen.
Item betaald aan Peeter Verswijvel de som van 6 guldens en 10 stuivers voor 20
busselen walmstro.
Item betaald aan Jan Praet de som van 22 guldens voor geleverd walmstro.
Item betaald aan des auditeurs huisvrouw de som van 30 guldens 1 stuiver en 3
oorden.
Item betaald aan dezelfde de som van 138 guldens en 17 stuivers.
Item betaald aan Michael Cools dekker de som van 5 guldens en 8 stuivers voor
arbeidsloon.
Item betaald aan Jan Mertens als collecteur van Geel de som van 21 guldens en 2
stuivers in voldoening van een jaar publieke lasten.
Item betaald aan N. M. Van Genechten als collecteur van Geel de som van 14
guldens 1 stuiver en 1 oord.
Item betaald aan den secretaris Bruers als collecteur van Geel de som van 21
guldens 1 stuiver en 3 oorden
Item betaald aan Henricus Verhaert smid de som van 13 guldens 2 stuivers en 2
oorden dienende met den koopprijs van het eiken plantsoen dat hij van des auditeurs
huisvrouw gehad heeft in voldoening van arbeidsloon.
Item betaald aan Adriaen Heijlen steenbakker de som van 39 guldens en 9 stuivers
voor 6400 kareelstenen en voor vrachtloon van drie karren steen.
Item betaald aan Michael Cools dekker in voldoening 1 gulden en 12 stuivers.
Item geavanceerd aan des auditeurs huisvrouw de som van 55 guldens 7 stuivers 2
oorden.
Item nogmaals aan dezelfde de som van 200 guldens.
Item nogmaals aan dezelfde de som van 35 guldens, 4 en een halve stuiver.
Item nogmaals aan dezelfde de som van 26 guldens.
Item betaald aan Peeter Heijlen timmerman de som van 13 guldens en 12 en een
halve stuiver.
Item betaald aan Jan Mertens als collecteur van Geel de som van 21 guldens en 2
stuivers in voldoening van publieke lasten.
Item betaald aan J. F. Heijlen als collecteur van Olen van het jaar 1791 voor publieke
lasten.
Item betaald aan Peeter Heijlen timmerman de som van 26 guldens en 5 stuivers.
Item betaald aan P. F. Van Lommel de som van 2 guldens.
Item betaald aan Peeter Menten de som van 4 guldens en 4 stuivers voor eiken
planken tot des auditeurs huisvrouw.
Item betaald aan Dimpna Feijen de som van 7 guldens 7 stuivers en drie oorden.
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Item betaald aan Item betaald aan Joannes Swolfs de som van 2 guldens voor 4
dagen arbeidsloon voor het werken aan des auditeurs huisvrouw stede genaamd
“ Sint Sebastiaen “.
Item betaald aan dezelfde de som van 3 guldens voor het werk des auditeurs
huisvrouw bossen.
Item komt den rendant voor 37 ½ pond klaverzaad die hij aan den auditeur gedaan
heeft de som van 9 guldens 7 en halve stuiver.
Item komt den rendant voor sparren en drooghout dat hij aan den auditeur geleverd
heeft de som van 3 guldens.
Item voor een vierde mandelen haverstro, 1 gulden en 5 stuivers.
Item om tweemaal naar Kessel voor den auditeur kalk gehaald te hebben.
Item komt aan den rendant om twee karren latten naar Gierle gehaald te hebben en
naar Larum gevoerd de som van 3 guldens.
Item komt dezelfde om een kar koren naar Lier gevoerd en zeepassen van Kessel
mede gebracht te hebben de som van 3 guldens en 3 stuivers.
Item komt hem voor een kar bier naar Diest gehaald te hebben de som van 3 guldens
en 10 stuivers.
Item heeft den rendant betaald aan Verlinden tot Gierle voor 10 busselen latten.
Item betaald voor iets minder dan negen pond dennenzaad de som van 3 guldens en
1 stuiver.
Item betaald aan Martinus De Peuter voor weefloon van een stuk lijnwaad voor des
auditeurs huisvrouw de som van 5 guldens en 15 stuivers.
Item betaald aan Theresia Van Kerckhoven om hetzelfde lijnwaad gebleekt te
hebben de som van 2 guldens en 5 stuivers.
Item betaald aan Joannes Swolfs de som van 3 guldens om enige bomen uitgedaan
en kleingemaakt te hebben.
Item komt den rendant de som van 5 guldens voor 150 mutsaarts die hij gehaald
heeft bij hem rendant.
Item betaald aan Michiel Leijsen de som van 4 gulden en 7 stuivers voor 12 bussels
latten.
Item betaald aan wijlen Jan Baptist Mathijs metser voor gedane reparaties de som
van 2 guldens 12 en een halve stuiver.
Item betaald aan wijlen Jan Verboven de som van 2 guldens en 15 stuivers voor het
steken en leggen van vorst busselen op “ Sint Sebastiaen “.
Item betaald aan de collecteurs van Olen F. Heijns, Joannes Verboven en Adriaen
Franciscus Cluijts voor publieke lasten de som van 2 guldens 2 stuivers …
Item betaald aan Adriaen Feijen de som van 4 guldens en voor verschot aan de
dekkers en voor nagels de som van 4 guldens.
Item betaald aan dezelfde de som van 4 guldens en 13 stuivers in restitutie van zijn
voorschot aan de dekkers en voor nagels.
Item betaald aan Cornelius Dams de som van 7 guldens om enige dagen den kost
gegeven te hebben aan den metser en timmerman in het maken van een gevel aan
“ Sint Sebastiaen “.
Item komt den rendant de som van 9 guldens 8 en een halve stuiver voor den
auditeur mest gevoerd te hebben, geploegd en gezaaid te hebben mede om de
leveringen der tienden die hij gepacht heeft naar Westerlo en Tongerloo gevoerd te
hebben.
Item komt dezelfde om tienmaal voor den auditeur bier gehaald te hebben naar Diest
samen voor de som van 24 guldens en 10 stuivers.
Item komt den rendant voor kleinigheden voor de som van 17 guldens en 16 stuivers.
Item heeft den rendant betaald aan Cornelius Dams de som van 40 guldens voor de
mondkosten van des auditeurs huisvrouw van januari 1789.
Item komt den rendant de som van 18 guldens voor met zijn kar en paard in het
uitkarren van den hof, het aanhalen van rus en stro, transporteren van koren naar
Diest en zo verder.
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Item komt den rendant om 20 veertelen koren van den pacht naar de markt van Geel
gevoerd te hebben en aldaar verkocht de som van 4 guldens.
Item komt den rendant voor een zille klaver aan den auditeurs gelaten te hebben de
som van 18 guldens.
Item komt den rendant voor al zijn devoiren, verteer en vacatiën gedurende zijn
administratie of immers sedert zijn laatste rekening van 12 maart 1789 de som van
31 guldens en 10 stuivers.

De gehele uitgave monteerde ter som van 1237 guldens en 18 stuivers. De ontvangsten
daartegen als hier voor bedraagt de som van 1542 guldens 5 stuivers en 3 oorden. Dus blijkt
dat den rendant om meer ontvangsten dan uitgaven te hebben, uit hoofde dezer rekening
schuldig en ten achteren ter som van 304 guldens, 7 stuivers en 3 oorden. Welke som den
auditeur mits deze van den rendant bekent ontvangen te hebben in voldoening in het slot
van de rekening.
Aldus gedaan en gerekend ter presentie van Sieur Adriaen Bellens en Petrus De Smedt den
ouden als getuigen hiertoe speciaal geroepen binnen Olen deze 18 maart 1794.
Akte N° 14

22 maart 1794

Op heden compareerde voor mij notaris Guilielmus Baten gehuwd met Theresia Willems
inwoner van Schaatsbergen welke bekende ontvangen te hebben van Joannes Baptist
Kneuckelbergs en van Anna Maria Verboven zijn huisvrouw inwoners van Olen een som
van 125 guldens Brabants courant geld.
Comparant stelde speciaal tot pand twee en een halve zille weide gelegen tot
Schaatsbergen Palende oost de gemeente van Olen, zuid een straatje, west Adriaen Baeten
en noord Jan Baptist Cluijts. Actum binnen Olen op mijn kantoor en ter presentie van
Gommarus Adrianus De Kepper en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 15

30 april 1794

In den naem des heere Amen
Compareerde voor mij notaris en getuigen Joannes Baptista Kneuckelbergs en Anna
Maria Verboven zijn huisvrouw inwoners van Buel, beiden gezond van lichaam welke
comparanten wensten niet te willen scheiden van deze wereld zonder daarvoor hun tijdelijke
goederen te hebben gedisponeert. Met dit testament de voorgaande testamenten teniet te
doen die voor deze datum werden gemaakt, ook het testament dat hij testateur liet maken bij
den notaris J. Fr. Oniaerts.
-

Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een
treffelijke uitvaart en lijkdienst.

-

Latende den eerst stervende aan de langst levende de goederen aan elkaar in volle
eigendom waarvoor men verplicht was te laten doen de missen, uitvaart en lijkdienst
… Willende zij bovendien tot lafenis hunner zielen onmiddellijk na hun aflijvigheid dat
er moeten gecelebreerd worden om 100 guldens gelezen missen en dat hun namen
voor eeuwig zullen moeten gesteld worden op het Zaterdagsgebed in de kapel van O.
L. Vr. Ter Gestelen alhier.

-

Dispositie van de erfelijke goederen voor de langstlevende de touchte en ingeval zij
testatrice hem testateur komt te overleven maakte hij aan haar in volle eigendom een
perceel zaailand, groot een half bunder waar een huis heeft opgestaan en dat hij bij
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koop verkregen heeft tegen de weduwe en kinderen van wijlen Peeter
Verherstraeten conform de goedenis gepasseerd op datum van 13 april 1784.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen.
Akte N° 16

30 april 1794

Op heden compareerde voor mij notaris en getuigen den zeer Eerwaarde heer Joannes
Franciscus Verheijen, pastoor van Grobbendonk en deken van het district van Herentals,
welke comparant bekende over te zetten en in volle eigendom te transporteren aan zijn
zwager de heer Gerardus Nijsens in huwelijk met Juffrouw Catharina Elisabeth Verheijen
burger der stad van Weert, alhier present en het volgende ten behoeve zo van hem als zijn
genoemde vrouw deze koop accepterende te weten eerst een perceel zaailand groot een
half bunder geheten “ den kievit “ gelegen tot Grobbendonk. Palende oost Michael Daneels
zuid Henrick Anthonis en Sebastiaen Haeverals, west en noord de zogenaamde Eijkelsche
straat.
Item een behuisde hofstede gestaan en gelegen als voor ten dele cijns en ten dele
leenroerig onder de hoven van den graaf van Grobbendonk. Palende oost Petrus Taeijmans
zuid en west een straatje en noord Egidius Mertens. Item omtrent 150 roeden zaailand
genaamd “ de koekoekssce heijde “. Gelegen als voor en palende oost en zuid Henrick
Anthonis, west een straat en noord Jan Baptist Van Dael. Item circa honderd roeden
hooiwas gelegen in “ den eijkenlaer “ onder het leenhof van Gelmele tot Pulle en palende
oost de weduwe Jacobs, zuid en noord de rivier de Nete en west Josephus Verschaeren.
Volgen nog andere goederen en renten ...
Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Henricus Josephus
Soeten en Martinus Godefridus Verellen als aanzochte getuigen.
Akte N° 17

3 mei 1794

Condities en voorwaarden waarop de kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelius Bellens
en Dimpna Schoors gehuwden, publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te
verkopen op één zitdag, drie percelen van erven gelegen onder Olen en Geel.
Onder de eerste koop een perceel zaailand groot 120 roeden genaamd “ het verbrand
huijs “ gelegen tot Bijlen. Palende oost een straatje, zuid Barbara Laureijs erfgenamen, west
Marten Willems en noord een straat. Op 3 mei heeft na langdurige roepen Franciscus De
Bie hier van den handslag ontvangen voor de som van 170 guldens en stelde 15 hoogen.
Mede comparerende Cornelius Verboven die zich hiervoor als borg stelde.
Onder den 2de koop, een half zille heide eussel gelegen dicht bij “ de bos heijde “ en
palende oost Joannes Bellens, zuid een straatje, west Elisabeth Bellens en noord Jan
Verluijten erfgenamen. Op 3 mei ontving Joannes Bellens Corneliszoon hiervan den
handslag voor de som van zestien guldens en stelde nog drie hoogen. Joannes Verboven
verhoogde de koopsom en is koper gebleven.
Onder den 3de koop, een perceel heide eussel groot een zille gelegen op “ de roensche?
brande “ onder Geel dicht bij “ den Steenovens loop “ en palende oost Joannes Dams, zuid
Jan Laenen erfgenamen, west Cornelius Verboven en noord Cornelius Van Bijlen. Op 3 mei
ontving Cornelius Verboven hiervan den handslag voor de som van 25 guldens en stelde
daarop nog drie hoogen. Dezelfde dag stelde Joannes Van Dingenen hierop drie hoogen
en is hiermede koper gebleven en verklaarde deze koop gedaan te hebben voor Cornelius
Verboven.
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8 mei 1794

Op al de voorschreven condities heeft Joannes Bellens gehuwd met Maria Verswijvel
verkocht aan Joannes Van Dingenen zeker perceel zaailand groot een half bunder gelegen
alhier in “ de gestelen “. Palende oost Peeter De Ceuster den jonge, zuid Henricus Leirs,
west een straatje en noord de weduwe Joannes Cluijts om en mits een som van 514 guldens
en 15 stuivers en stelde daarop 15 hoogen. Op heden 12 mei 1794 compareerde Adrianus
Cluijts Janszoon en verklaarde op het half bunder zaailand verkocht aan Jan Bellens en
Maria Verswijvel nog 10 hoogen bij te stellen en is daarmee koper gebleven.
Akte N° 19

13 mei 1794

Op heden 13 mei compareerde Petrus Hermanus Haemhouts, meerderjarige jongeman
wonende op “ den haenheuvel “ bijvang der stad Herentals verklaarde ontvangen te hebben
van Gommarus Gastmans en Maria Theresia Van Outsel inwoners van Noorderwijk ten
gehucht van Rossum, een som van 1000 guldens Brabants courant geld.
Comparant stelde tot pand zeker perceel zaailand, nog een half zille zaailand genaamd “ het
klootken “. Item een dries geheten “ den meirendonck “. Item en tot slot anderhalve zille
dries genaamd “ het vonder ven “ gelegen tot Rossum. Actum tot Olen ter presentie van
Henricus Josephus Soeten en Gommarus Brans.
Akte N° 20

19 mei 1794

Op heden 19 mei compareerde Joannes Bellens meerderjarige jongeman, Martinus
Bellens in huwelijk met Catharina Cats, Maria Bellens weduwe van wijlen Adriaen Meir
bijgestaan met Joannes Meir haar meerderjarige zoon. Elisabeth Bellens bijgestaan met
Antonius Helsen haar man en dezelfde Antonius Helsen uit kracht van zekere procuratie
van datum 7 januari laatstleden verleden door Catharina Bellens met assistentie van
Adriaen Bal haar man, burgers der stad Antwerpen en tot slot Anna Catharina Bellens
bijgestaan met Adriaen Vander Velde haar man. Dezelfde Anna Catharina Bellens
weduwe van wijlen Franciscus Helsen met volmacht van de Heer drossaard en schepenen
des Land van Geel ondertekent J. Moortgat naar voorgaand advies van Petrus Helsen en
Joannes Bellens als voogden over haar drie minderjarige kinderen verwekt met den
voorschreven Franciscus Helsen op rekwest door haar aan de heren drossaard en
schepenen.
Welke comparanten respectievelijke inwoners van Herentals, Olen en Geel aan mij
bekenden en vernieuwden de hiervoor gaande onterving in opdracht aan de heer Mauden te
laten doen en vestigen met gelofte van waarschap aan Lambertus De Bie meerderjarige
jongeman wonende tot Antwerpen in een perceel zaailand, groot 180 roeden, geheten “ het
verbrand huijs “ gelegen tot Bijlen. Palende oost een straatje, zuid Barbara Laureijs
erfgenamen, west Marten Willems en noord een straat.
Item Joannes Verboven of degene bij hem te denomineren in een half zille heide eussel
gelegen onder Olen aan “ de bosch heijde “. Palende oost Joannes Bellens, zuid een
straatje, west Elisabeth Bellens en noord Jan Verluijten erfgenamen.
En tot slot Cornelius Verboven cum uxore in een perceel heide eussel, grot salvo een zille
gelegen bij den Steenovense loop op “ de roensche brande “ onder Geel. Palende oost
Joannes Dams, zuid Jan Laenen erfgenamen, west den voorschreven Cornelius Verboven
en noord Cornelis Van Bijlen.
Aan de constituanten aangekomen uit den hoofde van Cornelius Bellens hun vader en aan
deze vanwege zijn ouders die het voorschreven perceel zaailand en heide eussel al bezaten
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ten jare 1727 en welke percelen de constituanten door mij notaris hadden doen te koop
stellen.
Deze koop gesloten op 12 december van het zaailand aan Lambertus De Bie voor de som
van 497 guldens, twee stuivers en twee oorden. Het heide eussel aan Joannes Verboven
voor de som van 20 guldens en 10 stuivers en de voorgeschreven zille heide eussel aan
Cornelius Verboven voor de som van 31 guldens 15 en een halve stuiver. Actum tot
Gerheijden onder Olen, ter presentie van Petrus Franciscus De Smedt en Martinus Goris als
aanzochte getuigen.
Inliggende akte:
Aan Mijne Heren Drossaard en schepenen der Vrijheid Geel.
Vertoont met eerbiedigh,
respect Anna Catharina Bellens dat zij weduwe gebleven zijnde van Franciscus Helsen
haar eerste man met drie kinderen, als nu door haar zusters en broers genoodzaakt word te
verkopen de goederen op haar en condivitenten uit den hoofde van haar vader verstorven en
met de dood van haar voorschreven man gedevolveert op haar voorschreven drie kinderen
om alzo uit de gemeenschap te geraken in welke haar condividenten niet langer verstaan te
blijven, mits dezelfde goederen niet deelbaar zijn. Immers niet tot profijt mits in zes delen
zouden moeten worden gedeeld, dan aangezien dat het voorschreven recht van degotatie
wederstaat aan de levering en transport welk de vertoonster van haar part zou doen, zonder
alvorens daartoe U bezocht en geauthoriseerd te zijn.
Redenen van haar recours tot Ue.
Akte N° 21

20 mei 1794

Condities en voorwaarden waarop Guilielmus Vekemans gehuwd met Theresia Rens op
heden 20 mei presenteerden te verkopen aan de hoogstbiedende een grote kwantiteit rus op
zijn hooiwas gelegen op “ den mommaert “ onder Olen. Volgen 41 loten met de vermelding
van de kopers en kosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht en geaccepteert, ter
presentie van Joannes Verboven en Martinus Goris als aanzochte getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van 90 guldens en 10 stuivers courant in
voldoening van de 29 kopen rus en zijn de overige 12 kopen niet van mij maar van Joannes
Verboven. Actum Olen deze 21 mei 1794.
Akte N° 22

20 mei 1794

Op heden 20 mei compareerde Joseph Bartholomeus meerderjarige jongeman en zoon
van wijlen Joannes Baptista Bartholomeus en van Maria Bluijs welke comparant
verklaarde ontvangen te hebben en ter rente gelicht van Joannes S’Jongers en Susanna
Van Nueten zijn huisvrouw inwoners van Geel ten gehucht van Steelen, een som van 1500
guldens Brabants courant.
Comparant stelde tot pand zijn onverdeeld kindsgedeelte hem toekomende met de dood van
zijn vader. Actum tot Olen ter presentie van Gommarus Brans en Henricus Josephus Soeten.
Akte N° 23

20 mei 1794

Op heden 20 mei compareerde Adrianus Pompen gehuwd met Dimphna Van Engelen
inwoners van Leende meijerij van ’ S Hertogenbosch, welke comparant verklaarde wel en
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degelijk ten zijner dank ontvangen te hebben van de Heer Guilielmus Peeters insgelijks
notaris, meijer van Olen een som van tien duizend guldens Hollands courant.
Voor welk dit kapitaal en de te vervallen intresten den comparant verbond zijn persoon en
goederen, roerende en onroerende met belofte van altijd aanzocht zijnde te zullen stellen
susistante hypotheken ten volle contentement van de heer rentheffer. Actum binnen Olen ter
presentie van Martinus Godefridus Verellen en Henricus Josephus Soeten als aanzochte
getuigen.
Akte N° 24

21 mei 1794

Conditie en voorwaarden waarop de erfgenamen van wijlen Joannes Meir, den heer
secretaris Heijlen en Henrick Baeten kinderen presenteerden publiekelijk te verkopen
enige kopen moer in hun hooiwassen op “ het geruijm “ onder Geel. Volgt de verkoop van
19 loten moer, met de vermelding van de kopers en hun onkosten. Verder vermeldingen van
de ontvangsten betaald door de notaris Soeten.
Akte N° 27

24 mei 1794

Condities en voorwaarden waarop Anna Maria De Ceuster en Maria Theresia De Ceuster,
de eerste bijgestaan met Peeter Van Arrewegen en de tweede van Jan Baptist Van
Kerckhoven hun mannen, en Jan Baptist De Ceuster meerderjarige jongeman publiekelijk
presenteerden te verkopen aan de hoogstbiedende twee percelen zaailand gelegen tot
Strateneijnde resort van Westerlo.
Onder den eerste koop zeker perceel zaailand groot een half bunder geheten “ den bosch “
gelegen tot Strateneijnde onder het Leenhof van de Wittegracht. Palende oost Jan Verlinden
erfgenamen, zuid een straat, west Jan Helsen en noord Peeter Helsen erfgenamen. En heeft
na langdurige roepen hiervan den handslag ontvangen Franciscus Huijskens voor de som
van 740 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen. Dezelfde dag stelde Franciscus
Huijskens nogmaals 10 hoogen. Dezelfde dag compareerde Peeter Verswijvel die
verklaarde op de voorstaande koop nog twee hoogen te stellen, en Franciscus Huijskens
stelde nog enkele hoogen bij en is daardoor koper gebleven.
Onder den tweede koop een stuk zaailand, groot een half bunder genaamd “ het houtblok “
gelegen tot Straeteneijnde. Palende oost Peeter Helsen, zuid een Veldstraat, west de
kinderen van den secretaris van Olen Soeten en noord Martinus Aerts. Na langdurige
oproepen heeft Petrus Siongers den handslag ontvangen voor de som van 618 guldens en
stelde daar boven op 20 hoogen. Mede comparerende Martinus Aerts die zich hiervoor tot
borg stelde. Andermaal deze koop opgeroepen met consent van Peeter Maes in den naam
van den handslagnemer en is daarmede koper gebleven.
Aldus verkocht te Gelindel ter presentie van Henricus Verbist en Martinus Aerts als getuigen.
Akte N° 28

2 juni 1794

Op heden 2 juni compareerde Joannes Baptista Wuijts, meerderjarige jongeman en
ingezetene van Olen die verklaarde tot zijn dank ontvangen te hebben van Joannes
Baptista Kneuckelbergs en Anna Maria Verboven zijn huisvrouw ook inwoners van Olen
ten gehucht van Buul, een som van 100 guldens Brabants courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel dries geheten “ den schaetsbergschen driesch “,
Palende oost Adriaen Fr. Cluijts, zuid Jan Laenen van Rossum, west een straatje en noord
Peeter Meir Willemszoon, Adriaen Douwen erfgenamen en Michael Janssens voorkinderen.
Actum binnen Olen ter presentie van Petrus Verswijvel en Henricus Josephus Soeten.
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5 juni 1794

Procuratie tot goedenis van een perceel zaailand in “ de Gestelen “ onder Olen verkocht
door Jan Bellens aan Jan Hoes.
Op heden 5 juni compareerde Joannes Bellens in huwelijk met Maria Verswijvel inwoners
van Olen ten gehucht van Doffen verkocht te hebben aan … een stuk zaailand hem
bekomen uit hoofde van zijn huisvrouw. Constituant verklaarde mits deze uit handen van
Joannes Hoes ontvangen te hebben de koopsommen. Actum op het kantoor van de notaris
ter presentie van Guilielmus Maes en Martinus Goris.
Akte N° 30

14 juni 1794

Op heden den 14de juni compareerde voor mij notaris Petrus Deckers gehuwd met Anna
Theresia Vennekens, inwoners van Oevel, welke comparanten bekenden schuldig te zijn
aan Joannes De Bal Antoonszoon uit hoofde van Anna Maria Verschueren zijn
grootmoeder een som van 50 guldens Brabants courant.
Comparant stelde hiervoor tot pand zeker circa 150 roeden zaailand, genaamd “ het hoog
eussel “ gelegen dichtbij “ de Pasbrug “ tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost een loop,
zuid dezelfde loop, west een veldstraat en noord Peeter Helsen erfgenamen. Actum op het
kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Verswijvel en Henricus Josephus Soeten.
Ontvangen bij Joannes De Bal en Anna Van Hove uit handen van Petrus Deckers de som
van honderd guldens Brabants courant op 17 februari 1796.
Akte N° 31

16 juni 1794

Dient tot procuratie tot Goedenis van twee percelen zaailand onder Westerlo. (zie akte nr. 27
hiervoor)
Op heden den 16de juni compareerde Joannes Baptista De Ceuster, meerderjarige
jongeman Anna Maria De Ceuster bijgestaan met haar man Petrus Van Arrewegen en
Maria Theresia De Ceuster bijgestaan met Joannes Baptista Van Kerckhoven haar man
… etc. Actum tot Gelindel ter presentie van Petrus Van Oosterwijck en Petrus Verswijvel als
getuigen.
Dient tot staat van constitutie van 400 guldens tot profijt van J. B. De Ceuster en tot last van
Adriaen Franciscus Huijskens.
Akte N° 32

16 juni 1794

Op heden de 16de juni compareerde Franciscus Huijskens gehuwd met Maria Anna
Helsen inwoner van Gelindel en verklaarde schuldig te zijn aan Joannes Baptist De
Ceuster, meerderjarige zoon van wijlen Christiaen De Ceuster en Catharina Helsen, een
som van 425 guldens Brabants courant.
Comparant stelde tot pand een perceel zaailand geheten “ den bosch “ gelegen tot
Straeteneijnde ... etc. (Zie ook akte nr. 27 jaar 1794)
Akte N° 33

18 juni 1794

Op heden den 18de juni compareerde Petrus Caers Peeterszoon gehuwd met Elisabeth
Van Genechten inwoners van Geel ten gehucht van Winkelom, welke comparant verklaarde
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ontvangen te hebben uit handen van Petrus Vermeerbergen, Petrus Verboven en
Joannes Laenen als collateurs der fondatie van den eerwaarde heer Henricus Swinnen in
de kapel tot Meeren, een som van 130 guldens.
Comparant stelde tot pand een perceel zaailand, groot een half bunder, geheten “ het
block “ gelegen onder de tiende “ het molenveld “. Palende oost en west den eerwaarde
heer Van Oe..? pastoor van Bouwel, zuid een straatje en noord Gommarus Van De Weijer.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus en Franciscus Verswijvel.
Akte N° 34

23 juni 1794

Op heden den 23ste juni compareerde voor mij notaris, Martinus Helsen Petruszoon,
meerderjarige jongeman en ingezetene van Straeteneijnde, welke comparant verklaarde
ontvangen te hebben uit handen van Joannes Baptista Heijlen als kapelmeester van O. L.
Vr. Ter Gestelen, een som van 200 guldens Brabants courant.
Comparant stelde speciaal tot pand, huis, stal, schuur, hof en binnenveld, groot een half
bunder, gestaan en gelegen tot Straeteneijnde onder Westerlo. Palende oost een straat, zuid
Augustinus Verlooij, west dezelfde Verlooij en noord Jan Helsen erfgenamen. Actum op het
kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Helsen en Joannes Baptista Van
Kerckhoven.
Akte N° 35

23 juni 1794

Op heden den 23ste juni compareerde voor mij notaris Joannes Baptista Van Kerckhoven
gehuwd met Maria Theresia De Ceuster, inwoners van Zoerle Parwijs, welke comparanten
bekenden ontvangen te hebben uit handen van de provisors der Arm Tafel van Olen, een
som van 125 guldens en van de kapel van O. L. Vr. Ter Gestelen een gelijke som van 125
guldens.
Comparant stelde hiervoor tot pand zeker huis en erve gestaan en gelegen tot Zoerle in de
Vijfhuizen, groot salvo justo drie zillen. Palende oost de weduwe Mr. Philip Halloint, zuid
Adriaen Van Den Put, west Norbertus Pauwels en noord een straat. Actum op het kantoor
van mij notaris ter presentie van Petrus Helsen en Martinus Helsen.
Akte N° 36

10 juli 1794

In den naem des Heere amen
Kennelijk zij een iegelijk dat op heden den 10de juli 1794 voor mij notaris compareerde Maria
Elisabeth Vits, ongehuwde dochter te bed liggende bij haar zwager Joannes Baptista Wils
tot Buel, welke comparante verklaarde gemaakt te hebben haar dispositie van uiterste wil en
testament.
-

Willende dat haar lichaam begraven word in gewijde aarde, met een middelmatige
gepermiteerde uitvaart en lijkdienst. Na haar dood te laten celebreren 40 gelezen
missen.

-

Item maakt zij aan haar nicht Maria Elisabeth Wils Jan Baptistsdochter haar gouden
ring tot enige gedenkenis.

-

Haar tijdelijke goederen maakt zij aan dezelfde in volle eigendom, mits zij het later
maakt aan Joannes Baptist Wils en Maria Verwimp zijn huisvrouw op de last van te
laten doen de missen, uitvaart en lijkdienst hiervoor tot lafenis van haar ziel.
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Roepende Joannes Baptist Wils en Maria Verwimp als haar enige en universele
erfgenamen in al haar na te laten goederen, roerende als onroerende.

Aldus gedaan tot Buel onder Olen ten domicilie van J. B. Wils voor het ziekbed, ter presentie
van Lambertus Gebruers en Petrus Benens als getuigen.
Akte N° 37

14 juli 1794

Conditie en voorwaarden waarop Adrianus Janssens gehuwd met Elisabeth Van Castel
op heden den 14de juli publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te verkopen zijn
koren op het veld.
Eerste koop in de Gestelen te leveren 4 veertelen koren mits 2 kopen bijeen gedaan is
verkocht voor 38 guldens aan Henricus Van Hove. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht
ter presentie van vele omstaandeers en namelijk P. Fr. Mertens en Michiel Blerinkx als
getuigen.
Akte N° 38

20 september 1794

Op heden 20 september compareerde voor mij notaris, Gaspar Wuijts gehuwd met
Dimphna Laureijs inwoners van Oevel en Petrus De Bie gehuwd hebbende Anna
Catharina Wuijts, welke comparanten verklaarden te transporteren aan en ten behoeve van
Guilielmus Smets gehuwd met Dimphna Van Hove, inwoners van Olen ten gehucht van
Schaetsbergen, alhier aanwezig en accepterende te weten een perceel heide groot circa 100
roeden gelegen in “ de morsdongen “ onder Tongerlo. Palende oost de abdij van Tongerlo,
zuid Martinus Van Dijck kinderen en noord Andries Helsen, om en mits een som van 18
guldens courant. Actum tot Olen, ter presentie van Adriaen Thoremans en Martinus Smets
als getuigen.
Akte N° 39

5 november 1794

In den naem de Heere amen,
Zij kennelijk een iegelijk dat op heden 5 november voor mij notaris compareerde Joannes
Baptista Ennekens en Anna Elisabeth Van Oijstaeijen zijn huisvrouw, inwoners van
Noorderwijk ten gehucht van Schraevenhave, de comparant liggende ziek te bed en zij
comparante gezond van lichaam en verklaarden hun dispositie van uiterste wil en testament
gemaakt te hebben.
-

Dat hun lichamen zullen begraven worden op gewijde aarde met een treffelijke
gepermitteerde uitvaart en lijkdienst. Tot lafenis hunner beide zielen moeten
gecelebreerd worden 50 missen.

-

Item maakt den testateur aan zijn moije Elisabeth Ennekens zes lopen koren of
rogge jaarlijks en dat gedurende haar verder leven.

-

Dispositie van hun haafelijke goederen maken zij aan elkaar den eerst stervende aan
de laatst levende van hun beiden. Dispositie van hun erfelijke goederen ook aan
elkaar. Indien er enig kind of kinderen kwamen gaan deze goederen over op hen.

Aldus gedaan en gepasseerd ten domicilie der testateurs en ter presentie van Adrianus Thijs
en Petrus Haezendonkx (Haseldoncx) als getuigen.
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18 november 1784

Op heden 18 november compareerde voor mij notaris Joannes Van Eijnde gehuwd met
Elisabeth Heijlen inwoners van Olen ten gehucht van Boekel, Doffen, welke comparanten
verklaarden ontvangen te hebben uit handen van Martinus Cremers meerderjarige
jongeman en van Elisabeth Cremers zijn zuster ingezetenen van Doffen, een som van 700
guldens Brabants courant.
Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zeker perceel zaailand genaamd “ de groote
plak “ gelegen in de Gestelen. Oost Hendrick Menten en Anna Elisabeth Verboven kinderen
zuid Petrus Menten en Petrus Martinus Bellens, west Emanuel Verlinden kinderen en
Franciscus Cluijts en noord dezelfde, Martinus Bellens en Daniel Doos. Actum tot Olen op
het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Helsen en Joannes Dams als aanzochte
getuigen.
Ontvangen bij mij ondergeschrevene Martinus Cremers uit handen van Joannes Van
Eijnde de som van 150 guldens courant in mindering van het voorstaande kapitaal van 700
guldens. 21 juni 1795.
Akte N° 41

22 november 1794

Op heden 22 november compareerde voor mij notaris, Petrus Van Blaedel en Maria
Catharina Van Lommel zijn huisvrouw inwoners van Noorderwijk die bekenden in dank
ontvangen te hebben uit handen van Joannes Van Hout, in kwaliteit als wettelijke voogd
over Maria Anna Van Lommel de zuster van de tweede comparante, een som van 100
guldens Brabants courant.
Comparanten stelden tot pand haar tweede comparants kindsgedeelte aan haar gekomen
mits de dood van haar ouders. Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Martinus Van Hove en Henricus Josephus Soeten als getuigen.
Akte N° 42

22 november 1794

Conditie en voorwaarden waarop de erfgenamen van Catharina De Cort, waar de
weduwnaar van is Martinus Bosmans, publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden
te verkopen twee percelen van erven tot Daemseijnde onder Westerlo.
Onder den eerste koop een perceel zaailand geheten “ het half bunder “ gelegen tot
Damseijnde. Palende oost een straat, zuid Peeter Daems, west Jan Dams en noord Gerard
De Winter. Ten voorschreven dag heeft na langdurige oproepen van mij notaris Guilielmus
Cuijpers den handslag bekomen voor de som van 435 guldens. Op 29 november stelde
Gerardus De Winter ingezetene van Noorderwijk 15 hoogen bij en is daar mede koper
gebleven.
Onder de tweede koop een perceel erve ten dele opgebroken, genaamd “ de groote heijde “
gelegen als de voorgaande koop. Palende oost Franciscus Huijskens en Michael Ven
weduwe, zuid Peeter Daems, west Peeter De Winter en noord Franciscus Vermeulen en
Joannes De Cort. Van deze koop ontving Franciscus Heijlen van Damseijnde den handslag
voor de som van 122 guldens.
Andermaal opgeroepen de voorschreven condities op 1 december 1794 tot sluiting van deze
voorwaarden heeft den handslagnemer als gelaste van Petrus Franciscus De Cort
gerechtigde koper geworden, zo dito handslagnemer Franciscus Heijlen en Joannes De
Cort vader van Petrus Franciscus De Cort mits deze verklaarden dezelfde Petrus
Franciscus De Cort gesteld te worden in de plaats van den handslagnemer.
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Bewijs gedaan ten sterfhuis van Catharina De Cort
achtergelaten hebbende voor de weduwnaar Martinus
Bosmans.
Dezelfde Catharina De Cort en haar voornoemde weduwnaar hebben te samen gekocht
een zille zaailand, verkocht voor de notaris P. M. Soeten op heden deze datum voor de som
van 232 guldens en 10 stuivers. Dezelfden moeten trekken van Joannes De Cort 3 guldens
en 3 stuivers. De uitvaart is geredimeert aan Fredericus Genens, een kapitaal van 258
guldens en 15 stuivers.
De uitvaart van Catharina De Cort is uit het gemeen betaald, waarvoor haar weduwnaar
voor de helft zou moeten opgelegd worden 9 guldens en 16 stuivers, dewelke hij mits deze
remitteerde mits de erfgenamen van Catharina De Cort hem mits deze laten al de meubelen
ten voorschreven sterfhuis onverkocht gebleven. De 15 guldens die de voorschreven
Catharina De Cort schuldig was aan de kinderen van Peeter Van Bijlen voor opbrengst der
meerwaarde van haar kavel zal door haar erfgenamen alleen gedragen moeten worden. De
verdere haafschulden ten voorschreven sterfhuis zullen tussen de erfgenamen Catharina De
Cort en haar weduwnaar ieder voor de helft moeten betaald worden uit den meubel koopdag
ten zelfde sterfhuis.
De boni of ontvangsten hiervoor overtreft den voorstaande mali of uitgaven ter som van 23
guldens en 2 stuivers courant, zodat de genoemde Martinus Bosmans aan de erfgenamen
van zijn huisvrouw zaliger uit den hoofde van hetgeen voorschreven schuldig zijn de som
van 11 guldens en 11 stuivers.
Aldus geliquideerd tot Gelindel dezen 1 december 1794.

Liquidatie tussen de erfgenamen van Catharina De
Cort
Den 1ste koop van haar erfgoed “ het wit ven “ werd verkocht voor de som van 465 guldens.
Den 2de koop geheten “ de heijde “ werd verkocht voor 132 guldens. Joannes De Cort is
schuldig als bij het voorstaande bewijs 3 guldens en 10 stuivers. Totale boni 603 guldens en
3 stuivers. Daaruit moet nog betaald worden de som van 15 guldens die wijlen Catharina De
Cort voor de meerwaarde van haar kavel schuldig is aan Dimphna De Cort.
Item het kapitaal intrest in het voorstaande bewijs aangehaald met zes stuivers voor de
cassatie. Dus hier 259 guldens en 1 stuiver. Rest 326 guldens 2 stuivers.
Daar zijn vier struiken, dus komt aan iedere struik 81 guldens 10 en een halve stuiver, ergo
aan Maria De Cort voor één struik alleen. Ook aan Joannes De Cort voor één struik alleen.
Dezelfde heeft verschoten de voorschreven som van 259 guldens 1 stuiver … Item komt aan
Petrus Josephus Van Bijlen voor een derde van een struik 27 guldens 3 stuivers en een
oord en daarbij nog 5 guldens voor een derde der 15 guldens hiervoor in de mali gebracht.
Item aan Joannes Franciscus Van Bijlen ad idem. Item aan Guilielmus Simons gehuwd
met Maria Catharina Van Bijlen ad idem. Item aan Adriaen Franciscus De Cort voor de
helft van een struik 40 guldens 15 stuivers. Item aan Jan Baptist Vermeijlen gehuwd met
Anna Maria De Cort ad idem. Totaal 465 guldens
Welke som van 465 guldens courant den 1ste december 1794 geteld is voor Gerardus De
Winter in voldoening van den eerste koop en uit dewelke een ieder der erfgenamen
getrokken heeft als hiervoor werd aangetekend.
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1 december 1794

Procuratie tot Goedenis van twee percelen van erven verkocht door de erfgenamen
Catharina De Cort.
Op heden den 1ste december compareerde voor mij notaris, Martinus Bosmans weduwnaar
van wijlen Catharina De Cort, Joannes De Cort gehuwd met Elisabeth Sprengers, Maria
De Cort bijgestaan met Franciscus Vermeulen haar man. Adriaen Franciscus De Cort
gehuwd met Maria Catharina Rutten, Anna Maria De Cort bijgestaan met Joannes
Baptista Vermeijlen, burger der stad Mechelen haar man. Petrus Josephus Van Bijlen en
Joannes Franciscus Van Bijlen meerderjarige jongemannen en Guilielmus Simons
burger der stad Herentals gehuwd met Maria Catharina Van Bijlen.
Welke comparanten aan mij notaris verklaarden onherroepelijk te constitueren en ten volle
machtig te maken Mr. ... en de toonders dezer voor drossaard en schepenen van Westerlo
om aldaar den inhoud dezer herkennende en vernieuwende naar voorgaande onterving en
opdracht in s’heeren handen te doen aan Gerardus De Winter ingezetene van Noorderwijk
circa een half bunder zaailand. Item aan Petrus Franciscus De Cort en Anna Maria
Vervoort zijn vrouw inwoners van Damseijnde een perceel erve, genaamd “ de heijde “ …
(zie voorgaande akte nr.42 1794)
Akte N° 44

15 december 1794

Conditie en voorwaarden waarop Joannes Bellens en Maria Verswijvel zijn huisvrouw
inwoners van Olen ten gehucht van Doffen aan mij notaris bekenden publiekelijk te willen
verkopen aan de meestbiedende een groot deel van hun haafelijke meubelen. Volgen de
aangeboden koopwaar en hun kopers.
Kochten hier een koe: Henricus Ceuleirs tot Herentals voor 42 guldens 10 stuivers borg
Petrus Ceuleirs. Martinus Pelsmaeckers voor 40 guldens borg Petrus Verbucken
Herentals. Joseph Wuijts tot Herentals. Een kalf gekocht door Adriaen Caers tot Hezewijk,
borg Joannes Vervoort Herentals. Het paard werd voor 101 gulden gekocht door Adriaen
Bellens tot Doffen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Doffen ter presentie van Joannes Verborgt en
Martinus Goris als aanzochte getuigen.
Akte N° 45

16 december 1794

Conditie en voorwaarden waarop de weduwe en kinderen van wijlen Gommarus Adriaen
De Kepper op heden 16 december aan mij notaris verklaarden publiekelijk te willen
verkopen aan de meestbiedende hun haafelijke meubelen. Volgt een lijst van koopwaar en
hun kopers met hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present Petrus Helsen
en P. J. Bulckens als getuigen.
Akte N° 46

16 december 1794

Condities en voorwaarden waarop de weduwe en kinderen van wijlen Gommarus Adriaen
De Kepper op heden den 16de december voor mij verklaarden publiekelijk te willen verkopen
aan de hoogstbiedende een perceel erve (zaailand) gelegen tot Doffen groot 150 roeden.
Palende oost en noord Adriaen Bulckens, zuid aan ’S heere straet, west Joannes Bens. Na
langdurige roepen heeft hiervan den handslag ontvangen Petrus Verborgt voor de som van
71 guldens en stelde daar boven op 5 hoogen en is daarmede gerechtigde koper gebleven.
Aldus gedaan en gesloten binnen Olen.
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18 december 1794

Condities en voorwaarden waarop Adriaen Van Lommel en Anna T. Wuijts zijn huisvrouw
inwoners van Olen ten gehucht van Doffen op heden 18 december voor mij notaris bekenden
publiekelijk te willen verkopen aan de meestbiedende een groot deel van hun haafelijke
meubelen. Volgt een lijst van koopwaar en kopers met hun onkosten. Aldus gedaan en
publiekelijk verkocht tot Doffen, ter presentie van Adrianus Heijlen en Adrianus Van Reusel
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 48

24 december 1794

Op heden deze 24ste december compareerden voor mij notaris Michael Cluijts en Martinus
Van Bijlen in kwaliteit als wettelijke curators over Maria Verbist weduwe wijlen Petrus
Cluijts en Catharina Cluijts weduwe wijlen Adriaen Verbist bijgestaan met Gerardus
Verbist haar zwager en verklaarden mits deze aan de persoon van Joannes Baptista Van
Hout, weduwnaar van wijlen Elisabeth Cluijts, inwoner van Olen ten gehucht van Doffen
alhier present en de na gemelde stede in huur geaccepteerd te hebben, bestaande in huis,
stal, schuur, hof, zaailanden, driesen, weiden, broekagien en heiden ten grote deel gestaan
en gelegen tot Doffen en gedeeltelijk onder Geel, Herentals en Lichtaart, groot te samen
twaalf bunders, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf of pachting
een som van 70 guldens Brabants courant geld en voor koren en rogge part de kwantiteit
van 40 veertelen Mechelse maat en dat voor een termijn van 20 achter elkaar volgende
jaren.
De driesen geheten “ de grooten deupt “ en de andere “ de kleinen deupt “. Een perceel
zaailand genaamd “ de bruelen “ gelegen tot Boekel en een half bunder zaailand geheten
“ den hoeck “. Nog anderhalve zille zaailand langs de kant van Gerheze op een perceel
genaamd “ de groote plack “
Huurvoorwaarden o.a.: dat den acceptant aan de voorgemelde stede in huur zal hebben al
de goederen die wijlen Petrus Cluijts zelf in labeur in gebruik had ten tijde voor zijn
overlijden. Het schaarhout kappende volgens houwmes recht … Geen dennenhout kappen
in de dennenbossen aan de stede gelegen …
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Helsen en Henricus Josephus
Soeten als aanzochte getuigen.
Inliggende akte:
Op heden den 18de september compareerde voor de nagenoemde getuigen Petrus Cluijts
en Maria Verbist gehuwden dewelke verklaarden uit gegeven te hebben aan Jan Baptist
Van Houdt en Elisabeth Cluijts gehuwden, te weten zeker huis, stal, schuur, schobbe met
den hof, weiden, beemden, broekagie land en heiden zo hetzelfde altijd in gebruik is geweest
bij Peeter Cluijdts en dat voor een termijn van 20 opeenvolgende jaren en dit om en mits de
som van 50 guldens jaarlijks en 30 veertelen goed en leverbaar korenpacht. Concordantiam
cum originali de littera ad litteram. attestor P. M. Soeten, met getuigen Jan Baptist Heijlen en
Joannes Van Houdt.
Akte N° 49

29 december 1794

Op heden den 29ste december compareerde voor mij notaris, Christianus Cats gehuwd met
Maria Catharina Heijlen inwoners van Herentals welke comparanten verklaarden ontvangen
te hebben van de heer Franciscus Van Asdonck, apotheker en burger van Herentals een
som van duizend guldens Brabants courant.
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Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand een perceel erve geheten “ het abroeck “ groot
circa vijf dagmalen en gelegen ter “ wuijtsbergen “ onder Herentals. Palende oost den heer
van Tendeloo, zuid het Benificie van … (leeg), west J. B. Van Eeckhoven en noord de abdij
van Tongerlo. Item een perceel schaarbos genaamd “ de wuijtsbergen “ groot anderhalve
bunder. Palende oost Henricus Meir, zuid een veldstraat, west de heer Van Tendeloo en
noord de heer Iven. Item en tot slot een stuk erve groot omtrent drie vierendelen gelegen in
“ het herenbroeck “. Palende oost de heer Hufkens en een veldstraatje, zuid den comparant
zelf, west het nonnenklooster van Herentals en noord een baan.
Actum binnen Herentals, ter presentie van C. J. De Locker en Gommarus Van Den Put.
Akte N° 50

30 december 1794

Op heden deze 30ste december compareerde voor mij notaris Henricus Djoos gehuwd met
Anna Catharina Van Doninck en zijn zwager Joannes Van Doninck meerderjarige
jongeman, inwoners der bijvang en stad van Herentals dewelke bekende ten hunnen dank
ontvangen te hebben van Adrianus Djoos weduwnaar wijlen Maria Van Hove. Den eerste
comparant een som van 125 guldens en den tweede een som van 25 guldens.
Comparanten stelden tot speciale hypotheek den eerste comparant zijn onverdeeld
kindsgedeelte hem bekomen met de dood van zijn moeder tot dien zijn aandeel in het
nalatenschap van zijn moederlijke oudoom Egidius Djoos. Speciale hypotheek van de stede
comparant verbindende rentsgewijs te realiseren in de assestatie als in gewoonlijke en beste
vorm. Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Gommarus Brans en
Joannes Egidius Daems als aanzochte getuigen.
Akte N° 51

31 december 1794

Op heden 31 december 1794 compareerde voor mij notaris en getuigen, Petrus Van Hout
meerderjarige jongeman ingezetene van Zoerle, welke comparant bekende te transporteren
aan en ten behoeve van Anna Elisabetha De Beucker weduwe van wijlen Joannes
Baptista Helsen inwoonster van Straeteneijnde en alhier present en ten hare behoefte in
koop accepterende een perceel beemd groot anderhalve zille, geheten “ het elsbroeck “
gelegen tot Straeteneijnde onder Westerlo. Palende oost Martinus Aerts, zuid de weduwe
van Martinus Helsen, west en noord een loop en dat om en mits de som van vier honderd
guldens Brabants courant welke som den transportant verklaarde op rente te laten staan
gedurende zijn leven, maar wel tot na zijn dood ingeval het de acceptante belieft, en
waarvan zij intrest beloofde te betalen.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Baptista Douwen
en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
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Not. 6067 : 1795.

Akte N° 1

2 januari 1795

Op heden 2 januari compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Heijlen molenaar tot
Hezewijk gehuwd met Anna Catharina Bluijs, welke comparant verklaarde ontvangen te
hebben 2200 guldens Brabants courant, eerst van den heer Laurentius Bouwen huidevetter
van Herentals een som van duizend guldens. Item van Joannes Menten Jacobszoon
meerderjarige jongeman een som van vierhonderd guldens. Item van Martinus Verbist,
Henricus Verbist en Anna Catharina Verbist respectievelijke jongemannen en dochter,
ingezetenen van Olen ten gehucht van Bijlen, een som van drie honderd vijftig guldens. Item
van Joannes Vervoort weduwnaar van wijlen Catharina Verhaert een som van 300
guldens. Tot slot van Petrus Martinus Bellens ongehuwde meerderjarige zoon van wijlen
Adriaen Bellens een som van 150 guldens.
Comparant stelde hiervoor tot pand zijn kindsgedeelte hem bekomen met het overlijden van
zijn ouders en wel voornamelijk den windmolen van Hezewijk voorschreven releverende aan
de graaf van alhier, het molenhuis en aangelegen erven salvo justo 250 roeden. Item
omtrent een bunder zaailand gelegen tot Schaetsbergen. Palende oost Petrus Helsen, zuid
Michiel Willems en Cluijts, west G. Verbist en noord …
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Michael Cluijts en Henricus Josephus
Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 2

3 januari 1795

Op heden deze 3de januari compareerde voor mij notaris Cornelius Geerewaerts
weduwnaar wijlen Maria Cluijts inwoner van Olen ten gehucht van Doffen, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Vermeerbergen inwoner van Meeren, alhier
present en de nabeschreven percelen in huur te aanvaarden, te weten omtrent een half
bunder weide, geheten “ de langstraet “ gelegen onder de jurisdictie van Geel en twee
percelen zaailand groot circa twee bunders gelegen tot Meeren en geheten “ het paters
block “ en de andere “ de groote plak “.
Huurpacht in geld voor de weide de som van zes guldens en voor korenpacht van de twee
percelen zaailand de kwantiteit van tien veertelen koren of rogge. Actum op het kantoor van
mij notaris ter presentie van den eerwaarde heer Matheus Van Looij en Henricus Josephus
Soeten als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 3

8 januari 1795

Op heden den 8ste januari compareerde voor mij notaris, Cornelius Verboven weduwnaar
wijlen Elisabeth Bellens ter ene en Cornelius Caers gehuwd met Anna Catharina Heijlen
ter andere zijde, welke comparanten verklaarden overeengekomen te zijn op de volgende
manieren
-

Dat de haave die de comparanten gemeenschappelijk hebben tussen hun half en half
gedeeld worden …
Eerst de karren, paard, paardengetuig, ploegen, eggen, scherfblok, karhuiven en
alles wat het paard aangaat …
Item twee koeien en twee kalveren … etc.
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Bovendien zal de uitkoop van 140 guldens courant die den tweede comparant uit de
voorschreven gemeenschappelijke haave uit den hoofde van zijn vader zaliger Martinus
Caers moest vooruit hebben komen te cesseren. Actum te Olen op het kantoor van mij
notaris ter presentie van Adriaen Heijlen en M. J. Soeten als getuigen.
Ik ondergeschreven Franciscus Wouters Henrickssone beken mits deze dat het kapitaal
van 200 guldens in het voorstaande contract beroepen aan mij gekweten is door Cornelius
Caers den 15de maart 1796.
Akte N° 4

10 januari 1795

Op heden den 10de januari compareerde voor mij notaris Petrus Bleerinckx meerderjarige
jongeman en Adrianus Boeckx gehuwd met Catharina Bleerinkx, welke comparanten
verklaarden verhuurd te hebben aan den persoon van Adriaen Maes gehuwd met Anna
Catharina Vanden Brande inwoner van Damseijnde, alhier present en de huur
accepterende van zeker huis, stal, schuur, hof, zaailanden, driesen en een beemd met een
heide, groot te samen vijf bunders waarvan het grootste gedeelte gestaan en gelegen tot
Meeren en gedeeltelijk onder Geel en dat voor een tijd van zes opvolgende jaren.
Te betalen jaarlijks voor geldpacht of voorlijf een som van veertig guldens en voor koren of
rogge pacht de kwantiteit van dertien veertelen wel gezuiverd koren. Zullen de voorschreven
huren ingang nemen te weten de batimenten, hof, beemd en heide en van een half bunder
weide “ de bouwelheijde “, “ het kraeijven “ van de helft van een half bunder weide “ de
bouwelheijde “ van “ den voorste polder “ van een half zille op “ den achtersten polder “,
van een zille op “ den gerhaegense driesch “ en van dertig roeden in “ het binnenveld “ te
half maart.
Den acceptant zal jaarlijks op de heide aan de voorzegde stede mogen steken en slagen zijn
provisie van rus en schadden …
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Verswijvel en Adriaen
Van Hove als aanzochte getuigen.
Akte N° 5

30 januari 1795

Op heden 30 januari compareerde voor mij openbaar notaris Petrus Michiels en Joanna
Catharina De Bruijn inwoners van Olen welke comparanten verklaarden over te geven ten
behoeve van Joannes De Kepper meerderjarige jongeman, alhier present en de
nabeschreven cessie en transport accepterende te weten van een behuisde hofstede, groot
circa 20 roeden, gestaan en gelegen tot Kerkhoven onder Olen. Palende oost de koster
Gaspar Verelst, zuid een straat, west Martinus Heijlen weduwe en noord Adriaen Bellens en
tot slot een perceel zaailend, groot een derde van een bunder gelegen tot Kerkhoven onder
de jurisdictie van Tongerlo. Palende oost de weduwe en erfgenamen Petris Van Dijck, zuid
Anna Van Elsen, west Henricus Wouters, om en mits een som van 875 guldens Brabants
courant.
Gepasseerd voor de stadhouder en leenmannen van het Leenhof Olen en voor Schout en
schepenen van Tongerlo … Actum te Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Gommarus Somers en Norbertus De Backer als getuigen.
Akte N° 6

16 februari 1795

Op heden 16 februari compareerde voor mij notaris Joannes De Kepper Gommaruszoon,
meerderjarige jongeman en verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Petrus
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Michiels en Joanna Catharina De Bruijn zijn huisvrouw een som van 400 guldens
Brabants courant.
Comparant stelde tot pand een stuk zaailand groot een bunder gelegen tot Kerkhoven onder
Tongerlo. Palende oost en noord de weduwe en erfgenamen Petrus Van Dijck, zuid Anna
Van Elsen en west Henricus Wouters. Tot onderpand een behuisde hofstede gestaan en
gelegen tot Kerkhoven onder het territoir van Olen. Palende oost den koster Verelst, zuid
een straat, west Martinus Heijlen weduwe en noord Adriaen Bellens.
Aldus gedaan op het kantoor van mij notaris ter presentie van Gommarus Somers en
Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 7

22 februari 1795

In den naem des Heere amen,
Kennelijk zij een iegelijk dat op heden 22 februari voor mij compareerde Petrus Cornelis,
ouden jongeman inwoner van Noorderwijk ten gehucht van Plassendonck die bekende
alhoewel ziek te bedde liggende hier zijn testament van uiterste wil gemaakt te hebben.
-

Willende begraven te worden op het kerkhof der parochie waar hij komt te overlijden
met een treffelijke gepermitteerde uitvaart en lijkdienst tot het welke moeten gedaan
worden zes pond witte was (kaarsen). Dat er onmiddellijk na zijn overlijden 100
gelezen missen moeten gecelebreert worden.

-

Dispositie van zijn tijdelijke goederen maakte hij in volle eigendom voor en vierde part
aan Joannes Vervoort en Martinus Vervoort, inwoners van Westerlo en Tongerlo,
een vierde part aan Joanna Cornelis weduwe van wijlen Joannes Maes, een vierde
part aan wijlen Elisabeth Cornelis kinderen daar vader af was Cornelis De Beucker
en het resterende vierde part aan Joanna Van Bijlen, Maria Anna Van Bijlen en
aan de kinderen van wijlen Anna Elisabeth Van Bijlen zowel aan die van haar
eerste als tweede bedde en dat bij representatie van hun voorschreven moeder.

Aldus gedaan voor het ziekbed van den testateur, ter presentie van Joannes Baptista
Verswijvel en Adrianus Van Dingenen als getuigen. Petrus Cornelis tekende met een
kruisje, verklarende niets anders meer te schrijven ter oorzaak dat hij weinig meer en ziet.
Akte N° 8

25 februari 1795

Conditie en voorwaarden waarop Joannes Bellens en Maria Verswijvel zijn huisvrouw
benevens Henricus Verborgt, publiekelijk presenteerden te verkopen aan de
hoogstbiedende een groot deel van hun gemeenschappelijke haafelijke goederen zoals,
graan, hooi, stro etc. Volgt een lijst van koopwaar en de kopers met hun onkosten. Aldus
gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Martinus Goris en Cornelius Verlinden als
getuigen.
Akte N° 9

1 maart 1795

Conditie en voorwaarden waarop Guilielmus Van Passel als Armmeester der Arm Tafel
van Olen op heden 1 maart, publiekelijk aan de hoogstbiedende dennen en schaarhout
presenteerde te verkopen. Volgen 10 kopen verkocht aan Franciscus Kenis van Oevel,
Petrus Bulkens, Guil. Van Passel, Jan Wouters van Schaatsbergen, Jan Vervoort, de
weduwe Peetermans, Peeter Verswijvel en Marten Goris. Aldus gedaan en verkocht ter
presentie van Jan Meir en Marten Goris als getuigen.
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4 maart 1795

Conditie en voorwaarden waarop Anna Elisabeth Van Oijstaeijen weduwe wijlen Joannes
Baptista Ennekens in zijn leven rademaker op heden 4 maart, publiekelijk aan de
meestbiedende presenteerde te verkopen het gereedschap en werktuigen van haar
voornoemde man zaliger, zo de bomen en het hout in dezelfde winkel existeerde. Volgt een
lijst koopwaar met hun respectievelijke kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en
publiekelijk verkocht ter presentie van Jan Baptist Anthonis en Jan Baptist Peeters als
aanzochte getuigen.
Akte N° 11

7 maart 1795

Conditie en voorwaarden waarop Michael Janssens laatste weduwnaar van Theresia
Heijlen op heden 7 maart, publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te verkopen een
partij haafelijke meubelen. Volgt een lijst van koopwaar en hun kopers met de koopsom
daarnaast geschreven. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van Adriaen
Baeten en Marten Goris.
Akte N° 12

11 maart 1795

Conditie en voorwaarden waarop P. F. Wuijts en Adriaen De Busser als wettelijke voogden
over Andreas Wuijts op heden, publiekelijk presenteerden te verkopen aan de
hoogstbiedende verschillende partijen schaarhout. Volgen 9 kopen, op “ de plack “ te Doffen
en in “ het bosch “. Verkocht aan Franciscus Peeters, Marten Beesmans, Adriaen Bellens
tot Doffen, Petrus Franciscus Wuijjts, Franciscus De Backer, Norbertus Daems. Aldus
gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van M. G. Verellen en N. Daems als getuigen.
Ontvangen bij mij ondergeschrevene Maria Catharina Hemels de vrouw van Petrus
Franciscus Wuijts voogd van zijn broer Andreas Wuijts de som van 30 guldens en 8
stuivers. 8 december 1795.
Akte N° 13

13 maart 1795

Op heden 13 maart compareerde voor mij notaris, Anna Barbara Janssens bijgestaan met
Franciscus Van Den Broeck haar man, ingezetenen van Hulshout ter ene zijde. Maria
Janssens inwoonster van Heijst hier bijgestaan met Joannes Van De Wouwer haar man ter
tweede zijde. Joanna Catharina Janssens ongehuwde meerderjarige dochter bijgestaan
met Adrianus Van Den Bruel haar oom ten derde zijde. Juffrouw Carolina Janssens
begijntje op het Groot begijnhof te Mechelen ook meerderjarige bijgestaan met mij notaris
haar kozijn (germain) ten vierde zijde.
Verklaarden met advies en toestemming van Catharina Boeckx hun moeder niet langer in
gemeenschap te willen blijven van de erfgoederen als hun met de dood van Franciscus
Janssens hun vader zijn gedevolveert, maar daarvan te willen scheiden en delen in vier
kavels of loten.
Aan de eerste kavel werd toegelegd ten eerste een huis, stal, schuur, hof en huisveld groot
anderhalve dagmaal gestaan en gelegen tot Bruggeneijnde resort van Heijst. Palende oost,
zuid en noord een straat en west Adriaen Haenegreefs. Item een stuk zaailand, groot circa
vijf dagmalen geheten “ het groot veld “ gelegen als voor. Palende oost een straat, zuid
Franciscus Haenegreefs erfgenamen, west Petrus Vrancx kinderen en noord Joannes
Baptista Zielens. Item een moerpand, groot een half bunder gelegen als voor en geheten
“ de dijcken “. Palende oost Franciscus Helsen, zuid een dijk, west Franciscus De Beukelaer
kinderen en noord den Heer van Heijst. Tot slot 50 guldens courant door de comparant waar
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het derde kavel zal aan bevallen te tellen en te betalen binnen het half jaar na de dood van
de condividenten hun moeder.
Aan de tweede kavel, eerst een behuisde hofstede, groot vijf dagmalen geheten “ den
kroonen hof “ gestaan en gelegen tot Hulshout. Palende oost Joannes Franciscus Van Den
Bruel, zuid een straat, west Ambrosius Van Passel, J. B. Zielen en de heer Mangelschots
erfgenamen en noord Henricus Bosch kinderen. Item een stuk zaailand, groot omtrent een
half bunder genaamd “ het kuijlblock “ gelegen als voor. Palende oost den heer
Mangelschots erfgenamen, zuid den uitlandige Gaspar Hens (Mens), west een straat en
noord Petrus Boeckx releverende gelijk de voorzegde behuisde hofstede van den Heer van
Hulshout. Tot slot een wisselend dagmaal hooiwas in “ de zes dagmalen “ onder Hulshout.
Palende in het geheel oost Jan Baptist Verbist en Hendrick Bosch. Leenroerig van het
Laathof van den eerwaarde heer Prelaat van Averbode.
Voor de derde kavel hebben de comparanten condividenten aan deze kavel toegelegd eerst
een half bunder zaailand genaamd “ jeppens veldeken “ gelegen tot Hulshout onder het
Laathof van den eerwaarde heer prelaat van Averbode. Palende oost Joannes Boeckx bij
touchte, zuid de Kapelanie van Hulshout en Petrus Verbist, west de Broeckstraet en noord
Carolus Dox. Item een stuk zaailand groot drie dagmalen geheten “ den agter morter “
gelegen tot Bruggeneijnde onder Heijst, wezende vrij allodiael goed. Palende oost een
vaarweg, zuid Petrus Boeckx, west N. Van Den Bulck en noord dezelfde Petrus Boeckx. Item
een perceel zaailand groot circa 175 roeden geheten “ den bremdriesch “ gelegen tot
Hulshout releverende van het Leenhof van Radeschot. Palende oost een straat, zuid Petrus
Bruijnseels kinderen, west Joannes Van Asbroeck en noord Cornelius Bruijnseels. Item een
perceel zaailand groot 225 roeden, genaamd “ den lantman “ gelegen bij “ looijdijk “ onder
Heijst en releverende van het Leenhof van Zelre. Palende dezelfde beemd oost de weduwe
Henricus Van Den Broeck, zuid Franciscus Heijlen, west de rivier de Laeck en noord de
zogenaamde “ looijdijk “. Tot slot anderhalf dagmaal beemd genaamd “ koeijkens bemd “
gelegen onder Heijst en wisselend tegen Joannes Baptista Van Echelpoel. Palende in het
geheel oost Gisbertus De Kleijn, zuid de rivier de Laeck, west Petrus Vermeulen en noord
Henricus Van Leemput. Deze kavel moet betalen aan de eerste en vierde kavel een som van
100 guldens Brabants courant, te weten aan ieder de helft, dus 50 guldens.
Aan de vierde kavel werd toegelegd eerst een perceel zaailand geheten “ het huijsveld “
groot 520 roeden ten dele cijnsroerig onder Den Grooten Linterman en ten dele onder het
Hof Van De Wouwer gelegen tot Bruggeneijnde resort van Heijst. Palende oost den heer
Mangelschots erfgenamen, Gisbert De Kleijn en Henrick Bosch, zuid een straat, west de
weduwe wijlen Adriaen Van Eijnde en N. Govaerts, noord Henrick Volders. Item omtrent een
dagmaal hooiwas gelegen tot Hulshout in “ de veir dagmaelen “, releverende van het
Leenhof van Baillau. Palende oost Catharina Broeckx en Guilliam Goedhuijzen, zuid Petrus
Van Eshoven kinderen en de kerk van Hulshout, west Josephus Van Den Bruel en noord Jan
Van Asbroeck. Item circa drie dagmalen zaailand gelegen tot Zoerle Westerlo in de
Renderstraet. Palende oost een Varenweg, zuid en west Norbertus Pauwels en noord een
straat. Item een stuk zaailand gelegen als het laatstgemelde perceel, groot een half bunder.
Palende oost … (leeg) … Item een half bunder weide geheten “ het weijken “ gelegen als de
twee laatstgemelde percelen. Tot slot een som van 50 guldens courant van de persoon aan
wie de derde kavel zal bevallen.
Volgen nog afspraken en condities gedaan voor de blinde loting. Mede comparerende
Joanna Catharina Boeckx. Tevens volgens testament met haar man zaliger gemaakt van
jaarlijks uit te keren aan den eerwaarde heer pater Franciscus Janssens Minderbroeder
Recoleet gedurende gans zijn leven een som van zes guldens en vijf stuivers … (met
voorwaarden hieraan verbonden).
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Den eerste kavel bevallen aan Maria Janssens, de tweede kavel ten dele bevallen blijkens
optie gelaten aan Anna Barbara Janssens, den derde kavel bevallen aan Joanna
Catharina Janssens en de vierde kavel aan Juffrouw Carolina Janssens. Actum tot
Hulshout ter presentie van Petrus Bruijnseels en Josephus Wuijts als getuigen.
Akte N° 14

14 maart 1795

Op heden 14 maart compareerde voor mij notaris en getuigen Joanna Catharina Boeckx
weduwe van wijlen Franciscus Janssens en bijgestaan met mij notaris haar neef, welke
comparante verklaarde aan haar schoonzoon Joannes Van De Wouwer inwoner van Heijst
alhier present en de nabeschreven stede in huur accepterende te weten een behuisde
hofstede met de zaailanden, beemden ten grootste dele gestaan en gelegen tot
Bruggeneijnde en gedeeltelijk onder Hulshout, groot te samen 31 dagmalen zoals de
voorschreven comparante deze stede zelf in gebruik heeft, behoudens een half bunder
weide daar nog aangelegen tot Zoerle in de Renderstraet, mits jaarlijks te betalen in geld een
som van 190 guldens, in boter de kwantiteit van 150 pond, in koren vier veertelen, in tarwe
ook vier veertelen en daarbij nog 400 mutsaarts en 5 roeden zaailand om patatten te
planten.
Hij zal aan zijn zwager Franciscus Van Den Broeck gedurende de voorzegde huur moeten
overlaten een half bunder zaailand geheten “ het jeppens veldeken “ voor de som van 20
guldens. Mede comparerende Joanna Catharina Janssens en juffrouw Anna Carolina
Janssens begijntje beiden meerderjarigen en tot beter effect bijgestaan met mij notaris hun
kozijn verklarende deze huur uitgegeven te hebben voor een termijn van 24 achtervolgende
jaren.
In deze huur begrepen een half bunder beemd genaamd “ den koeijkens bemd “, een half
bunder beemd genaamd “ den lanterman “, 306 roeden zaailand genaamd “ den achter
morter “ een half bunder zaailand geheten “ jeppens veld “ en een half bunder zaailand
genaamd “ den bremdriesch “, vijf dagmalen zaailand geheten “ het groot huijsveld “ en
een half bunder weide gelegen in de Renderstraat, mits daarvoor jaarlijks te betalen aan den
eerste mede comparante de som van 104 guldens 10 stuivers en aan de Juffrouw tweede
comparante de som van 66 guldens en 10 stuivers.
Actum tot Hulshout ter presentie van den eerwaarde pater Franciscus Janssens
Minderbroeder en Joseph Salen (Petrus Josephus Saelen) als aanzochte getuigen.
Akte N° 15

14 maart 1795

Op heden 14 maart compareerde voor mij notaris Theresia Van Hove weduwe wijlen Petrus
Van Genechten bijgestaan met Franciscus Willems haar actuele man, welke comparante
bekende daartoe gevolmachtigd bij het contract van afsnede dat zij maakte met de voogden
van haar kinderen op 27 februari laatstleden en verklaarde ontvangen te hebben uit handen
van Franciscus Wouters en Anna Verstrepen inwoners van Noorderwijk ten gehucht van
Hezewijk een som van 125 guldens Brabants courant.
Comparante stelde tot pand haar kindsgedeelte op haar kinderen gedevolveert met de dood
van Petrus Van Genechten haar eerste man. Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris
ter presentie van Gerardus Wouters en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 16

16 maart 1795

Condities en voorwaarden waarop P. Verachtert en Adriaen Deckers in kwaliteit als
voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Guilliam Verachtert en Maria Anna
Anthonis op heden 16 maart voor mij notaris, publiekelijk presenteerden te verkopen aan de
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hoogstbiedende verschillende partijen schaarhout. Volgen 23 loten schaarhout met
verklaring waar deze gelegen zijn en hun respectievelijk kopers met hun onkosten. Aldus
gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van M. G. Verellen en Marten Smets als
getuigen.
Akte N° 17

17 maart 1795

Condities en voorwaarden waarop Petrus Torfs weduwnaar wijlen Joanna Gebruers op
heden 17 maart voor mij notaris, publiekelijk presenteerde te laten verkopen het grootste
gedeelte van zijn haafelijke meubelen. Volgt een opsomming van de haafelijke effecten met
hun kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van
Joannes Torfs en Marten Goris als aanzochte getuigen.
Akte N° 18

17 maart 1795

Condities en voorwarde waarop Anna Elisabeth Van Mechelen, ongehuwde minderjarige
dochter van Guilliam Van Mechelen en Elisabeth Van Roosbroeck voor mij notaris,
publiekelijk presenteerde te laten verkopen een perceel kwebbe gelegen onder Geel, groot
circa 100 roeden. Palende oost ter ene de zogenaamde “ kievitsdijck “, ter tweede J. B. Van
Roosbroeck, ten derde P. Verborgt en ten vierde Anthoon Smolders.
Heeft hiervan den handslag aanvaard Norbertus Daems voor de som van 81 guldens en
stelde hierbij 4 hoogen, en is hiermede koper gebeleven op 4 mei 1795. Ter presentie van
Guilielmus Van Passel en Petrus Meir.
Inliggende brief:
Antwerpen den 17 april 1795.
Mijn Heer ick kome de liebertijd gebruike van U te versoecken van mijnen brandt te verkopen
voor alle man want ick heb hooren seggen als dat sij mij meer tot schaede doen als tot
profijt. … sijt soo goet mij te laeten weten oft Ul heeft oft niet verkocht.
Uw dienaeresse Anna Elisabeth Van Mechelen.
Akte N° 19

25 april 1795

Op heden 25 april compareerde voor mij notaris Anna Elisabeth Verlinden bijgestaan met
Josephus Heijlen haar man, beiden bijna meerderjarigen en inwoners van Olen in het
gehucht Gerheijden, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van
Henricus Verhaert smid en Theresia Laureijs zijn huisvrouw ook ingezetenen van
Gerheijden een som van 300 guldens courant geld.
Comparanten stelde voor speciale hypotheek haar onverdeeld kindsgedeelte op haar
verstorven met de dood van haar ouders. Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie
van den eerwaarde heer Fr. Matheus Van Looij en M. J. Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 20

25 april 1795

Op heden 25 april compareerde voor mij notaris Henricus Van Hove, meerderjarige
jongeman als gelaste van zijn moeder Maria De Busser, weduwe van wijlen Joannes Van
Hove, welke comparant verklaarde in naam van zijn moeder verhuurd te hebben aan den
persoon van Martinus Neijers gehuwd met Maria Anna Sneijers inwoners alhier ten
gehucht van Boekel, zekere stede bestaande in huis, stal, schuur, hof, zaailanden enz.
gestaan en gelegen tot Boekel en gedeeltelijk onder Geel, groot te samen zes bunders en
dat voor een tijd van zes jaar. Hiervoor te renderen en te leveren voor voorlijf of geldpacht
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een som van 50 guldens en voor koren of rogge pacht de kwantiteit van 22 veertelen goed
gezuiverd graan.
Ingang nemende van de batimenten of van een perceel erve geheten “ den wijen driesch “
van de weide tegenover het huis, van de beemden en hooiwassen en heiden te half maart
eerstkomende. Actum te Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van den
eerwaarde Heer Mattheus Van Looij en den eerwaarde Heer Bruno Dingenen.
Op 10 november 1795 compareerde voor de getuigen nagenoemd Martinus Neijers,
dewelke verklaarde af te staan al het recht van huur dat hem toekwam uit kracht van
bovenstaande huurcedulle, mede comparerende Henricus Van Hove verklaarde de stede in
dezelfde huurcedulle begrepen mits deze over te laten aan Joannes Van Reusel inwoner
van Boekel, alhier present die dezelfde huur accepteerde. Mede comparerende Joannes
Van Reusel vader van den acceptant die verklaarde zich hiervoor als borg te stellen.
Actum te Olen 10 november 1795 terpresentie van Adriaen Deckers en den secretaris
Soeten als getuigen.
Akte N° 21

2 mei 1795

Op heden 2 mei compareerde voor mij notaris Joannes Baptista Lemmens in kwaliteit als
kerkmeester van de parochiale kerk van Sancti Martini te Olen, welke comparant bekende
verhuurd te hebben aan den persoon van Joannes Van De Wouwer ingezetene van
Oosterwijk alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker een perceel
weide, groot circa een zille genaamd “ het kercke bosch “ gelegen tot Oosterwijk onder
Tongerlo. Hiervoor te betalen de eerste drie jaar drie guldens en drie stuivers en de drie
volgende jaren de som van vijf guldens.
Akte N° 22

3 mei 1795

Condities en voorwaarden waarop de kinderen van Michiel Janssens of hun voogden op
heden 3 mei aan mij notaris verzochten publiekelijk te verkopen aan de hoogstbiedende de
klederen en lijnwaad van hun overleden vader. Volgt een reeks koopwaar met de kopers en
hun onkosten, tevens enkele ontvangstbewijzen van de notaris Soeten.
Ontvangen de som van 34 guldens en zes stuivers van het hooi en toemaat van den beemd
van Michiel Janssens voorkinderen gelegen in “ den sleptdijck “ ...
Akte N° 23

9 mei 1795

Op heden 9 mei compareerde voor mij notaris Joannes De Cort gehuwd met Anna
Elisabeth Sprengers inwoner van Daemseijnde als gelaste van zijn zoon Jan Franciscus
De Cort, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van de kinderen van
Dimphna De Cort zijn comparants zuster de som van 65 guldens. Die dezelfde kinderen uit
hoofd van hun genoemde moeder ingevolge scheiding en deling, gepasseerd voor de
schepenen van Westerlo moesten contribueren en aannemen in een kapitaal van 300
guldens geconstitueerd tot profijt van de Arm Tafel van het begijnhof te Herentals tot last
van des comparants ouders dienende.
Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van den eerwaarde heer Math. Van Looij
en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.

© https://www.ansfridiana.be

Akte N° 24

Pagina | 189

15 mei 1795

Op heden 15 mei compareerde voor mij notaris Adrianus Bellens 18 weduwnaar wijlen
Anna Catharina Peeters inwoners van Olen, welke comparant verklaarde aan den persoon
van Joannes Baptista Helsen gehuwd met Joanna Josepha Leijsen ingezetenen van
Strateneijnde, alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zijn comparants
stede, bestaande in huis, stal, schuur, hof, zaailanden, weiden en driesen enz. groot in het
geheel circa 8 en een kwart bunders, gestaan en gelegen onder Olen en Tongerlo en
gedeeltelijk onder Geel, evenals Joannes Baptista Lemmens dezelfde stede actueel in
huur gebruikt, behoudens dat daar afgaat een half derdel hooiwas onder Westerlo en een
perceel heide omtrent “ den brandschen dijck “. Jaarlijks te renderen en te betalen de som
van 200 guldens.
Ingang nemende van de batimenten en een perceel erve geheten “ den goossens dries “,
van een stuk erve genaamd “ marten mathijs driesch “ en van een perceel genaamd “ het
vierde gedeelt “ te half maart eerstkomende. Dat onder deze verhuurde stede ook
vervangen zijn de kamer, stal, hof en alles dat Gommarus Somers van den comparant
actueel in huur heeft. Mede comparerende Joannes Baptista Lemmens actuele pachter die
verklaarde het recht van huur van deze stede af te staan. Actum tot Olen ter presentie van
Joannes Leijsen en Egidius Goossens als getuigen.
Den ondergeschrevene Joannes Baptista Helsen verklaarde mits deze op aggregatie van
Adriaen Bellens zijn meester, verhuurd te hebben aan Gommarus Somers bij de
ondertekening die deze huur accepteerde van de kamer die dezelfde Somers nu bewoonde
met den hof die hij gebruikt en met het voorste stalleke, behoudens dat den verhuurder de
varkens en koeien daarin aan hem reserveerde en integendeel zal de huurder de varkens,
koeien mogen zetten in de paardenstal en dat voor een tijd van drie jaar en daarvoor jaarlijks
te betalen de som van 18 guldens. Verder werd besproken dat den huurder zal mogen
gebruiken de zolder boven de kelderkamer en het gehele bakhuis, behoudens dat den
verhuurder zal vermogen daarin te bakken en aan hem ook reserverende de kamer van het
bakhuis waarin Jan Baptist Lemmens zijn assen liggen heeft. Actum tot Olen 17 mei 1795.
Akte N° 25

21 mei 1795

Condities en voorwaarden waarop Guilliam Vekemans gehuwd met Theresia Daems aan
mij notaris gevraagd publiekelijk te willen verkopen aan de hoogstbiedende een grote
kwantiteit rus op zijn hooiwas gelegen op “ de schommen “ onder Olen. Volgen 19 kopen
met de vermelding van de kopers en hun onkosten. Ter presentie van Jan Baptist Renders
en Cornelius Verboven als aanzochte getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen
betaald door de notaris.
Akte N° 26

23 mei 1795

Condities en voorwaarden waarop de erfgenamen wijlen Joannes Meir op heden 23 mei
voor mij notaris publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te verkopen met de half
roede enige kopen moer in hun hooiwas op “ het geruijm “ onder Geel. Volgen 12 kopen
met de vermelding van de kopers en hun onkosten hieraan. Aldus publiekelijk verkocht ter
presentie van Jan Verholen en Marten Goris. Volgen nog ontvangstbewijzen, betaald door
o.a. Franciscus Van Den Brande en Franciscus Verlooij.
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3 juni 1795

Op heden 3 juni compareerde voor mij notaris Petrus Vissers meerderjarige jongeman zich
sterk makende voor Franciscus Vissers zijn broer, actueel in noviciaat bij de eerwaarde
paters Minderbroeders Recollecten en voor Theresia Sleecx zijn comparante moeder ter
ene en Petrus Martinus Soeten molenaar tot Buul ter tweede zijde, welke comparanten
bekende aangegaan te hebben een contract van mangeling van erven.
Te weten den eerste comparant overgeeft aan den tweede een perceel kwebbe, groot een
zille gelegen dicht bij “ den kievitsdijck “ onder Geel. Palende oost Gommarus Van Den
Putte, zuid en west den tweede comparant en noord Petrus Franciscus Mertens. De tweede
comparant geeft over aan den eerste een perceel beemd, groot volgens het meetboek 40
roeden, genaamd “ het rietken “ gelegen op “ het steen “ onder het territoir van Olen.
Palende oost Petrus Geens, west Joannes Dams cum suis, zuid Maria Theresia Coomans
en noord dezelfde Dams.
Den eerste comparant betaalde aan de tweede tot egalisering van de waarde een som van
16 guldens courant. Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Joannes Dams
en H. J. Soeten.
Akte N° 28

5 juni 1795

Condities en voorwaarden waarop den molenaar Petrus Martinus Soeten op heden 5 juni
voor mij notaris publiekelijk presenteerde te verkopen enige roeden moer in zijn beemd tot
Winkelom onder Geel. Volgen 25 kopen met de vermelding van de kopers en hun gemaakte
onkosten. Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Joannes Van Dijck en Adriaen Van
Den Broeck als aanzochte getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen betaald door de
kopers.
Akte N° 29

8 juni 1795

Op heden 8 juni compareerde voor mij notaris Juffrouw Anna Elisabeth Boeckx weduwe
van den heer Jan Baptist Soeten in zijn leven secretaris van Olen, bijgestaan met mij
notaris haar zoon, welke bekende aan den persoon van Martinus Helsen, meerderjarige
jongeman en ingezetene van Strateneijnde, alhier present en de nabeschreven zaailanden in
huur accepterende van zeker stuk zaailand geheten “ het hoedveld? “ groot een half
bunder. Item een perceel zaailand genaamd “ het houtblock “ groot een half bunder,
respectievelijk gelegen tot Strateneijnde onder de jurisdictie van Westerlo. Renderende
hiervoor de kwantiteit van elf veertelen koren of rogge.
Actum op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Petrus De Peuter en Gerardus
Wouters als aanzochte getuigen.
Akte N° 30

8 juni 1795

Op heden 8 juni compareerde voor mij notaris Petrus De Peuter gehuwd met Joanna Maria
Francen inwoners van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden aan den persoon van
Martinus Helsen meerderjarige jongeman en ingezetene van Strateneijnde, alhier present
en de nabeschreven goederen in huur accepterende van een perceel zaailand groot circa
110 roeden genaamd “ de kwaede zille “ en een half zille beemd geheten “ de aerdgangen “ respectievelijk gelegen onder Westerlo en Tongerlo en daarvoor jaarlijks te renderen
en te betalen voor korenpacht een kwantiteit van drie veertelen en de som van 12 guldens
courant. Actum op het kantoor van mij notaris ter presentie van Gerardus Wouters en H. J.
Soeten als getuigen.
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9 juni 1795

Condities en voorwaarden waarop de H. Geestmeesters van de Arm Tafel van Olen op
heden 9 juni voor mij notaris, publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te verkopen
in verschillende partijen een grote kwantiteit rus op den hooiwas genaamd “ de weerdonck “
van de voorschreven Arm Tafel gelegen onder Geel. Volgen 15 kopen met hun kopers en de
onkosten hieraan gemaakt. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Adriaen
Heijlen en Martinus Goris als getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten betalende voor Joannes Van Hout als H.
Geestmeester der Arm Tafel van Olen, de som van 10 guldens en 10 stuivers op rekening
van een jaar mondkosten van Elisabeth Peeters in te gaan op Sint Jansmis eerstkomende.
21 juni 1795.
Bij quitte op 16 oktober 1795 heeft dito notaris uit orde van den Armmeester Van Hout
betaald aan den apotheker Van Schouwbroeck tot Tongerlo voor geleverde medicijnen voor
de Arm Tafel van Olen ten tijde van den rooden loop de som van 19 guldens en 10 stuivers.
Betaald aan de collecteur van Geel voor de lasten der voorschreven Arm Tafel 2 guldens 4
stuivers.
Gegeven door notaris Soeten aan Henrick Waegemans voor een gebakt koorn (brood) ;
3 guldens.
Akte N° 32

9 juni 1795

Condities en voorwaarden waarop de molder van Buul, Petrus Martinus Soeten op 9 juni
voor mij notaris publiekelijk presenteerde te verkopen een grote partij gekapt dennenhout.
Volgen 16 kopen. Kopers waren o.a. Adriaen Verhaert, Henrick Thijs van Oevel, Carolus
Verachtert, Henrick Mathijs, Jan Baptist Wils, Adriaen Verwimp van Oevel. Aldus gedaan en
publiekelijk verkocht ter presentie van Marten Van Nuten en Marten Goris.
Akte N° 33

16 juni 1795

Condities en voorwaarden waarop Jan Baptist Kneuckelberghs gehuwd met Anna Maria
Verboven op heden 16 juni voor mij notaris publiekelijk presenteerde te verkopen in
verschillende partijen enig dennenhout. Volgen 10 kopen.
Kopers waren o.a.: Adriaen Verbist van Boekel, Martinus Peetermans, Arnoldus Wils,
Franciscus De Ceuster van Noorderwijk, Joseph Torfs, Franciscus De Smedt, Marten Goris,
Jan Verswijvel en Adriaen Van Hove.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present Petrus Vervoort en Jan Baptist De Winter.
Akte N° 34

19 juni 1795

Op heden 19 juni compareerde voor mij notaris Juffrouw Anna Elisabeth Boeckx, mijn
moeder met volmacht van den Heer C. L. J. De Vries oud secretaris van Grobbendonk,
welke comparante verklaarde aan Joannes Van Bijlen gehuwd met Maria Govaerts
inwoners van Westerlo ten gehucht van Schobbroeck, hier present en de huur accepterende
van een perceel zaailand geheten “ het kruijs “ groot een bunder, gelegen tot Gelindel onder
Westerlo. Palende oost de straat gaande van de kapel van O. L. Vr. Ter Voort naar Tongerlo,
zuid Petrus Van Den Bulck, west Martinus Van Meerbeeck en anderen en noord Josephus
Van Bijlen. Te renderen een kwantiteit van negen veertelen koren of rogge. Actum op het
kantoor van mij notaris, present H. J. Soeten en Gerardus Wouters als getuigen.
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26 juni 1795

Op heden 26 juni compareerde voor mij notaris Joannes Leijsen weduwnaar van wijlen
Anna Maria Huijpens inwoners der stad Herentals, welke comparant verklaarde schuldig te
zijn aan Juffrouw Maria Elisabeth Leijsen zijn dochter over en ter zake van haar uitzet, een
som van 400 guldens.
Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zijn erfgoederen gelegen onder het
grondgebied van Herentals. Actum op het kantoor van mij notaris, present Guilliam Smets en
H. J. Soeten.
Akte N° 36

27 juni 1795

Op heden 27 juni compareerde voor mij notaris Maria Verborgt weduwe wijlen Joannes
Baptista Raeijmaekers, welke comparante te kennen gaf dat aan haar als universele
erfgename van haar genoemde man onder het grondgebied van Olen competeerde een
perceel heide, groot circa 150 roeden. Palende oost en noord Joannes Geens, zuid Adriaen
Baeten en noord een straat, en dat zij comparante vast besloten had hetzelfde perceel heide
voor de publieke lasten daarvan zijnde daarvan te ontmaken om te kunnen acquireren (aan)
zekere Guilielmus Smets gehuwd met Dimphna Van Hove inwoners van Olen ten gehucht
van Schaatsbergen haar vriend en overgebuur.
Mede comparerende Guilielmus Smets en heeft de voorstaande donatie geaccepteerd en
haar bedankt voor haar goedheid met belofte van in zijn oude vriendschap te zullen blijven
continueren. Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris, present de heer Matheus Van
Looij en Gerardus Wouters als aanzochte getuigen.
Akte N° 37

3 juli 1795

Op heden 3 juli compareerde voor mij notaris Petrus Vermeerbergen 19 en Anna Catharina
Verstappen gehuwden inwoners van Olen ten gehucht van Meeren, welke comparanten
verklaarden ontvangen te hebben van Ida Gebruers weduwe wijlen Martinus Daems een
som van 350 guldens.
Comparant stelde tot pand het comparants kindsgedeelte van zijn vrouw op haar verstorven
met de dood van haar ouders. Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris, present
Adriaen Heijlen en Joannes Baptista Lemmens als aanzochte getuigen.
Akte N° 38

4 juli 1795

Op heden 4 juli compareerde voor mij notaris Michael Cools als gelaste van zijn moeije
Anna Catharina Van Genechten weduwe wijlen Egidius Doos dewelke aan haar bij
testament heeft gelaten de volle touchte en gebruik van al zijn erfgoederen gedurende haar
leven en Adriaen Van Hove Gommaruszoon als erfgenaam van dezelfde Egidius Doos zo
voor zijn zusters en broers, door de welke hij deze beloofde te zullen aggregeren, welke
nabeschreven getuigen bekenden dat wijlen den voornoemde Egidius Doos wel en degelijk
schuldig was aan wijlen Martinus Van Lommel en alsnu aan de kinderen van Adriaen Van
Lommel en Maria Van Hout een kapitale som van 155 guldens en verklaarde de tweede
comparant in eigen naam aan dezelfde kinderen schuldig te zijn een som van 45 guldens.
Comparanten hebben verbonden en voor speciale panden gesteld alle erfgoederen van
wijlen Egidius Doos gelegen zowel onder Olen als Geel en den tweeden comparant stelde
19
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tot pand een half bunder land als weide geheten “ het rijs “ gelegen tot Buel onder Olen.
Palende oost Jan Baptist Kneuckelberghs, zuid Ida Gebruers, west Peeter Neijers en noord
een straat.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Joannes Van Hout en Henr.
Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 39

7 juli 1795

Alzo er kwesties of geschillen zouden kunnen ontstaan tussen de voorkinderen van wijlen
Martinus Bleerinckx 20 ter ene en Maria Catharina Van Gool de tweede huisvrouw van
dezelfde Martinus Bleerinckx ter andere zijde, over en ter zake de testamentaire dispositie
bij deze laatste gemaakt ten verzoek van zijn tweede huisvrouw, mitsgaders ter zake van de
staat en inventaris en contract van afsnede daarop gevolgd tussen de voorschreven partijen,
in welke inventaris verschillende ongegoede panden door de voornoemde Martinus
Bleerinckx niet waren ingebracht en aldus tussen hun onverdeeld gebleven en tot slot ook
over de successie van de drie voorkinderen gestorven na de dood van hun moeder Anna
Catharina Van Castel, zo compareerden op heden 7 juli voor mij notaris Adrianus Boeckx
gehuwd met Anna Catharina Bleerinckx en Petrus Bleerinckx ter ene zijde en Maria
Catharina Van Gool en Adriaen Bleerinckx als aangestelde voogd over het nakind ter
andere zijde.
Voorschreven comparanten verklaarden getransigeert te hebben op navolgende condities.
o.a. dat de comparanten ter andere zijde zullen behouden het perceel erve genaamd “ de
bouwelheijde “. Actum et trans actum binnen de Vrijheid van Geel, ter presentie van den
heren advocaten J. T. Reijers en J. L. Le Bon als aanzochte getuigen.
Akte N° 40

15 juli 1795

Condities en voorwaarden waarop Petrus Van Hove weduwnaar wijlen Maria Anna Meir
geautoriseerd van de heren meijer en schepenen der gemeente Olen en gevolgd na
voorgaand advies van Martinus Meir en Guilielmus Smets als aangestelde voogden over
de minderjarige kinderen die de genoemde weduwnaar bij zijn voorschreven huisvrouw
zaliger heeft verwekt, op rekwest door hem aan de voorschreven heren presenteerde voor
mij notaris publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te verkopen een perceel
zaailand gelegen onder het gehucht van Tongerlo. Aan hem verkoper aangekomen uit
hoofde van zijn ouders bij schifting en deling tussen zijn broers en zusters. Groot 175 roeden
genaamd “ het groot veld “ gelegen omtrent “ het Tolhuijs “ onder het grondgebied van
Tongerlo. Palende oost Michael Verachtert, zuid Paulus Mans, west Joannes Martinus Wuijts
en noord Michael Van Dijck.
Den stokslag over dezelfde koop zal gedaan worden maandag 3 mei eerstkomende ten twee
uur in de namiddag ten huize van Gerardus Van Doormael alhier in “ de kroon “. Heeft
hiervan na langdurige oproepen van mij notaris Franciscus Daems ingezetene van
Tongerlo den handslag aanvaard voor de som van 310 guldens en stelde daarop 20 hoogen
Dezelfde is als laatste hooger koper gebleven. Mede comparerende Martinus Verachtert
insgelijks inwoner van Tongerlo en verklaarde zich voor deze koop als borg te stellen. Actum
tot Tongerlo, ter presentie van Hericus Truijens en Martinus ’ T Seijen als getuigen.
Rekwest:
Aen mijne agtbaere heeren, de meijer en schepenen der gemeijnte van Oolen als
oppervoogden over alle wezen van hun geregt.
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Mijne heren de meijer en schepenen ondergenoemd rijpelelijk op het dispositief van dit
rekwest gelet hebbende authoriserende den suppliant hem verzocht zo nochtans dat den
haeve tussen hem en zijn kinderen gemeenschappelijk met de verkoop der erfgoederen de
natuur zullen krijgen en blijven behouden van dezelfde goederen gedaan ter vergoeding van
de heer Guilliam Peeters meijer, P. Helsen, Adriaen Heijlen, P. Fr. Mertens, J. Dams en C.
J. Verwimp schepenen deze 4de juli 1795.
Vertoond met eerbiedig respect Petrus Van Hove dat hij weduwnaar gebleven zijnde van
Maria Anna Meir door veel tegenspoed en malheuren zo staande huwelijk als na de dood
van dezelfde zijn vrouw in zoveel schulden geraakt is dat hij geen middelen weet om
dezelfde te koelen tenzij met het verkopen van zijn erfgoederen dewelke met de dood van
zijn genoemde vrouw zaliger gedevolveert zijn op zijn kinderen, en aangezien het recht van
devolutie aan de verkoop en levering daarvan wederstaat zonder alvorens daar toe tot Ul
bevoegd te zijn, redenen van zijn recours tot Ul achtbare heren
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen hem suppliant te authoriseren om de
voorgenoemde erfgoederen publiekelijk te mogen verkopen.
Actum Olen 4 juli 1795.
Akte N° 41

17 juli 1795

Op heden 17 juli compareerde voor mij notaris Dimphna Huijsmans bijgestaan met Sieur
Petrus De Smedt haar man, welke comparante verklaarde te transporteren ten behoeve van
Joannes De Ceuster gehuwd met Dimphna Tubbackx inwoner van Hulshout zeker perceel
hooiwas groot circa anderhalf dagmaal gelegen tot Heultje in “ de maeldoncken “ onder het
grondgebied van Westerlo. Palende oost Adriaen Snijers, zuid Joannes Gebruers kind, west
Adriaen Janssens en noord Adriaen Bellens en dat voor de som van 382 guldens. Actum
binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Adriaen Van Den Broeck en H.
J. Soeten als getuigen.
Akte N° 42

17 juli 1795

Conditie en voorwaarden waarop de molenaar Petrus Martinus Soeten op aggregatie van
zijn dochter Anna Maria Soeten begijntje op het begijnhof tot Diest op heden 17 juli voor
mij notaris publiekelijk presenteerde te verkopen een behuisde hofstede gestaan en gelegen
tot Hulshout onder het Leenhof van Houtven.
Volgen de verkoopsvoorwaarden.
-

De koper te laten goeden in de voor gedecibreerde hofstede op dezelfde gecedeert
als enig kind en erfgenaam van Barbara Boeckx aan dewelke deze hofstede bij
scheiding en deling tegen haar zusters was bevallen, gepasseerd voor de notaris
Van Den Zande tot Westmeerbeek op 5 oktober 1759, aangekomen uit hoofde van
haar ouders Sieur Joannes Franciscus Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout en
Maria Douwen, welke voorgemelde hofstede zij bij koop hadden verkregen tegens
Juffrouw Anna Maria Van Roij ingevolge de goedenisbrief daarvan gepasseerd voor
de stadhouder en Leenmannen van het Leen van Houtven op datum van 28 juni
1753.

-

De stokslagen over dezelfde koop zullen gedaan worden dinsdag 28 juli
eerstkomende ten twee uur na de middag ten huize van Joannes Franciscus Van
Den Bruel in “ de witten leeuw “ alhier.
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Op al deze voorgelezen condities werd te koop gesteld zeker huis, stal, schuur, hof en
huisveld, groot een half bunder gestaan en gelegen tot Hulshout. Palende oost de
zogenaamde Kapelstraat, zuid de meijer S’Jongers, west Henrick Van Passel en Jan
Bruijnseels en noord ’ S Heerenstraat. De verkoper reserveerde voor den moderne pachter
de notenboom aan het huis en een oude versleten appelboom om dezelfde uit te doen voor
half maart eerst komende. Al de beddekoetsen in het huis gelijk ook het askot achter in den
hof werden ook niet verkocht.
Adriaen Franciscus Van Den Bruel voor hem of voor zijn command aanvaarde den
handslag van deze koop voor de som van 2300 guldens en stelde hierop nog 50 hoogen.
Mede comparerende zijn vader Franciscus Van Den Bruel die zich hiervoor als borg stelde.
Na andermaal voorgelezen deze verkoopsvoorwaarden is men op 28 juli 1759 overgegaan
tot sluiting van deze verkoop en is dezelfde Adriaen Franciscus Van Den Bruel koper
gebleven als command van zijn voorschreven vader.
Aldus gedaan binnen Hulshout ter presentie van Joannes Franciscus Van Den Bruel en
Franciscus Van Den Broeck.
Akte N° 43

20 juli 1795

Condities en voorwaarden waarop de kinderen van wijlen Franciscus Janssens en Joanna
Catharina Boeckx op heden 20 juli voor mij notaris publiekelijk presenteerden te verkopen
aan de hoogstbiedende een deel van hun oogst ten velde staande. Volgen 15 kopen o.a. op
“ het groot veld “.
Kopers waren Franciscus Van Bel, Jan Van De Wouwer, Jan Van Passel, Franciscus
Douwen, Franciscus Van Den Broeck van Heijst, Jan Franciscus Van Den Bruel, Jan
Bruijnendonkx.
Aldus publiekelijk verkocht binnen Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Van Den Bruel
en Franciscus Van Put als getuigen.
Akte N° 44

21 juli 1795

Op heden 21 juli compareerde voor mij notaris Anna Catharina Peeters ongehuwde en
meerderjarige dochter bijgestaan met een vreemde voogd, welke comparante woonachtig op
het begijnhof tot Herentals aan mij verklaarde aan Guilielmus Peeters haar neef gehuwd
met Anna Elisabeth Peeters inwoners van “ de vennen “ bijvang der stad Herentals alhier
present en het volgende in huur accepterende van een perceel weide, groot 275 roeden
gelegen in “ het herenbroeck “. Item omtrent twee en een halve zille dries ook aldaar
gelegen.
Item circa twee en een halve zille zaailand gelegen op “ het stadsveld “ en tot slot een stuk
zaailand groot een bunder gelegen bij den stadsmolen. Al deze gronden van erven gelegen
onder het territoir van de stad Herentals, voor en om daarvoor jaarlijks te renderen voor de
pacht van de 275 roeden weide de som van 13 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van
dertien en een half veertelen graan. Actum binnen Herentals, ter presentie van Joannes Van
Gansen en Petrus Claes.
Akte N° 45

23 juli 1795

Op heden 23 juli compareerde voor mij notaris Guilielmus Hendrickx gehuwd met Barbara
Josepha Geni, inwoners en burgers der stad Herentals welke comparant verklaarde te
transporteren aan Guilielmus Maes gehuwd met Anna Catharina Van Hove inwoner van
Olen ten gehucht van Meeren te weten van zekere helft van een perceel erve groot in het
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geheel 1641 roeden, genaamd “ de gooren “ gelegen tot Larum onder de Tiende “ het groot
houterenveld “. Palende dezelfde helft oost … (leeg), zuid en west den comparant met de
wederhelft en noord de zogenaamde “ gemeijne heijden “ om en mits een som van 80
guldens Brabants courant.
Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Gerardus Wouters en H.
J. Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 46

25 juli 1795

Op heden 25 juli compareerde voor mij notaris Guilielmus Hendrickx gehuwd met Barbara
Josepha Geni burgers der stad Herentals ter ene zijde en Petrus Martinus Soeten
molenaar tot Buel ter tweede zijde, welke comparant verklaarde een contract van permutatie
of mangeling van erve op erve te laten maken.
Verklaarde de eerste comparant aan de tweede in volle erfdom te transporteren 320 ½
roeden van erve gelegen tot Larum onder de Tiende van “ het groot houterveld “. Palende
oost … (leeg), zuid een loop, west den tweede comparant en noord Guilielmus Maes. Den
tweeden comparant transporteerde aan den eerste comparant 44 roeden hooiwas gelegen
op “ het steen “ onder Olen. Palende oost het Gasthuis van Herentals, zuid … (leeg), west
Michael Cluijts en noord de rivier de Nethe. Tot egalering van waarde moet den tweede
comparant aan den eerste opleggen de som van drie guldens.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Guilielmus Maes en H. J.
Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 47

25 juli 1795

Op heden 25 juli compareerde voor mij notaris Guilielmus Hendrickx gehuwd met Barbara
Josepha Geni, inwoners der stad Herentals dewelke verklaarde getransporteerd te hebben
aan Petrus Martinus Soeten molenaar tot Buel die de nabeschreven cessie en transport
accepteerde van zeker perceel erve groot 500 roden genaamd “ de gooren “ gelegen tot
Larum onder de Tiende van “ het groot houteren veld “. Palende oost Guilielmus Maes en
den acceptant met 320 ½ roeden die hij bij mangeling verkregen heeft, zuid … (leeg), west
de erfgenamen van den brouwer Rosa tot Diest en noord de zogenaamde “ gemeijne
heijden “ om en mits de som van 66 guldens.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Guilielmus Maes en Henricus
Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 48

4 augustus 1795

Op heden 4 augustus compareerde voor mij notaris Juffrouw Anna Maria Soeten begijntje
op het begijnhof van Diest, bijgestaan met mij notaris haar kozijn germain zo van haar
moeders als vaders ’t wegen, welke comparante verklaarde bij deze onherroepelijk te
constitueren en ten volle machtig te maken Mr. … (leeg) om te compareren voor den
Leenheer of zijn stadhouder en Leenmannen van het Leenhof van Houtven om aldaar na
voorgaande opdracht te doen en laten goeden Franciscus Van Den Bruel en Joanna
Boeckx zijn huisvrouw en de moeije van de constituante in een huis, stal, schuur, hof en
huisveld groot een half bunder, gestaan en gelegen tot Hulshout …
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van den eerwaarde heer Fr.
Hilarius Soeten en Hendrick Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
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7 augustus 1795

Op heden 7 augustus compareerde voor mij notaris Anthonius Smolders 21 en Maria
Meermans zijn huisvrouw inwoners van Olen ten gehucht van Boekel, welke comparant
verklaarde ontvangen te hebben van Joannes Baptista Kneuckelbergs en Anna Maria
Verboven zijn huisvrouw, ingezetenen van Buel, een som van 500 guldens Brabants
courant.
Comparant stelde hiervoor te pand een perceel zaailand groot circa een (half) bunder
gelegen tot Boekel. Palende oost Catharina Bleerinckx, zuid Petrus Van Castel kinderen,
west een straatje en noord Petrus Franciscus Heijlen. Actum tot Olen op het kantoor van mij
notaris ter presentie van Joannes Baptista Verhaert en Petrus Franciscus Heijlen als
getuigen.
Akte N° 50

10 augustus 1795

Op heden tien augustus compareerde voor mij notaris Petrus Verhaert en Anna Catharina
Verstappen gehuwden tot Oosterwijk onder het gerecht van Tongerlo, hij gezond van
lichaam gaande en staande en zij ziek te bed liggende welke comparanten verklaarden
hierbij hun testament van uiterste wil te maken.
-

Willende dat hun lichamen zouden begraven worden op het kerkhof der parochie van
hun overlijden met een gepermitteerde uitvaart en lijkdienst …

-

Dispositie van hun haafelijke goederen maken ze aan elkaar …mits daar boven te
betalen aan hun jongste kind voor zijn vader of moederlijke uitzet zoals alreeds de
twee andere kinderen voor uitzet hadden genoten.

-

Dispositie van haar onroerende en erfelijke goederen maakte zij met volle touchte en
gebruik aan den testateur haar man en den eigendom aan haar kinderen …

Aldus gedaan ten woonhuis van den testateur ter presentie van Adrianus De Ceuster en
Gerardus De Ceuster als getuigen hiervoor speciaal gevraagd. Anna Catharina Verstappen
verklaarde wegens haar ziekte niet te kunnen schrijven.
Akte N° 51

14 augustus 1795

Op heden 14 augustus compareerde voor mij notaris Henricus Helsen en Maria Catharina
Douwen zijn huisvrouw, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van
Guilielmus Verstappen en Maria Elisabeth Douwen zijn huisvrouw een som van 100
guldens.
Voor welk kapitaal zij tot pand stelden de tweede comparantes onverdeeld kindsgedeelte op
haar gesuccedeert met de dood van Joannes Douwen haar vader. Actum tot Olen op het
kantoor van mij notaris ter presentie van Gommar Brans en H. J. Soeten als getuigen.
Akte N° 52

18 augustus 1795

Op heden 18 augustus compareerde voor mij notaris Joannes Balens meerderjarige
jongeman inwoner van Oevel en verklaarde ontvangen te hebben van Michael Verwimp en
Catharina Daems zijn vrouw inwoners van Noorderwijk ten gehucht van “ de deupt “ een
som van 200 guldens Brabants courant.

21

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Anthonius Smolders x Maria Elisabeth Meermans, nr. 2070, pag. 416.
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Comparant stelde voor speciale hypotheek zijn onverdeeld kindsgedeelte op hem
gesuccedeert met de dood van zijn ouders. Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter
presentie van Martinus Dresselaers en Petrus Verswijvel als aanzochte getuigen.
Akte N° 53

19 augustus 1795

Op heden 19 augustus compareerde voor mij notaris Martinus Van Castel, oud 22 jaar
ongehuwde jongeman bijgestaan met zijn voogd Adriaen Helsen, welke comparant
verklaarde ontvangen te hebben van Martinus Verhaert en Anna Catharina Verhaert zijn
zuster respectieve jongeman en ongehuwde dochter een som van 400 guldens Brabants
courant.
Comparant stelde hiervoor tot pand, ten eerste de onverdeelde juiste helft van een perceel
zaailand genaamd “ den hoek “, groot drie zillen gelegen tot Meeren. Palende oost een
straat, zuid “ de Meerensche plijn “, west Martinus Bleerinckx erfgenamen en noord Michiel
Heijlen weduwe. Item de onverdeelde helft van een stuk zaailand geheten “ den scham
braek “, groot circa 280 roeden, gelegen tot Meeren onder het Leenhof van den Heer Verbist
Licentiaat in de medicijnen. Palende oost Adriaen Verbiest, zuid Amandus Van Hout, west
Michiel Heijlen weduwe en noord den eerwaarde heer Sterckx pastoor van Bel. Item de
onverdeelde helft van een half bunder weide geheten “ het geerkens “ gelegen tot
Gerhaegen onder Olen. Palende oost Adriaen Blerinckx weduwe, zuid den heer secretaris
Moortgat, west Antonis Smolders en noord Peeter Franciscus Mertens. Tot slot de
onverdeelde helft van een half bunder weide, genaamd “ de hoeve “ gelegen onder de
jurisdictie van Geel. Palende oost Adriaen Verbist, zuid Petrus Van Bijlen west de straat
gaande naar “ het gebroekt “ en noord Michael Heijlen weduwe.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Cornelis Joseph Verwimp en
Henricus De Backer als getuigen.
Akte N° 54

19 augustus 1795

Op heden 19 augustus compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Amandus Douwen
gehuwd met Maria Theresia Verstappen inwoners van Oosterwijk Tongerlo, welke
comparanten verklaarden ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe wijlen
Martinus Daems tot Buel, een som van 200 guldens Brabants courant.
Comparant stelde tot pand zijn onverdeeld kindsgedeelte op hem gesuccedeert met de dood
van zijn vader Joannes Douwen. Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie
van Petrus Verswijvel en Josephus Renders als aanzochte getuigen.
Akte N° 55

20 augustus 1795

Op heden 20 augustus compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, den eerwaarde heer
Petrus Martinus Mols kapelaan van Wiekevorst welke comparant verklaarde te
transporteren aan en ten behoeve van zijn oom Petrus Douwen gehuwd met Catharina
Matthijs inwoners van Olen ten gehucht van Gerheijden alhier present en deze koop
accepterende van zeker perceel hooiwas groot 150 roeden bij de zogenaamde “ bunders “
onder de jurisdictie van Geel. Palende oost Petrus De Smedt, zuid Martinus Willems, west
Joannes Baptista De Winter en noord Josephus Verachtert nomine uxoris.
Item een perceel hooiwas groot … (leeg) gelegen op “ het voorste geruijm “ onder Geel.
Palende oost Antonis Helsen bij touchte, zuid … (leeg), west Joannes Thoremans en noord
de rivier de Nethe. Item en tot slot en half zille heide gelegen bij “ de bosch heijde “ onder
Olen. Om en mits een som van 225 guldens Brabants courant.
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Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Godefridus Verellen
en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 56

20 augustus 1795

Op heden 20 augustus compareerde voor mij P. M. Soeten, Martinus Aerts gehuwd met
Anna Catharina Soeten inwoners van Zoerle Westerlo ten gehucht van Gelindel, welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Guilielmus Bouwen en Joannes
Berthels in kwaliteit als voogden over de twee jongste kinderen van wijlen Petrus Wuijts en
Catharina Berthels een som van 500 guldens Brabants courant geld.
Comparant stelde hiervoor tot pand een stuk zaailand geheten “ den kenen driesch “
gelegen tot Gelindel. Palende oost de erfgenamen van Joannes Gebruers, zuid Guilielmus
Haepers kinderen, west den heer secretaris Soeten erfgenamen en noord den heer
Montens. Tot slot omtrent een zille zaailand genaamd “ het speurrie blok “ gelegen als voor.
Palende oost Franciscus Verlinden, zuid Petrus Van Hout, west Guiliam Cuijpers en noord
een Veldstraat.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Willem Van Tongerlo en
Petrus Helsen als aanzochte getuigen.
Akte N° 57

20 augustus 1795

Op heden 20 augustus compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Franciscus Van De Ven
gehuwd met Elisabeth Van De Weijer inwoners van Zammel ten gehucht van “ den hout “,
welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe
van wijlen Martinus Daems tot Buel een som van 800 guldens Brabants courant geld.
Comparant stelde hiervoor tot pand een stuk zaailand en weide geheten “ den driesch “
groot een bunder en gelegen tot Zammel in de Nederstraete onder het territoir van Geel.
Palende oost Adrianus Willekens erfgenamen, zuid een straat, west en noord Franciscus
Hermans.
Mede comparerende Joannes Schroven Caroluszoon meerderjarige ongehuwde jongeman
verklaarde nog voor speciale hypotheek te stellen voor de securiteit van het voorzegde
kapitaal en de intresten een half zille zaailand gelegen tot Zammel. Palende oost Joannes
Vennekens, zuid een straat, west … (leeg) en noord de baan leidende van Westerlo naar
Geel.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Joannes Baptista Lemmens
en Petrus Verswijvel als aanzochte getuigen.
Akte N° 58

22 augustus 1795

Op heden 22 augustus compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Joannes Van Eijnde in
kwaliteit als aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Michael Janssens
en Dimphna Van Eijnde, welke comparant bekende aan Joannes Baptista Renders en
Petrus Smedts beiden alhier present en aan ieder van hun een perceel erve verhuurd en in
pacht uitgegeven te hebben, te weten aan den eerste acceptant een derde van een bunder
beemd gelegen aan “ den slept dijck “ en aan den tweeden acceptant een half bunder dries
geheten “ het nieuw blok “ gelegen tot Boekel en dat voor een termijn van zes opvolgende
jaren en mits daarvoor jaarlijks te renderen voor den beemd een som van 23 guldens en 10
stuivers en voor den tweeden acceptant voor den dries een som van 12 guldens. Actum tot
Boekel In “ de Ganzevoet “ ter presentie van Joannes Meir en Adriaen Doos.
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23 augustus 1795

Op heden 23 augustus compareerde voor mij P. M. Soeten, de molenaar van Buel Petrus
Martinus Soeten en Joanna Catharina Huijpens zijn huisvrouw en verklaarden ontvangen
te hebben uit handen van Michael Vertommen en Maria Elisabeth Veris zijn huisvrouw
inwoners van Noorderwijk een som van 500 guldens Brabants courant geld.
Comparant stelde voor dit kapitaal tot pand twee percelen zaailand gelegen tot Buel onder
Olen, geheten het ene “ het rachters “ groot een bunder en palende oost Franciscus De
Ceuster, noord Adriaen Heijlen, west de comparanten zelf en zuid Cornelis Verachtert en het
andere twee en een halve zille genaamd “ het d’ joosens “. Palende oost Petrus De
Ceuster, zuid een loop, west Peeter Verlinden en noord Amandus Van Hout.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Bulkens en Henricus
J. Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 60

23 augustus 1795

Op heden 23 augustus compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Elisabetha Verhaegen
weduwe van wijlen Petrus Van Den Eijnden inwoonster der stad Herentals, welke
comparante verklaarde over te zetten en in erfdom te transporteren aan en ten behoeve van
de heer Henricus Josephus Aerts ingezetene van Wijnegem, alhier present en deze koop
accepterende van eerst een perceel beemd genaamd “ den comptoir bempd “ groot 300
roeden gelegen buiten “ de Zandpoort “ onder Herentals. Palende oost … (leeg), zuid N.
Knaeps, west de zogenaamde de Pauwelstraat? en noord den H. Geest Tafel van Herentals.
Item een perceel erve groot 250 roeden gelegen in het Poelstraatje buiten “ de Koeijpoorte “
tot Herentals. Palende oost en noord hetzelfde Poelstraatje zuid en west Juffrouw Bosch en
Sieur Baillen. Item een stuk zaailand groot circa 60 roeden gelegen op “ den hekxenberg “
onder Herentals. Palende oost de dezelfde “ hekxenberg “, zuid het Godshuis van Sancti
Petri, west en noord Henricus van Turnhout. Item 200 roeden erven gelegen buiten “ de
zandpoort “ tot Herentals. Palende oost de stadsvesten, zuid de erfgenamen van de heer
Sels, west een straatje en noord den weduwe Geens. Item en tot slot een perceel weide,
groot 100 roeden gelegen buiten “ de koeijpoorte “ tot Herentals. Palende oost Catharina
Van Looij, zuid een straat, west de erfgenamen Fr. D. Van Tendeloo en noord Jan B.
Douwen, om en mits een som van 1650 guldens Brabants courant geld.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Godefridus Verellen
en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 61

4 september 1795

Condities en voorwaarden waarop Anna Carolina Janssens begijntje op het groot
begijnhof tot Mechelen op heden 4 september voor mij notaris P. M. Soeten publiekelijk
presenteerde te verkopen twee percelen zaailand respectievelijk gelegen in de Renderstraat
onder Westerlo. Deze percelen zaailand aan haar gekomen bij schifting en deling tegen haar
zuster gepasseerd voor mij notaris op 13 maart laatstleden uit hoofde van haar moeder
Joanna Catharina Boeckx waaraan dezelfde percelen van de kant haar moeder Maria
Douwen bevallen waren bij scheiding en deling tegen de andere kinderen gepasseerd voor
den notaris Van Den Sande tot Westmeerbeek.
Onder den eerste koop een perceel zaailand groot 300 roeden geheten “ de drie zillen “
gelegen in de Renderstraat. Palende oost Norbertus Pauwels met de erven die hij uit de
straat heeft aangenomen, zuid Adriaen Thoelen en dito Pauwels, west en noord dezelfde
Pauwels. Dezelfde dag heeft na langdurige oproepen Norbertus Pauwels voor de som van
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950 guldens dit perceel ingemijnd. Op 5 september 1795 verhoogde Adriaen Vervoort
ingezetene van Zoerle Westerlo deze koop met een hooge. Norbertus Pauwels verhoogde
deze koop met nog een hooge. Op 18 september 1795 heeft Andreas Bogaerts voor de
sluiting nog een hooge gesteld waarmee hij koper is geworden.
Onder den tweede koop een stuk zaailand, groot 200 roeden geheten ” het half bunder “,
gelegen in de Renderstraat. Palende oost Norbertus Pauwels, zuid de kinderen van Joannes
Douwen, west Andreas Bogaerts en noord Adriaen Thoelen. Dezelfde dag werd deze koop
ingemijnd door Franciscus Douwen voor de som van 525 guldens en stelde daarop 10
hoogen. Adriaen Vervoort stelde nog een hooge bij, Norbertus Pauwels nog 20 hoogen.
Andreas Bogaerts stelde nog bij en is met het geven van den derden stokslag koper
geworden.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle Westerlo, present P. Fr. Van Den
Broeck en Wilm Helsen.
Akte N° 62

16 september 1795

In nomine Domini ame,
Kennelijk zij een iegelijk dat op heden deze 16de september voor mij P. M. Soeten openbaar
notaris compareerde Adrianus Van Lommel en Anna Theresia Wuijts wettelijke gehuwden
en inwoners van Olen ten gehucht van Schaatsbergen. Hij gezond en zij liggende ziek te bed
welke comparanten verklaarden hier te maken hun dispositie van uiterste wil en testament.
-

Willende dat hun lichamen zouden begraven worden op het kerkhof van de parochie
waar zij komen te overlijden met een treffelijke gepermitteerde uitvaart en moeten er
gecelebreerd worden om 24 guldens gelezen missen.

-

Dispositie van hun havelijke goederen laten ze aan hun te verwekken kind of
kinderen aan hun testateurs broers en zusters. Dispositie van hun erfelijke goederen
maken zij aan elkaar den eerst stervende aan de langstlevende van hen voor de
touchte en gebruik gedurende hun leven … en den eigendom bij gebrek van kind of
kinderen aan hun zusters en broers of hun descendenten.

Aldus gedaan ten woonhuis van de testateurs, ter presentie van Adrianus Franciscus Heijns
en Joannes Wouters als getuigen.
Akte N° 63

18 september 1795

Aangezien dat wijlen Anna Maria De Backer de nicht van ons ondergeschrevene en haar
weduwnaar Gommarus Verberckt ingevolge hun mutueel testament van datum 24
november 1785 voor de notaris A. J. Ceulemans tot Itegem, ons gepasseerd na de dood
van dezelfde weduwnaar, gelaten hebben de helft van al hun goederen, haeve en erve zo
verklaarden wij ondergeschrevene zo voor ons als voor onze mede erfgenamen mits deze
ons machtig te maken den notaris P. M. Soeten tot Olen ten einde om zich te begeven bij
de heren secretaris en schepenen der gemeente van Itegem om aldaar verbod te doen zo
wanneer de voorschreven goederen door den bovengemelde weduwnaar zouden worden
bezwaard te worden over enige belastingen. Actum binnen Hulshout deze 17 september. J.
Fr. Boeckx en A. E. Boeckx, Maria Anna Daems, Peeter Heijlen, Petrus Fr. Siongers, F.
Van den Bruel, J. Fr. Van den Bruel, P. A. Van Den Broeck.
Op heden 18 september 1795 heb ik P. M. Soeten als openbaar notaris op rekwest van
Joannes Franciscus Boeckx cum suis uit kracht van mijn bovenstaande commissie mij
vervoegd bij de secretaris en schepenen van Itegem behalve Petrus Bruijndonckx aan
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dewelke ik visie gegeven heb en in kwaliteit van notaris verbod en interdictie van zo wanneer
de goederen of enige der zelfde in mijn voorstaande commissie beschreven door
Gommarus Verberckt of door iemand van zijnen ’t wege zoude worden bezwaard te staan
in prejeductie van mijn committenten over enige belastingen, alimentaties, permutaties,
vernieuwingen en goedenissen of andere loze vondsten op pene als naar recht en ingeval
van buiten verwachtingen voortgingen met daarover te staan, heb ik in mijn voorschreven
kwaliteit als notaris tegen hun geprotesteerd …
Akte N° 64

18 september 1795

Alzo wijlen Anna Maria De Backer de nicht van ons ondergeschrevene en haar weduwnaar
Gommarus Verberckt ingevolge hun testament van 24 november 1785 voor de notaris A.
J. Ceulemans van Itegem aan ons na de dood van dezelfde weduwnaar gelaten hebben de
helft van al hun havelijke en erfelijke goederen en dat wij gehoord hebben dat dito
weduwnaar onder Itegem dezelfde goederen zou verkocht hebben aan Joannes Verberckt
inwoner van Itegem, zo verklaarden wij ondergeschrevene zo voor ons als voor onze
erfgenamen mits deze te committeren en ten volle machtig te maken den notaris P. M.
Soeten om zich te begeven bij den genoemde koper om daar te protesteren tegen den koop.
Actum binnen Hulshout deze 17 september 1795. J. Fr. Boeckx en A. E. Boeckx, Maria
Anna Daems, Peeter Heijlen, Petrus Fr. Siongers, F. Van den Bruel, J. Fr. Van den
Bruel, P. A. Van Den Broeck.

Op heden 18 september heb ik notaris mij begeven ter rekwest van Joannes Franciscus
Van Den Bruel cum suis uit kracht van mijn bovenstaande commissie bij den persoon van
Joannes Verberckt inwoner van Itegem aan dewelke ik visie gegeven heb ...
Akte N° 65

19 september 1795

Op heden 19 september compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Joannes Franciscus
Verheijen in kwaliteit als aangestelde voogd over zijn minderjarige broer Petrus Verheijen
dezelfde voogd geautoriseerd van de heren drossaard en schepenen van Lichtaart
ondertekent Jan Baptist Lepaige, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben, tot last
van zijn genoemde broer, van Juffrouw Anna Maria Clara Bouwen ongehuwde dochter en
inwoonster der stad Herentals een som van 250 guldens Brabants courant.
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand een perceel weide genaamd “ het
smalle broek “ groot omtrent een bunder gelegen tot Lichtaart. Palende oost Petrus Melis,
zuid Joannes Vervecken, west Henrick Van Gorp en noord Joannes Baptista Van Dael.
Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Godefridus Verellen
en Henricus Josephus Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 66

26 september 1795

Condities en voorwaarden waarop P. M. Soeten als notaris in naam en op aggregatie zo van
zijn moeder Juffr. A. E. Boeckx weduwe van de heer J. B. Soeten in zijn leven secretaris
van Olen als van de heren F. J. Bosquet en J. B. Bonequeau op heden 28 september
publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te verkopen enkele differente percelen
van heiden op het grondgebied van Olen gelegen.
Den eerste koop een perceel heide onlangs omgereden, deel makende van “ het witgoor “
gelegen tot Boekel, bestaande hetzelfde perceel in twee panden zuid westwaarts. Palende
oost de gracht door de verkopers onlangs gegraven dewelke voor de helft zal toekomen aan
de koper en voor de andere helft blijven aan de verkopers, zuid de gemeente van Olen, west
een straat en noord den tweede koop. Jan Franciscus Wouters aanvaarde den handslag
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voor de som van 115 guldens en stelde hierop nog 10 hoogen en is met het geven van drie
stokslagen op 12 oktober 1795 koper geworden.
Onder den 2de koop, een perceel heide onlangs omgereden ook deel makende van het
zogenaamde “ witgoor “. Henricus Van Hove aanvaarde den handslag voor de som van
124 guldens en stelde hierop 14 hoogen. Hij stelde nog 6 hoogen bij en is als laatste hooger
koper geworden.
Onder den 3de koop, een perceel heide gelegen tot Boekel zo en gelijk hetzelfde noordwaarts
met putten is afgetekend of door mij notaris zal aangewezen worden. Palende oost en west
een straat, zuid Henrik Verbiest kinderen en noord de verkoper. Henricus Van Hove heeft
hiervan den handslag ontvangen voor de som van 101 gulden en stelde 12 hoogen bij en is
hiermede koper geworden.
Onder den 4de koop, een perceel heide gelegen bij “ de Boeckelsche schans “. Palende
oost en zuid een straat, west den vijfde koop en noord de verkopers. Jan Van Reusel
ontving hiervan den handslag voor de som van 64 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen
en is hiermede als laatste hooger koper geworden.
Onder den 5de koop, een perceel heide naast den 4de koop gelegen. Palende oost dezelfde
4de koop, zuid een straat, west en noord de verkopers. Jan Van Reusel ontving hiervan den
handslag voor de som van 70 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en is hiermede als
laatste hooger koper geworden.
Onder den 6de koop, een perceel heide gelegen niet ver van de kapel van O. L. Vr. Ter
Gestelen. Oost den 7de koop, zuid den voetweg van Herentals naar Geel, west de verkopers
met een pand dat Adriaen Heijlen van hun in huur heeft en noord een straat of de gemeente
alhier. Jan Van Reusel ontving hiervan den handslag voor de som van 80 guldens per zille
en stelde daarop nog 15 hoogen en is hiermede als laatste hooger koper geworden.
Onder den 7de koop, een perceel heide naast de 6de koop. Palende oost een straat, zuid den
voetweg van Herentals naar Geel, west de 6de koop en noord de gemeente alhier. De straat
van ‘ den draeij ‘ aan “ het dennenbosch “ tot aan den voetweg van Herentals naar Geel zal
moeten lopen en door den koper geëffend worden zo en gelijk dezelfde met putten is
afgetekend, welke putten nog zullen moeten deel maken van de straat. Jan Van Reusel
ontving hiervan den handslag voor de som van 80 guldens per zille en stelde daarop nog 15
hoogen en is hiermede als laatste hooger koper geworden.
Onder den 8ste koop, een perceel heide gelegen tot Doffen. Palende oost en noord den 9de
koop, zuid een straat en west een loop dewelke de koper voor de helft zal moeten vagen.
Het strooisel daarop gehakt zal Joannes Goossens daaraf mogen halen voor Allerheiligen
eerstkomende. Jan Van Mensel ontving hiervan den handslag voor de som van 54 guldens
en stelde daarop nog 6 hoogen en is hiermede als laatste hooger koper geworden.
Onder den 9de koop, een perceel heide gelegen naast den 8ste koop. Palende oost den
voetweg van Geel naar Herentals, zuid een straat, west den 8ste koop en noord den weg aan
dezelfde 8ste koop aangevoegd.
Onder den 9de koop, een perceel heide deel makende van het zogenaamde “ witgoor “ tot
Boekel. Palende oost een straat, zuid de zogenaamde “ gemeijnte polders “ west een
gracht door de verkopers onlangs gegraven en noord de verkopers. Joannes Franciscus
Wouters ontving hiervan den handslag voor de som van 93 guldens per zille en stelde
daarop nog 8 hoogen en is hiermede als laatste hooger koper geworden.
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Aldus absolutelijk verkocht gesloten tot Doffen op “ de schans “ onder Olen deze 12 oktober
1795, ter presentie van Adriaen Heijlen en P. F. Mertens als aanzochte getuigen.
Op heden 16 oktober 1795 heeft den ondergetekende gezworen landmeter ten verzoek en
aanwijzen van de heer P. M. Soeten secretaris tot Olen en van de gelijke verzoeken van de
hier onder te noemen personen, gemeten deze tien navolgende percelen erven, zowel
heiden, mastbossen, omgeploegde heide of land zoals hieronder uitgedrukt en hebben
dezelfde erven groot bevonden in Herentals maten van twintig voeten in de roede als hierna
volgt.
-

-

1ste zeker gedeelte van de erve “ het witgoor “ gelegen tot Boekel toebehorende aan
Joannes Franciscus Wouters, groot bevonden 149 ½ roeden.
2de gemeten zeker gedeelte van “ het witgoor “ naast het voorgaande perceel
toebehorende aan Henricus Van Hove, groot bevonden 172 ½ roeden.
3de gemeten zeker gedeelte van “ het witgoor “ naast het voorgaande, toebehorende
aan de weduwe van den secr. Soeten, groot bevonden 219 ½ roeden.
4de gemeten zeker gedeelte in “ het witgoor “ daarnaast gelegen, toebehorende aan
Joannes Franciscus Wouters, groot bevonden 145 ½ roeden.
5de gemeten zeker perceel heide gelegen omtrent “ de Boekelsche schrans “
toebehorende aan Joannes Van Reusel, groot bevonden 194 ½ roede.
6de gemeten zeker perceel heide gelegen naast het voorgaande, toebehorende aan
Joannes Van Reusel, groot bevonden 224 ½ roeden.
7de gemeten zeker perceel heide met enige masten daarop staande gelegen tot
Boekel, toebehorende aan Henricus Van Hove, groot bevonden 245 ½ roeden.
8ste gemeten zeker perceel heide gelegen op het gehucht van Doffen omtrent de
Gestel kapel, toebehorende aan Joannes Van Mensel, groot bevonden 242 roeden.
9de gemeten zeker perceel heide waarvan een gedeelte met mast bezaaid en
gelegen naast het voorgaande, toebehorende aan dezelfde Joannes Van Mensel,
groot bevonden 448 ½ roeden.
10de tot slot gemeten zeker perceel heide gelegen tot Doffen komende met twee
zijden tegen zekere waterloop, toebehorende aan dezelfde Joannes Van Mensel en
groot bevonden 196 roeden.

Aldus gemeten ter presentie van den bovengenoemde P. M. Soeten secr. van Olen als ter
presentie van de voorgenoemde eigenaars. Actum Olen, Alb. Meulemans, landmeter.
Akte N° 67

28 september 1795

Op heden 28 september compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Adrianus Mathijs
meerderjarige jongeman ter ene zijde en Elisabeth Mathijs ten deze bijgestaan met
Adrianus De Busser haar man ter tweede zijde. Joanna Mathijs bijgestaan met Petrus
Douwen haar man ten derde zijde. Cornelius Verachtert en Joannes Verachtert
respectieve weduwnaar en meerderjarige zoon van wijlen Catharina Mathijs ten vierde
zijde. Die van toenaam Mathijs wettige kinderen van wijlen Petrus Mathijs 22 en Maria Van
Hove, welke comparanten verklaarden te willen scheiden en delen van erfgoederen zo egaal
mogelijk als het doenlijk is in vier kavels.
Aan den eerste kavel aangelegd, eerst een huis, stal, schuur en binnenveld groot een half
bunder, gestaan en gelegen tot Neerbeul. Palende oost en zuid een straat, west Martinus
Laenen en noord Amandus Van Hout. Item en tot slot een perceel heide, groot een half
bunder, genaamd “ de delheijde “ gelegen tot Hoogbuel. Palende oost Amandus Van Hout,
zuid den intendant Bosquet, west dezelfde Bosquet en noord Franciscus De Smedt. Degene

22

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Matthys x Maria Van Hove, nr. 1535, pag. 310.
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die deze kavel zal trekken zal moeten opleggen aan den tweede kavel een som van 42
guldens Brabants courant voor Kerstmis eerstkomende.
Tweede kavel. Aan deze kavel toegelegd, ten eerste een stuk zaailand groot drie zillen,
geheten “ het wuijtkens “ gelegen tot Buel. Oost een straat, zuid Amandus Van Hout, west
de H. Geest Tafel van Olen en noord Adriaen De Bruijn. Item de onverdeelde helft van een
zille broekagie op “ het nedergoor “ onder Geel gelegen. Palende oost Petrus De Peuter,
zuid Michiel Gebruers, west Henrick Van Lommel erfgenamen en noord Petrus Verachtert
kinderen, competerende de wederhelft aan Adriaen Mathijs. Item de onverdeelde helft van
omtrent een zille kwebbe gelegen op “ het hooggoor “ onder Geel. Palende oost Joannes
Verluijten kinderen, zuid Joannes Cools, west Franciscus De Ceuster en noord Petrus
Verboven, competerende de wederhelft aan Adriaen Mathijs. Item een zille heide geheten
“ de nederheijde “ gelegen omtrent “ de mosselgoren “ onder Geel. Palende oost Adriaen
Janssens, zuid Maria Cluijts erfgenamen, west … (leeg) en noord Franciscus Boeckx. Item
en tot egalisering der mindere waarde de som van 42 guldens door den eerste kavel te
betalen.
Derde kavel, aan den derde kavel toegelegd ten eerste een stuk zaailand genaamd “ het
gerhaegen veld “ groot een half bunder gelegen tot Gerhaegen. Palende oost Petrus Van
De Parre, zuid dezelfde Van De Parre, west Adriaen Van Castel kinderen en noord Joannes
Verbist. Item circa een half bunder zaailand geheten “ het bijlenveld “ gelegen tot Bijlen
onder Olen. Palende oost Adriaen Deckers, zuid de Arm Tafel alhier, west de heer C. L. J.
De Vries oud secretaris van Grobbendonk en noord Catharina Willems. Item een perceel
hooiwas, groot een zille, gelegen op “ den cauwert “ onder Geel. Palende oost Joannes
Haverijns, zuid Joannes Mertens, west een loop en noord Bavo Witvrouwen. Tot slot de som
van 24 guldens courant te betalen door den gene die de vierde kavel zal trekken.
Vierde kavel, aan deze vierde kavel aangelegd eerst een perceel zaailand groot omtrent
anderhalve zille genaamd “ het leenblok “ gelegen onder het Leenhof van Boekel. Palende
oost Franciscus Wouters, zuid een straat, west Joannes Dams en noord Franciscus Goor
weduwe. Item anderhalve zille weide geheten “ de bruelen “ gelegen tot Gerheijden onder
Olen. Palende oost een straatje, zuid Martinus Willems, west Adriaen Bellens en noord
Gerardus Bellens. Item 40 roeden erve met de schuur daarop staande, gelegen tot Buel.
Palende oost, zuid en west een straat en noord Jan Baptist Kneuckelbergs. Tot slot een
perceel hooiwas, groot circa een zille geheten “ den langen bempd “ gelegen in de
zogenaamde “ langenbemden “ onder Geel. Palende oost Joannes Hoes, zuid Peeter
Peeters erfgenamen, west Henrick Verbist kinderen en noord de Nethe. Tot egalisering der
meerwaarde van deze kavel zal deze aan den derde kavel een som van 24 guldens.
Geprocedeerd tot blinde loting zo is den tweede kavel bevallen aan Joanna Mathijs gehuwd
met Petrus Douwen, den derde kavel aan Joannes Verachtert en Cornelius Verachtert,
den vierde kavel aan Elisabeth Mathijs gehuwd met Adriaen De Busser en den eerste
kavel in optie aan Adriaen Mathijs en dat voor de afstand van zijn prerogatief in de
Leengoederen. Actum tot Doffen op “ de schans “ onder Olen, ter presentie van Adriaen
Heijlen en Amandus Van Hout als aanzochte getuigen.
Akte N° 68

28 september 1795

Op heden 28 september compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Juffrouw Anna
Carolina Janssens, begijntje op het groot begijnhof tot Mechelen bijgestaan met mij
notaris haar kozijn, welke comparante verklaarde mits deze machtig te maken Mr. … om te
compareren voor heer en hof om te laten goeden en vestigen Andreas Bogaerts
weduwnaar van wijlen Catharina Verbist inwoner van Zoerle Westerlo. Eerst in een perceel
zaailand, geheten de “ drie zillen “. Tot slot een stuk zaailand genaamd “ het half bunder ”.
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Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Goris en
Henricus Josephus Soeten mijn broer als aanzochte getuigen.
Akte N° 69

1 oktober 1795

Op heden 1 oktober compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Joannes Baptista Maenen
gehuwd met Theresia Helsen, welke comparant burger der stad Mechelen verklaarde
ontvangen te hebben van Joannes Baptista Kneuckelbergs 23 en Anna Maria Verboven
zijn huisvrouw inwoners van Olen ten gehucht van Buel een som van 300 guldens.
Comparant stelde hiervoor tot pand het onverdeelde part in zekere stede van zijn vrouw,
gestaan en gelegen tot Oosterwijk onder het gerecht van Tongerlo. Actum binnen Olen, op
het kantoor van mij notaris ter presentie van den eerwaarde heer Bruno Dingenen en
Martinus Godefridus Verellen als aanzochte getuigen.
Akte N° 70

2 oktober 1795

Op heden 2 oktober compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Guilielmus Verachtert
meijer en Petrus Boeckx, Michael Verachtert, Franciscus Seghers, Cornelius
Verachtert en Joannes Mertens schepenen van de gemeente Oevel geautoriseerd van de
gegoeden en notabelen, zo in- als afgezetenen en van alle verdere geïnteresseerden der
voorzegde gemeente zo bij convocatie naar voorgaande publicatie van biljet op zegel
behoorlijk gehouden den 9de juni laatstleden bij een separate akte van autorisatie door de
genoemde geïnteresseerden op gisteren den eerste dezer verleden dezelfde akte en de
gemelde convocatie beiden ten passeren dezer aan mij notaris en getuigen in origineel
getoond, welke comparanten verklaarden wel en degelijk ten behoeve van de voorschreven
gemeente ontvangen en tot haar last ter rente opgenomen te hebben een som van 2000
guldens Brabants courant.
Te weten van Gerardus Verbist meerderjarige jongeman ingezetene van Olen ten gehucht
van Hezewijk een som van 1500 guldens. Van Adrianus Heijlen schepen van Olen gehuwd
met Catharina Van Hove een som van 500 guldens. Voor deze kapitalen der gemelde
convocatie hebben de comparanten verbonden het geheel corpus hun ter gemeente en al de
goederen en middelen daar onder behorende onder prestatie van garantie. Actum binnen
Oevel, ter presentie van de heer P. J. Bruers secretaris van Oevel en Joannes Martinus De
Houwer als getuigen.
Akte N° 71

3 oktober 1795

Op heden 3 oktober compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Petrus Franciscus Van
Den Broeck gehuwd met Anna Barbara Janssens inwoner van Hulshout, welke comparant
verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Carolina Janssens zijn zwagerin,
begijntje op het groot begijnhof tot Mechelen een som van 400 guldens Brabants courant.
Comparant stelde voor dit kapitaal tot pand zijn kindsgedeelte nog onverdeeld met zijn broer
en zuster. Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Joannes
Baptista Verheijen en Henricus Grooten als aanzochte getuigen.
Akte N° 72

5 oktober 1795

Op heden 5 oktober compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Maria Elisabetha
Janssens ten deze bijgestaan met Joannes Van De Wouwer haar man ingezetene van
Heijst, welke comparante verklaarde ontvangen te hebben en op lijfrente genomen te
23
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hebben van haar zuster Juffrouw Carolina Janssens begijntje op het groot begijnhof tot
Mechelen een som van 600 guldens Brabants courant geld.
Comparante stelde hiervoor tot pand een behuisde hofstede groot omtrent vijf dagmalen,
geheten “ den Kroonenhoff “ gestaan en gelegen tot Hulshout onder het Leenhof van den
heer aldaar. Palende oost Joannes Franciscus Van Den Bruel, zuid een straat, west
Ambrosius Van Passel, Joannes Baptista Zielens en de erfgenamen van wijlen den heer
Mangelschots en noord Henricus Bosch kinderen.
Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Gerardus Wouters en
Joannes Baptista Wouters als aanzochte getuigen.
Akte N° 73

6 oktober 1795

Op heden 6 oktober compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Adrianus Bellens in
kwaliteit van aangestelde voogd over Joannes Baptista Bellens benevens Josephus
Bellens zo voor hem als voor zijn meerderjarige zuster, welke comparant verklaarde aan
Catharina Op De Beeck weduwe van Adrianus Van Rompa inwoonster van Morkhoven
alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker huis, stal, schuur en hof
groot omtrent 75 roeden gestaan en gelegen tot Morkhoven in den Dorpscirkel aldaar om en
mits daarvoor jaarlijks te betalen een som van 40 guldens Brabants courant. De
comparanten reserveerden de buitenkamer met den buitenhof van het voorzegde huis om
beiden separaat te kunnen verhuren.
Mede comparerende Martinus Vermeerbergen meerderjarige jongeman die verklaarde hem
te stellen voor de jaarlijkse huur en onderhoud dezer conditie als borg. Tot dien verklaarde
de comparanten verhuurd te hebben aan den persoon van Petrus Josephus Hendrickx
gehuwd met Anna Catharina Nuijers inwoners van de Groenstraat alhier present en de
nabeschreven gronden in huur accepterende, te weten 175 roeden dries gelegen omtrent
“ het waeterpoeltien “, 75 roeden beemd gelegen tot Strateneijnde en 175 roeden zaailand
gelegen tot Morkhoven, om en mits daarvoor jaarlijks te renderen voor geldpacht de som van
24 guldens Brabants courant en voor koren of rogge pacht de kwantiteit van 5 veertelen.
Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Henricus Josephus
Soeten en Joannes Baptista Wouters als aanzochte getuigen.
Akte N° 74

13 oktober 1795

Op heden 13 oktober compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Petrus Martinus Soeten
molenaar tot Buel als mondelinge last en procuratie hebbende van zij dochter Juffrouw Anna
Maria Soeten begijntje op het begijnhof tot Diest, welke comparant bekende in de naam
van zijn dochter aan Adrianus Franciscus Van Den Bruel meerderjarige jongeman
verhuurd te hebben vier percelen van erven, groot te samen circa drie en een half bunders
allen gelegen tot Hulshout, te weten vijf dagmalen zowel zaailand als dries geheten “ de eijk
mortels “, een bunder zaailand genaamd “ het heijken “, drie dagmalen dries geheten “ het
driesken “ en een half bunder hooiwas in “ het doodbroeck “. Al dezelfde percelen aan den
acceptant genoegzaam bekent en om daarvoor jaarlijks te renderen een som van 105
guldens Brabants courant geld.
Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Wilhelmus Van
Tongerloo en Joannes Wagemans als aanzochte getuigen.
Inliggende folio:
Seer bemende Neefe
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Hope beminden Neef zult zorg draegen volgens bloedverwantschap gelijk UL altijd betoont
heeft als van geschieden versoeck het goet van Hulshout aen ... te verhueren volgend UL
goed dienen in ieder versoekt hun alle jaeren omtrent Bamis oft verders 1 hesp, 25 pont
boter en … 4 à 5 veertelen koren en den restant in gelt ... etc.
Akte N° 75

14 oktober 1795

Op heden 14 oktober compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Petrus Martinus Maes
gehuwd met Dimphna S’Jongers ter ene. Martinus S’Jongers meerderjarige jongeman ter
tweede zijde, welke comparanten aan mij hebben te kennen gegeven dat aan hun, als
erfgenamen van wijlen Petrus S’Jongers hun respectieve zwager en broer, ieder voor de
helft competeert een perceel zaailand groot circa een half bunder genaamd “ het houtblok “
gelegen tot Strateneijnde onder het territoir van Westerlo. Palende oost de voorkinderen van
Peeter Helsen zaliger, zuid een Veldstraatje, west de kinderen van wijlen den heer secretaris
Soeten en noord Martinus Aerts.
Mitsgaders alsnog een obligatie van 425 guldens Brabants courant tot last van de wezen
wijlen Elisabeth Van Dijck daar vader af leeft Adriaen Thoelen ingevolge akte van
constitutie gepasseerd voor de notaris C. Coomans tot Westerlo van datum 27 november
1783. De comparanten wilden voor dezelfde obligatie en van het perceel zaailand niet in
gemeenschap blijven, verklarende zij na taxatie en loting uit dezelfde gemeenschap
gescheiden te zijn bij vorm van uitvergroting op volgende manieren.
Dat het perceel zaailand en de obligatie met de verschenen intresten sedert den laatste
vervaldag in volle eigendom zal volgen aan den eerste comparant uit den koop van zijn
vrouw Dimphna S’Jongers en aan den tweeden comparant opleggende de som van 462
guldens en tien stuivers. Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van
Henricus Van Hove en Martinus Goris als aanzochte getuigen.
Akte N° 76

14 november 1795

Op heden 14 november compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Petrus De Cleijn en
Joanna Catharina Kempenaers zijn vrouw inwoners van Noorderwijk, welke comparanten
bekenden ontvangen te hebben van de provisors der H. Geest Tafel van Noorderwijk een
som van 400 guldens Brabants courant geld.
De comparanten stelden hiervoor tot pand twee percelen van erven beiden gelegen onder
het territoir van Noorderwijk, het ene zaailand geheten “ het heijken “ groot circa drie zillen.
Palende oost en noord T’Serclaes Heer baron van Noorderwijk, zuid en west de weduwe van
de secretaris Soeten en het andere een half bunder beemd op “ de deupt “. Palende oost …
T’Serclaes, zuid Guilliam Bulckens en west J. B. Heijlen en noord de erfgenamen Van Jan
Baptist De Peuter.
Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Henricus Josephus
Soeten en Petrus Josephus Bulckens als aanzochte getuigen.
Akte N° 77

16 november 1795

Op heden 16 november compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, Joannes
Baptista Bossaerts gehuwd met Maria Anna De Kleijn inwoners van Herenthout, welke
comparanten bekenden ontvangen te hebben van de Heer Adrianus Cuijpers secretaris
van Reet, een som van 400 guldens Brabants courant.
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Comparanten stelden voor dit kapitaal speciaal tot pand zeker huis, hof en erve groot 100
roeden, gestaan en gelegen tot Herenthout. Palende oost de zogenaamde Hakkelaers
straet, zuid den heer van Herenthout, west Cornelis Bossaerts en noord de baan op Lier.
Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Henricus Josephus
Soeten en Gerardus Wouters als aanzochte getuigen.
Akte N° 78

21 november 1795

Op heden 21 november compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, Petrus
Martinus Soeten molenaar van Buel, welke comparant bekende verhuurd te hebben aan
Joannes Van Outsel gehuwd met Dimphna Huijpens, inwoners van de Haeperstraet alhier
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede bestaande in een huis,
stal, hof, zaailanden, weiden, heiden enz. … groot te samen zes bunders ten grote delen
gestaan en gelegen tot Buel onder Olen evenals de weduwe van Jacobus Peetermans 24
de voorschreven stede actueel in huur heeft behoudens dat daar nog aangelegen is een half
bunder weide geheten “ de groote rouvennen “ mits daarvoor jaarlijks te renderen voor
geldpacht een som van zestig guldens Brabants courant en voor koren of rogge pacht de
kwantiteit van 24 veertelen goed leverbaar graan. Actum te Olen ter presentie van Adriaen
Maes en Franciscus Sas?
Akte N° 79

30 november 1795

Op heden 30 november compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, Henricus
Helsen gehuwd met Maria Catharina Douwen inwoners van Oosterwijk Tongerlo, welke
comparant verklaarde ontvangen te hebben van Ida Gebruers weduwe wijlen Martinus
Daems inwoonster van Olen ten gehucht van Buel een som van 500 guldens Brabants
courant geld.
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand een perceel weide groot omtrent 5 zillen
genaamd “ het elsbroek “ gelegen tot Strateneijnde bij “ de pasbrug “ onder de jurisdictie
van Westerlo. Palende oost Guilielmus Cuijpers, zuid Guilielmus Verluijten, west Martinus
Verelst en noord een loop. Actum binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie
van den eerwaarde Peeter Franciscus Janssens Minderbroeder Recolleet en Martinus
Godefridus Verellen als aanzochte getuigen.
Akte N° 80

4 december 1795

Voorwaarden en condities waarop de erfgenamen van Cornelius Mans en zijn weduwe met
haar kinderen op heden 4 december voor mij notaris publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteerde te verkopen al hun gemeenschappelijke meubilaire effecten. Volgt een
opsomming van de gepresenteerde koopwaar met hun kopers en hun onkosten. Aldus
gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Petrus Vervoort en Martinus Goris als
getuigen.
De ondergeschreven Maria Catharina Verlinden verklaarde mits deze afstand te nemen
van haar recht op de touchte die ze had aan twee percelen van erven onder Olen gekocht bij
wijlen Cornelius Mans haar man. Het ene genaamd “ het molenstraetken “ en het ander
gelegen tot Kerkhoven en genaamd “ het hoogligt “, integendeel remitteren de
ondergetekende Joannes Baptista Mans en Franciscus Mans aan Maria Catharina
Verlinden alles dat zij aan hun en hun mede erfgenamen zou moeten opleggen uit hoofd
van hetgeen haar man sedert het verkrijg der voorschreven percelen daarvan te veel
getrokken heeft, zullende deze nochtans komen te cesseren ingeval zij tot geen opleg
gehouden en was. Actum tot Olen deze 4de december 1795.
24
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5 december 1795

Op heden 5 december compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, den heer Jan
Baptist Ruiz schout en Petrus Josephus Naets en Adrianus Verstockt schepenen der
gemeente van Pulle als tot hetgeen nabeschreven geautoriseerd van de gegoeden en
notabelen van de voornoemde gemeente, welke comparanten aan mij notaris verklaarden
ten behoeve van hun gemeente ontvangen te hebben van Sieur Norbertus Pauwels
boterkreemer en van Joanna Maria Bogaerts zijn huisvrouw een som van 2500 guldens
Brabants courant geld.
De comparanten hebben verbonden het geheel corpus van hun gemeente en alle goederen
en middelen daaronder behorende onder prestatie van garantie in forma en altijd genoeg te
doen … Actum tot Grobbendonk in “ den leeuw “ ter presentie van de Heer Hubertus Ant.
De Vries secretaris van Grobbendonk en Pulle en Joannes Luijten als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 82

9 december 1795

Condities en voorwaarden waarop de weduwe en kinderen van Jacobus Peetermans op
heden 9 december aan mij notaris P. M. Soeten publiekelijk presenteerden te verkopen een
deel van hun haafelijke meubelen. Volgen de verkoopsvoorwaarden.
Volgen de navolgende meubelen aan de nagenoemde personen voor de som achter hun
respectievelijke namen aangetekend. o.a. de vermelding van het verkocht vee: Petrus Van
Olmen tot Herentals kocht een koe voor 79 guldens, borg Franciscus Ceuleirs. Peeter
Verboven van Heulven kocht voor 48 guldens een stier, borg Petrus Mortelmans alhier.
Een koe van Guilielmus Maes voor 66 guldens werd Adriaen Appels en Jan Peeters van
Tongerlo stond hier borg voor. Franciscus Peetermans kocht voor 34 guldens een vaars,
en ook voor 19 guldens een kalf. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present Martinus
Dresselaers en Martinus Goris als getuigen.
Ontvangen van den notaris Soeten de som van 25 guldens courant op rekening van den
voorstaande koopboek. Actum tot Olen 16 september 1796. Dimpna Heijlen.
Akte N° 83

20 december 1795

Op heden 20 december compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten de eerwaarde
heer Michael Willems kapelaan van Oosterwijk, welke comparant verklaarde in volle erfdom
te transporteren aan en ten gunste van Adrianus Verlinden gehuwd met Maria Catharina
Janssens alhier present en het volgende tot zijn behoef te accepteren het part en deel dat
den heer transportant bekomt in de erfgoederen die Daniel Djoos en Martinus Willems in
huur gebruiken en aan en ten profijt van Anna Maria Willems weduwe van wijlen Michael
Janssens alhier insgelijks present en het volgende tot haar behoefte in koop accepterende
de gerechtigde heiden, het part dat hij transportant bezit in de erfgoederen die Peeter
Verbiest in huur heeft, al de erfgoederen aan de acceptanten beiden inwoners van Geel
genoegzaam bekend gelegen zijn, zowel onder Olen als Geel en dat om en mits een som
van 1175 guldens en zeven stuivers, welke som den heer transportant uit handen van
Martinus Verlinden bekende ontvangen te hebben een som van 500 guldens en uit handen
van Anna Maria Willems de som van 200 guldens. Actum te Olen op het kantoor van mij
notaris ter presentie van H. J. Soeten en M.G. Verellen
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Akte N° 84

20 december 1795

Alzo kwestie en geschil stond te gebeuren tussen de kinderen en erfgenamen wijlen
Cornelius Mans 25 weduwnaar van wijlen Maria Catharina De Crock ter ene en tussen
Maria Catharina Verlinden laatste weduwe van dezelfde Cornelius Mans en haar kinderen
verwekt bij wijlen Thomas Aerts haar eerste man ter andere zijde, ter zake dat dito
weduwnaar en weduwe te samen vergadert zijn in den huwelijkse staat zonder dat de ene of
andere van hun een afsnede met hun kinderen gemaakt hebben, ook doordat dezelfde
weduwnaar zo in zijn eerste huwelijk als in zijn weduwlijke staat bij koop verkregen heeft
enige erfgoederen in sommige van welke hij gegoed is geweest en in andere niet en eindelijk
ter zake de voorschreven Maria Catharina Verlinden staande in haar tweede huwelijk
verkregen heeft een erfenis van haar neef zaliger den pastoor van Pulderbos.
Mede comparerende Joannes Baptista Mans en Franciscus Mans zo voor hen als voor
hun zwager Joannes Verrijt dewelke zij eerdaags beloofden te zullen doen aggregeren.
Joannes Smets en Franciscus Mans in kwaliteit al wettelijke voogden over wijlen Anna
Elisabeth Mans vier minderjarige kinderen daar vader af was Martinus Smets, dezelfde
voogden nochtans onder aggregatie der wethouders van Olen ter ene en Gaspar Aerts
meerderjarige zoon der voorgenoemde Maria Catharina Verlinden als tot hetgeen
nabeschreven geautoriseerd, niet alleen van zijn moeder maar ook van zijn broers en zijn
zwager.
Volgen de verklaringen in de minnen te regelen aangaande deze kwesties en geschillen.
Actum te Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Adrianus Martinus Deckers en
Philippus De Vos.
Inliggende akte:
Cornelius Mans in huwelijk geweest met Maria Catharina De Crock ende heeft met
dezelfde verwekt verscheidene kinderen.
Maria Catharina De Crock sterft, laet achter haeren voornoemde man en kinderen.
Cornelius Mans heeft staende sijnen weduwlijken staet gekocht een huijs met aangelegen
erve, waer inne hij niet en is gegoijdt.
Hij heeft bovendien noch andere percelen in erve gecocht waerine hij is gegoijdt.
Den selve convoleert in tweede huwelijk met seeckere Maria Catharina Verlinden zijnde
ook een weduwe met kinderen en beiden ongescheijd van hun kinderen.
Cornelius Mans sterft, laet achter sijne kinderen in eerste huwelijk verweckt ende sijne
tweede huijsvrouwe.
Wordt gevraaght.
1. Hoe dat de gemijne haeve van Cornelius Mans ende sijne tweede huijsvrouwe moet
worden gedeijlt.
2. wat recht de kinderen van Cornelius Mans zijn hebbende tot het huijs en de
aengelegen erve in sijne weduwelijke staet gecoght ende ongegoijdt gebleven.
3. Wat recht deselfde zijn hebbende tot de andere parcheelen erve waer inne hij is
gegoijt.

25
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Gezien bij den ondergetekende advocaat den bovenstaande casus met de respectievelijke
vragen daaruit geformeerd. Op alles wel en rijpelijk gelet daaruit geformeerd, dat het gemene
haeve van Cornelius Mans en Maria Catharina Verlinden beiden van hun kinderen
ongescheiden gebleven zijnde voor de juiste helft toekomt aan de kinderen van Cornelius
Mans, moetende de wederhelft gedeeld worden half tussen Maria Catharina Verlinden en
half tussen haar kinderen.
Op de tweede vraag is den ondergetekende van gevoelen dat het ongegoede huis met
aangelegen erven bij Cornelius Mans in zijn weduwlijken staat gekocht eerst voor de helft
toekomt aan zijn kinderen uit hoofde van hun moeder, ook de helft van de wederhelft uit
hoofde van hun overleden vader en dus drie vierde parten, moetende het resterende vierde
part gedeeld worden half tussen Maria Catharina Verlinden en half tussen haar kinderen
alles welk conform is aan het dispositief van het 41ste artikel … 15 der costumen der stad van
Lier en van haar bijvang lokaal binnen het dorp van Olen alwaar het gemelde sterfhuis is
gevallen.
Op de derde vraag is den ondergetekende van sentiment dat de kinderen van Cornelius
Mans gerechtigd zijn in het geheel tot al de percelen van erven in derde vraag uitgedrukt, te
weten voor de juiste helft uit hoofde van der gemeenschap tussen hun en hun vader en uit
den hoofde van hun moeder en voor de wederhelft uit hoofde van hun vader, zo nochtans
dat aan dezelfde weduwe Maria Catharina Verlinden toekomt de touchte gedurende haar
leven in de helft van de voorschreven wederhelft en dus in het vierde part der zelfde
goederen.
Zijnde den ondergetekende bovendien van gevoelen dat de kinderen van Cornelis Mans
gerechtigt zijn tot al de erfgoederen van hun moeder, mitsgaders tot al degene hun vader in
bezit heeft en had ten tijde van het sterven van zijn eerst vrouw als zijnde al dezelfde
gesuccedeert en gedevolveert op zijn kinderen.
Eindelijk is den ondergeschreven van advies dat de som van drie honderd guldens aan
Catharina Verlinden toegekomen staande haar huwelijk met Cornelis Mans en de
voortgekomen erfgoederen op haar ten dele verstorven de nature behoren te behouden van
erfgoed van haar zijde gekomen, waartoe de kinderen van Cornelis Mans alvolgens geen
recht komen te formeren..
Alzo geadviseert binnen de Vrijheid Geel dezen 4 december 1795. J. L. Le Bon, idem
censoo J. Reijnders.
Akte N° 85

29 december 1795

Op heden 29 december compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, Petrus
Wouters molenaar van Zoerle gehuwd met Anna Catharina Van Hemelen ter ene.
Gerardus Wouters insgelijks molenaar van professie gehuwd met Joanna Peeters ter
tweede zijde en Elisabeth Wouters bijgestaan met Martinus Godefridus Verellen haar
man ten derde zijde. Welke comparanten bekenden niet langer in gemeenschap te willen
blijven van alzulke erfgoederen als hun uit den hoofde van hun ouders Gerardus Wouters
en Anna Van Bijlen zijn verstorven en hiervan te willen scheiden en delen gelegd in drie
kavels.
Aan de eerste kavel aangelegd eerst een stuk zaailand groot 150 roeden geheten “ de
spaeg “ gelegen tot Boekel en palende oost Joannes Van Eijnde, zuid Jan Franciscus
Wouters, west Guilielmus Heijlen erfgenamen en noord dezelfde Wouters. Item een perceel
weide geheten “ den waeterloop “ groot circa een half zille gelegen tot Buel. Palende oost
den heer intendant Bosquet, zuid een straatje, west de molenaar Soeten en noord een loop.
Item een perceel zaailand groot circa een zille, genaamd “ het boekwijheijken “ insgelijks
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gelegen tot Buel. Palende oost Martinus Swolfs, zuid de weduwe van Martinus Daems, west
… (leeg) en noord Petrus Neijers.
Item een stuk zaailand groot omtrent 80 roeden, geheten “ het groot mertens “ gelegen tot
Gerheijden. Palende oost een straat, zuid de weduwe Joannes Cluijts, west ook een straat
en noord de kinderen van Bavo Witvrouwen. Item een perceel zaailand genaamd “ de geer
heijde “ groot omtrent 133 roeden en gelegen tot Boekel. Palende oost Joannes Daems,
zuid de zogenaamde Herstraat, west de straat gaande van Boekel naar Buel en noord
Michiel Janssens voorkinderen. Item een half bunder weide, genaamd “ de meiren “.
Palende oost Petrus Van De Parre, zuid een straat, west Josephus Verachtert en noord
Gommar Van Den Bulck kinderen. Item een perceel weide groot een half bunder geheten
“ den waeterloop “ gelegen tot Buel Palende oost de molenaar Soeten, zuid een straatje,
west de baan gaande naar Tongerlo en noord een loop.
Item een stuk zaailand groot 175 roeden, genaamd “ de lange plak “ ook gelegen tot Buel.
Palende oost Martinus Daems weduwe, zuid..(leeg), west den heer Bosquet en noord een
straat. Item een perceel weide groot circa 100 roeden geheten “ den sloot driesch “ gelegen
tot Bijlen. Palende oost Franciscus Heijlen, zuid de erfgenamen Peeter Heijlen, west en
noord een straat. Tot slot een stuk zaailand genaamd “ het kruijsblok “ groot omtrent de 225
roeden gelegen tot Doffen. Palende oost en zuid een straat, west Petrus Renders weduwe
en noord Jacobus Willems, belast met een jaarlijkse koren of rogge rente van één veertel en
anderhalf kwartier aan de parochiale kerk van Olen. Deze kavel zal moeten opleggen een
som van 1483 guldens Brabants courant geld te weten aan degene aan wie den tweede
kavel zal bevallen een som van 1458 guldens en aan degene aan wie den derde kavel zal
bevallen een som van 25 guldens.
Tweede kavel, voor de tweede kavel werd gesteld en aangelegd eerst een perceel hooiwas
genaamd “ het kromwiel “ circa 125 roeden groot, gelegen onder Geel. Palende oost N.
Verveeken, zuid … (leeg), west Petrus Van Bijlen en noord de Nethe. Item een perceel
kwebbe, groot circa een half bunder insgelijks gelegen onder Geel. Palende oost Amandus
Van Hout, zuid Cornelius Verboven, west Joseph Verachtert cum suis en noord den heer
secretaris Moortgat en Amandus Van Hout. Tot slot de som van 1458 guldens Brabants
courant voor de mindere waarde dan den eerste kavel.
Derde kavel, aan den derde kavel werd aangelegd eerst een stuk zaailand genaamd “ het
huijsblok “ groot omtrent drie zillen gelegen tot Bijlen. Palende oost Adrianus Bellens, zuid
Petrus De Ceuster, west Joannes Baptista Douwen en noord Henricus Leirs. Item een
perceel zaailand geheten “ den bovensten waeterloop “ groot circa anderhalve zille
gelegen tot Buel. Palende oost de molenaar Soeten, zuid een loop, west de zogenaamde
Herstraet en noord de Arm Tafel van Olen. Item een stuk zaailand groot omtrent 250 roeden,
genaamd “ de groote heijde “ ook gelegen tot Buel. Palende oost en zuid een straat, west
Amandus Van Hout en noord … (leeg).
Item een stuk zaailand groot 133 roeden, genaamd “ het kerstens “, gelegen op “ het
bijlenveld “. Palende oost Petrus Heijlen kinderen, zuid Martinus Willems, west een loop en
noord Joannes Hermans. Item een perceel dries, groot omtrent een derde van een bunder,
geheten “ den heijkant driesch “ gelegen tot Boekel. Palende oost en zuid een straat, west
Petrus Josephus Verachtert en noord Cornelius Verwimp met consoorten. Item een perceel
broekagie gelegen op “ het voorste geruijm “ onder Geel. Oost, west en noord ... (leeg),
zuid een loop. Tot slot tot gelijkmaking een som van 25 guldens courant op te leggen binnen
de acht dagen aan den eerste kavel.
Na loting (met vooraf afgesproken condities) was de eerste kavel bevallen aan Petrus
Wouters, den tweede kavel bevallen aan Gerardus Wouters en den derde kavel aan
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Elisabeth Wouters gehuwd met M. G. Verellen. Actum binnen Olen, ter presentie van
Adrianus Heijlen en Jan Baptist Coolkens.
Ontvangen bij mij ondergeschrevene Gerardus Wouters uit handen van mijn broer Petrus
Wouters de som van 1458 guldens in voldoening van een gelijke som die mijn broer
schuldig was ingevolge de voorstaande schifting en deling. Verklaarde dezelfde Petrus
Wouters uit handen van zijn genoemden broer Gerardus Wouters ontvangen te hebben de
som van 450 guldens ter redemptie van een obligatie die Gerardus Wouters schuldig was
aan zijn voorschreven broer ingevolge een akte van constitutie gepasseerd voor de notaris
Guilliam Peeters tot Westerlo van datum 23 april laatstleden. Nogmaals vermeld een akte
opgemaakt door dezelfde notaris Peeters gepasseerd op 3 mei 1793. Actum tot Olen, 30
december 1795.
Akte N° 86

30 december 1795

Op heden 30 december compareerde voor mij notaris P. M. Soeten, Gerardus Wouters 26
molenaar van professie gehuwd met Joanna Peeters, welke comparant aan mij notaris
verklaarde getransporteerd te hebben aan zijn broer Petrus Wouters molenaar van Zoerle,
alhier present en het nabeschreven transport accepterende van twee percelen hooiwas
beiden gelegen onder Geel.
Het ene genaamd “ het kromwiel “ groot omtrent 125 roeden. Palende oost N. Vervecken,
zuid … (leeg), west Petrus Van Bijlen en noord de rivier de Nethe. Het andere geheten “ de
bunders “ groot circa 200 roeden. Oost Amandus Van Hout, zuid Cornelis Verboven, west
Josephus Verachtert cum suis en noord den heer Moortgat secr. van Geel en Amandus Van
Hout, om en mits een som van 200 guldens Brabants courant geld. Actum tot Olen ter
presentie van Philippus De Vos en Joannes Wagemans als getuigen.
Ontvangen bij mij Norbertus Pauwels uit handen van Joannes Baptista Wouters
Gerarduszoon den som van 700 guldens courant geld in remboursement en redemptie van
alzulk kapitaal van gelijke som die dezelfde Joannes Baptista Wouters schuldig was
ingevolge constitutie opgemaakt door de notaris P. M. Soeten op datum van 30 december
laatstleden. Actum tot Zoerle deze 19 maart 1796. Getekend: Joannes Andreas Peeters en
Norbertus Pauwels.
Akte N° 87

30 december 1795

Op heden 30 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista
Wouters meerderjarige jongeman die verklaarde ontvangen te hebben uit handen van
Norbertus Pauwels boterkremer en Joanna Maria Bogaerts zijn huisvrouw, inwoner van
Zoerle Westerlo een som van 700 guldens.
Comparant stelde voor deze rente en kapitaal tot pand zijn onverdeeld kindsgedeelte hem
bevallen en verstorven met de dood van zijn ouders Gerardus Wouters en Anna Elisabeth
Verboven. Comparant verklaarde verder zo haast als zijn broer en de kinderen van zijn
zuster zal afgedeeld hebben de erfgoederen aan hem bevallen te zullen assigneren en
verbinden bij separate akte. Mede comparerende Petrus Wouters molenaar van Zoerle en
zijn halfbroer die verklaarde hem tot den tijd toe dat dezelfde separate akte gepasseerd zich
hiervoor als borg te stellen. Actum tot Olen, ter presentie van Gerardus Wouters en Philippus
De Vos als getuigen.

26

Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Gerardus Wouters x Anna Van Bylen, nr. 3650, pag. 716.
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31 december 1795

Op heden 31 december compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, Petrus
Gerardus Wouters molenaar gehuwd met Joanna Peeters ter ene en zijn halfbroer
Joannes Baptista Wouters meerderjarige jongeman, welke comparanten bekenden om een
voornemen te maken om samen tot hun gemeenschappelijk profijt te bemalen de windmolen
van Gierle die de comparant ter ene in pacht heeft tegen Nieuwjaar aanstaande en
verklaarden te samen een contract aangegaan te hebben van gemeenschap.
Volgen de condities en voorwaarden voor deze samenwerking. o.a.: het huishouden zal den
comparant ter ene aangaen en zal den tweeden comparant contribueren in het kopen van
meubelen en huisraad maar zal gehouden zijn voor zijn mondkosten jaarlijks aan den eerste
comparant een som van 100 guldens te betalen en voor de mondkosten van den maalgast
die de comparanten nodig hebben.
Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Verswijvel en
Guilliam Wouters als aanzochte getuigen.
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Not. 6067 : 1796.

Akte N° 1

2 januari 1796

Condities en voorwaarden waarop Josephus Deckers gehuwd met Maria Moons inwoners
der stad Lier, Joannes Deckers ingezetene van Pulderbos gehuwd met Elisabeth De
Weert, Henricus Deckers meerderjarige jongeman, Catharina Deckers bijgestaan met
Joannes Baptist Van Der Meijden haar man inwoners van Westerlo en Anna Maria
Deckers ongehuwde bejaarde dochter, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Petrus
Deckers en Maria Leijsen tijdens hun leven wettige gehuwden voor mij openbaar notaris
publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te verkopen drie percelen erven gelegen
onder Olen en twee onder Geel.
Onder den eerste koop een perceel zaailand groot 225 roeden, genaamd “ het leen “
gelegen tot Gerheijden onder het Leenhof van de Herstraet. Palende oost een loop, zuid
Adriaen Helsen Peeterszoon, west Adriaen Van Reusel en noord Cornelius Josephus
Verwimp. Adriaen Cluijts heeft hiervan den handslag ontvangen voor de som van 535
guldens en stelde daarop nog 25 hoogen. Op 3 januari verhoogde Martinus Cluijts deze
koop door 5 hoogen bij te stellen en is daarmede als laatste hooger koper geworden.
Onder den tweede koop een perceel hooiwas gelegen in “ den houteren bempd “ onder
Geel. Palende oost een loop, zuid Petrus De Ceuster nomine uxoris, west Cornelius Bellens
weduwe en noord Joannes Baptista Douwen. Michael Beerinckx ontving den handslag voor
een som van 20 guldens en stelde daarop nog 2 hoogen. Op 16 januari stelde Joannes
Baptista Wils nog drie hoogen bij en is daarmede als laatste hooger koper geworden.
Catherina Deckers verklaarde mits deze onherroepelijk te constitueren Joannes Baptista
Van Der Meijden haar man ten einde in haar naam behoorlijk procuratie tot goedenis te
doen van haar drie percelen erven.
Onder den derde koop een perceel hooiwas, groot 100 roeden of meer, gelegen in “ de
rietdellen “ onder Geel. Palende oost de erfgenamen Joannes Verboven, zuid Henrick
Verboven van Larum, west … (leeg) en noord Adriaen Franciscus Cluijts. Joannes Verborgt
ontving voor deze koop den handslag voor de som van 21 guldens en stelde hierop nog 7
hoogen. Joannes Baptist Wils verhoogde de koop door 3 hoogen bij te stellen en is
daarmede als laatste hooger koper geworden.
Aldus gedaan en absolutelijk verkocht op “ de schans “ tot Doffen ter presentie van Adriaen
Heijlen en Henrick Peeters als aanzochte getuigen.
De ondergeschreven kinderen van Petrus Deckers en de ondergetekende Joannes
Baptista Van Der Meijden als in huwelijk met Catharina Deckers verklaren dat het import
van hun moeders koopdag en de jaarlijkse pachten van goederen, die respectievelijk
opgetrokken zijn door hun broer Petrus Josephus Deckers aan hun ondergeschreven,
nadat daaruit voldaan zijn hun schulden, zijn betaald en opgelegd door dezelfde hun broer
volgens de rekening en liquidatie heden voor hun gedaan. Actum 23 januari 1796. Joannes
Deckers, Henricus Deckers, Anna Maria Deckers, Joannes Baptista Van Der Meijden.
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3 januari 1796

Op heden 3 januari compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, Anna Catharina
Renders Petrusdochter, meerderjarige dochter bijgestaan met een vreemde voogd, welke
comparante ingezetene van Olen verklaarde ontvangen te hebben van Petrus Heijlen en
Anna Heijlen zijn vrouw inwoners van Morkhoven een som van 500 guldens Brabants
courant geld.
Comparante stelde voor deze renten en het kapitaal tot pand haar onverdeeld kindsgedeelte
op haar gedevolveert met de dood van haar ouders waarvan de erfgoederen gelegen zijn ten
grote delen onder Olen. Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van
Martinus Godefridus Verellen en Henricus Josephus Soeten als getuigen. Mede ondertekent
Anna Barbara Verloo.
Akte N° 3

8 januari 1796

Op heden 3 januari compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, Maria Elisabeth
Verboven bijgestaan met Petrus Mathijs haar man, welke comparante verklaarde aan den
persoon van Joannes Mathijs weduwnaar van wijlen Anna Smets inwoner van Gerhagen
verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben al haar comparantes erfgoederen die op haar
kinderen met de dood van Petrus Cornelius Maes haar eerste man zijn gedevolveert.
Bestaande dezelfde erfgoederen in een huis, stal, schuur, hof, zaailanden, weiden, driesen,
broekagien enz. groot te samen circa vier en een half bunder, respectievelijk gestaan en
gelegen ten grootste deel tot Boekel en Meeren en gedeeltelijk onder Geel, zo en gelijk de
comparante en haar genoemde man hetzelfde actueel gebruiken, behoudens een half
bunder dries geheten “ den polder “ dat ze zelf gebruiken maar integendeel zegt de
comparante mede verhuurd te hebben twee percelen van erven gelegen onder Meeren die
actueel in gebruik zijn bij Guilielmus Maes en om daarvoor jaarlijks te renderen voor voorlijf
de som van 45 guldens en voor koren of rogge pacht de kwantiteit van 16 veertelen
gezuiverd koren.
Actum voor het ziekbed der comparante ten haar woonhuis, ter presentie van Cornelius

+

Maes haar zoon en Petrus Belmans als aanzochte getuigen. Dit is het handmerk
van
Maria Elisabeth Verboven verklarende om haar zicht niet anders te kunnen schrijven.
Akte N° 4

15 januari 1796

Op heden 15 januari compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten in het dorp van
Olen residerende, Sieur Petrus S’Jongers meijer van Wiekevorst en Joanna Theresia
Heijlen zijn huisvrouw welke comparanten aan mij bekenden in volle eigendom
getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van … Adrianus Verstappen Petruszoon,
meerderjarige jongeman alhier present en het nagemelde transport accepterende.
Zijnde al de haafmeubelen en huisraad van de comparanten voor de landbouw zoals
hoornbeesten, paarden, haver, gedorst en ongedorst, stro, hooi, toemaat enz. karren,
ploegen, egge, winde den harden oogst actueel ten velde staande als generalijk alle andere,
uitgezonderd dan alle klederen en lijnwaad, staande horlogie, goud, zilver, tin, metaal en
koper der comparanten, uitgenomen den grote koperen koeketel, al hun bedden en sargien
met alles dat daarvan afhangt, al de meubelen staande in hun grote kamer met het beste
ledikant op de kelderkamer, ook al hun gedorste en ongedorste granen, de klaver
uitgenomen, de bievaten en biehal en alles dat daaraan kleeft en tot slot nog enige
meubelen die zij hier voor niet hebben gereserveerd of doen uitsteken die zij zouden
goedvinden van aan hun te houden voor hun gerief, om en mits een som van 3000 guldens
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Brabants courant. Koper sloot op dit bedrag een rente af, te betalen in verschillende
paymenten. Acceptant rentgelder heeft verbonden zijn persoon en goederen, roerende en
onroerende.
Mede comparerende Petrus Gerardus Faes gehuwd met Elisabeth Verlooij, vader van
Joanna Maria Faes des acceptants toekomende huisvrouw en Isabella Theresia
S’Jongers weduwe van wijlen Petrus Verstappen moeder van den acceptant, welke mede
comparanten aan mij getuigden en bekenden en speciaal tot pand stelden tot securiteit van
het gemelde kapitaal en de te vervallen intresten, de eerste ordinaire comparant een perceel
beemd, groot omtrent zes dagmalen geheten “ den wijbeemd “ gelegen tot Hallaar onder
Heijst. Palende oost de rivier de Nethe en Laecke, zuid de weduwe van Joannes Vranckx,
west en noord … (leeg)
.
Den tweede ordinaire medecomparant uit kracht van testament conjunctief met haar man
gepasseerd voor de notaris Norbert Neeckx tot Herenthout residerende op datum ... (leeg),
een perceel zaailand groot omtrent een bunder genaamd “ het boschveld “ gelegen tot
Wiekevorst ten gehucht van Wimpel. Palende oost en zuid Petrus Verlooij, west het
zogenaamd Mortelstraatje en noord henzelf en Joannes Van Dijck. Tot slot een perceel
weide groot drie vierendelen, geheten “ de renkens bemd “ gelegen als voor. Palende oost
haar zelf en Joannes Franciscus Heijlen, zuid het nonnenklooster van Herentals en haar zelf,
west dezelfde Heijlen en noord het voornoemde klooster.
Er werd tussen de comparanten en de acceptant vastgesteld en besloten dat mits aan
dezelfde acceptant gecedeerd is den oogst ten velde staande te zullen moeten leveren te
Sint Andreasmis eerstkomende, de korenpacht die de comparanten dan zouden moeten
leveren aan het klooster der Norbertinessen tot Herentals. De s’heeren cijnzen uitgaande op
de hoeve daar den acceptant pachter van word zullen door de comparanten moeten
geëffend en aanbetaald worden … etc.
Actum binnen Olen op mijn kantoor ter presentie van Petrus Verswijvel en Petrus Helsen,
naaste geburen van mij notaris als getuigen speciaal aanzocht en geroepen.

Akte N° 5

16 januari 1796

Op heden 16 januari compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten binnen het dorp
van Olen residerende, Josephus Minnen en Anna Elisabeth Smedts gehuwden en
burgers der stad Lier, welke comparanten verklaarden in dank ontvangen te hebben uit
handen van Joannes Smets, de broer van de laatst genoemde comparante als voogd over
de vier minderjarige kinderen van wijlen Martinus Smets en Anna Elisabeth Mans
gehuwden tijdens hun leven een som van 200 guldens Brabants courant geld.
Voor welk kapitaal de comparanten speciaal tot pand stelden hun huis genaamd “ het Lieve
Vrouwke “ gestaan achter het stadhuis tot Lier onder belofte van alles genoeg te doen dat
aan dezelfde hypotheek zoude ontbreken. Actum binnen Omen op het kantoor van mij
notaris ter presentie van Jan Baptist Van Tongerlo en Petrus Helsen als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 6

25 januari 1796

Op heden 25 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Van Bladel en Maria
Catharina Van Lommel zijn vrouw inwoners van Noorderwijk, welke comparanten
verklaarden wel en degelijk ontvangen te hebben van Adrianus Heijlen schepen van Olen
en Maria Catharina Van Hove zijn huisvrouw een som van 100 guldens Brabants courant
geld.
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Comparanten stelden voor dit kapitaal tot pand omtrent een zille zaailand geheten “ het
philip maijs “ gelegen tot Doffen onder Olen. Palende oost de weduwe van Joannes
Verluijten, zuid de kinderen van Joannes De Bruijn, west de rentheffers en noord Cornelius
Geerewaerts. Aan den tweede comparant aangekomen uit hoofde van haar ouders bij
schifting en deling tegen haar zuster en broer gepasseerd voor de wethouders van alhier op
21 november laatstleden.
Actum te Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Petrus Verswijvel en Petrus
Helsen als aanzochte getuigen.
Akte N° 7

26 januari 1796

Op heden 26 januari compareerde voor mij openbaar notaris P. M. Soeten, Joannes
Verboven gehuwd met Joanna Catharina Vennekens ter ene en Cornelius Caers gehuwd
met Anna Catharina Heijlen ter andere zijde, welke comparanten, beiden inwoners van
Olen, hun tot beter gerief hebben aangegaan een contract van permutatie of mangeling van
erf op erf.
Verklarende de eerste comparant overgegeven te hebben aan den tweede zeker perceel
weide, groot circa een zille, gelegen in “ de rouvennen “ onder Olen. Palende oost de
gemeente van Olen, zuid Franciscus Vermeerbergen, west Adriaen Bellens Gerarduszoon
en noord Joannes Baptist Kneuckelberghs. Den tweede comparant verklaarde in tegendeel
te geven aan den eerste een perceel erve groot circa een derde van een bunder, geheten “
de reijt “ gelegen tot Schaatsbergen. Palende oost den Intendant Bosquet, Michael Cluijts
en de weduwe van Peeter Van Dijck, zuid de erfgenamen van Nicolaes Hermans en west
dezelfde weduwe van Peeter Van Dijck, noord een loop.
Aangezien de zille weide hiervoor aan den tweeden comparant gecedeerd merkelijk veel in
waarde overtreft dan het perceel erve in het tegendeel aan den eerste, zal den tweede
comparant opleggen een som van 120 guldens Brabants courant. Actum in “ den ganze
voet “ tot Boekel, ter presentie van den chirurgijn J. P. Schmitz en Joannes Van Eijnde als
aanzochte getuigen.
Akte N° 8

3 februari 1796

In den naem des Heere Amen,
Kennelijk zij iegelijk dat op heden 3 februari voor mij openbaar notaris compareerde Juffrouw
Anna Clara De Cock, ongehuwde dochter tot Herentals, enigszins ziekelijk welke
comparante verklaarde haar tijdelijke goederen te disponeren en bij deze haar testament te
maken.
-

Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een
gepermitteerde uitvaart en dat er onmiddellijk na haar overlijden 50 gelezen missen
moeten gecelebreerd worden.

-

Haar tijdelijke goederen evenals de erfelijke heeft zij testatrice gegeven en gelaten
aan haar broer Joris De Cock in volle eigendom en ingeval van zijn aflijvigheid aan
zijn zoon den eerwaarde Heer Joannes De Cock pastoor tot Nijlen.

Aldus gedaan binnen de stad Herentals, ter presentie van Egidius De Hert en Gaspar Aerts
als getuigen.
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3 februari 1796

Conditie en voorwaarde waarop Joannes Baptist Kneuckelbergs op heden 3 februari
publiekelijk presenteert te verkopen aan de hoogstbiedende een partij dennenbomen
gestaan in “ de ganzekooij heijde “. Volgt een lijst van 16 kopen.
Gekocht o.a. bij: Peeter Van Hout Oevel, Peeter Verborgt, Peeter Cools, Adriaen Maes
Meeren, Jan Matthijs Meeren, Adriaen Van Genechten, Peeter Appels ILLe, Adriaen
Verhaert, Jan Wouters Oevel, Peeter Vermeulen, Adriaen Bellens Doffen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter Cools en Marten Goris als
aanzochte getuigen.
Akte N° 10

6 februari 1796

Condities en voorwaarden waarop Joanna Van Den Bulck bijgestaan met Petrus
Josephus T’Seijen haar man en Joannes Van Eijnde en Joannes Baptista Van Den
Bulck in kwaliteit als aangestelde voogden over de nog drie minderjarige kinderen van wijlen
Gommarus Van Den Bulck en Anna Maria Van Eijnde, voorgaande voogden
gevolmachtigd van de heren van het Magistraat der stad Lier ondertekent Louis Charles
Stalpaert secr., welke comparanten verklaarden publiekelijk te willen verkopen vijf percelen
erven, waarvan er drie gelegen zijn onder Olen en twee onder Geel.
Onder den eerste koop zeker perceel weide groot een half bunder gelegen tot Meeren.
Palende oost de gemeente van Olen, zuid Petrus Van De Parre, Petrus Wouters en de
kinderen van Cornelius Maes, west de voorschreven gemeente en noord den heer secretaris
Moortgat. Adrianus De Busser aanvaarde de handslag na langdurige roepen voor de som
van 670 guldens en stelde daarop nog dertig hoogen. Op 22 februari andermaal opgeroepen
is dezelfde Adrianus De Busser als laatste hooger koper geworden. Den ondergetekende
Adr. De Busser verklaarde mits deze de bovenstaande koop gedaan te hebben voor
Joannes Van Eijnde.
Onder den tweede koop een perceel zaailand genoemd “ het bremblock “ gelegen tot
Boekel. Palende oost Petrus Menten, zuid Joannes Hermans, west Emanuel Verlinden
kinderen en noord Joannes Van Eijnde. Joannes Baptista Coolkens aanvaarde den
handslag voor de som van 260 guldens en stelde hierop nog 20 hoogen en is hiermede als
laatste hooger koper geworden voor en als gelaste van Joannes Hermans die bij de
ondertekening verklaarde deze tweede koop te accepteren voor de kinderen van zijn broer
Petrus Hermans.
Onder den derden koop, een perceel zaailand ook een schaarbos, groot een half bunder
geheten “ het slaets heijken “ gelegen in “ de Gestelen “ onder Olen. Palende oost
Henricus Leers nomine uxoris, zuid de erfgenamen van Joannes Verluijten, west Emanuel
Verlinden kinderen en noord een straat. Petrus Josephus De Backer aanvaarde den
handslag van deze derde koop voor de som van 2150 guldens en stelde daarop nog 10
hoogen. Andermaal voorgelezen op heden 22 februari stelde Petrus Douwen op deze koop
nog 5 hoogen en is daarmede koper geworden.
Onder den vierde koop een perceel beemd groot een half derdel, gelegen in “ de rikbembden “ onder Geel. Palende oost “ het gemeijn gebroeckt “, zuid de kinderen Peeter
Hermans met de wederhelft, west een loop en noord den eerwaarde Heer Willems of zijn
zuster Anna Maria Willems. Cornelius Verachtert aanvaarde den handslag voor deze
vierde koop voor de som van 245 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen en is hij na het
geven den derden stokslag koper geworden.
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Onder den vijfde koop een perceel broekagie, groot de helft van een half derdel gelegen in
“ de reijmortel “. Oost Micahel Gebruers, zuid … (leeg), west de kinderen Peeter Hermans
met de wederhelft en noord Henrick Verboven. Joannes Praet aanvaarde den handslag van
deze vijfde koop voor de som van 51 guldens en stelde daar 2 hoogen bij. Andries Lenaerts
stelde op deze koop nog 5 hoogen bij en is daarmede als laatste hooger koper geworden.
Op de voorschreven condities presenteerde Joannes Verboven te verkopen een perceel
beemd gelegen in “ de ketelbunders “ onder Geel, groot een derde van een bunder.
Palende oost den eerwaarde Heer Willems, zuid Petrus Verstappen kinderen, west Cornelius
Geerewaerts en noord een loop. Andreas Lenards aanvaarde den handslag van deze koop
voor de som van 206 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en stelde dezelfde dag nog 5
hoogen bij. Op 22 februari stelde dezelfde nog één hooge bij en is daarmede als laatste
hooger koper geworden voor en als gelaste van zijn vader Andreas Lenards die bij de
ondertekening van deze koop verklaarde deze koop te accepteren.
De voornoemde Joannes Verboven stelde alsnog te koop een perceel hooiwas, groot een
half zille gelegen op “ het achterste geruijm “ onder Geel. Palende oost Martinus Laenen,
zuid Marten Willems west Jan Van Eijnde en noord de Nethe. Martinus Meir ontving voor
deze koop den handslag voor de som van 41 guldens en stelde daarop nog 6 hoogen en is
daarmede als laatste hooger koper geworden.
Aldus publiekelijk verkocht en absolutelijk gesloten in “ den Ganzevoet “ tot Boekel, present
Adriaen Heijlen en Cornelius Josephus Verwimp als aanzochte getuigen.
Op al de voorgelezen condities presenteerde Petrus Verlinden gehuwd met Anna Maria
Laenen ook te verkopen een perceel beemd, groot anderhalve zille, ook gelegen in “ de
ketelbunders “ onder Geel. Palende oost Joannes Van Nuten, zuid Martinus Laenen, west
Peeter Mertens en noord Joannes Van Boekel van Wiekevorst.
Inliggende akte:
Aan mijne achtbare Heeren van het Magistraat der stad en bijvang van
Lier, onder hun het district oppervoogden over alle wezen.
Vertonende met veel eerbieding Joannes Van Eijnde en Joannes Baptista Van Den Bulck
in kwaliteit als aangestelde voogden over de nog drie minderjarige kinderen van wijlen
Gommarus Van Den Bulck en Anna Maria Van Eijnde, beiden overleden te Nijlen bijvang
van Uwe stad, dat op de erfgoederen van dezelfde kinderen en van dezelfde meerderjarige
zuster nog staan in differente kleine hoofdsommen omtrent dezer 100 guldens en dat zij uit
den hoofde van hunne genoemde moeder zowel onder Olen als Geel bezitten vijf
perceelkens van erven, groot te samen circa zes dagmalen, dewelke jaarlijks maar
uitbrengen, conform de publieke verhuring dezer van gedaan op 19 oktober 1789, boven het
schaarhout van klein object, de som van 28 guldens en 10 stuivers, daar men nochtans van
dezelfde percelen in deze tijd bij verkoop wel zouden kunnen maken 14 à 1500 guldens of
meer, edoch al voelen de vertoners dat deze verkoop absoluut moet strekken tot merkelijk
profijt van hun wezen, en al is het dat dezelfde meerderjarige zuster van hetzelfde sentiment
is, mogen zij vertoners evenwel de voorschreven percelen niet vervreemden zonder daartoe
Ue bevoegd en geautoriseerd te zijn, redenen van hun recours tot Ue achtbare Heren.
In de marge:

Deze Maire ende officiers municipael der gemeente van Lier hebben de
supplianten geautoriseerd gelijk zij dezelfde autoriseren bij deze tot
verkoop der panden ten dispositieve dezer breeder vermeld, mede de
kooppenningen voor het aandeel der wezen ontvangen en daarover
kwitantie te verleiden, te doen de gerekwireerde goedenis en zo verder,
doch niet anders als met onze voorkennis na korting der pasieve renten
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ten behoeve der wezen te remplaceren mede voor ons immedialijk na het
ontvangen der zelfde penningen over hunne gehele administratie voor de
wezen zo ten sterfhuize van wijlen hun ouders als ten sterfhuis hunner
vaderlijke moeije en elders ingeval gehad te doen pertinente rekening op
pene dat er anderszins tot hun last zal worden voorzien zo dat behoort.
Actum in collegio 30 nivose 4de Franse jaar, 20 januari 1796. Louis
Charles Stalpaert.
Akte N° 11

8 februari 1796

Condities en voorwaarden waarop de weduwe en kinderen van Sebastianus Geboes op
heden 8 februari voor mij notaris publiekelijk presenteerden te verkopen aan de
hoogstbiedende al hun haafelijke meubilaire goederen. Volgen de verkochte meubilaire
effecten en de kopers met de som achter hun naam aangetekend. Aldus gedaan en
publiekelijk verkocht tot ILL onder Tongerlo, present Jan Van Geel en Gommer Van Dijck als
getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen.
Inliggende folio:
Ontfangen van Fr. Van Grasdonk de somme van vijf en veertig guldens courant geld in
voldoeninge van een jaar huijshuur, intrest van een rente van vijftien honderd guldens
wisselgeld capitaele specialijk op zijn huijs genaemd “ de stad Audenaerde “ gestaan in de
… Raepstraete alhier verschenen den seven …
Akte N° 12

8 februari 1796

Op heden 8 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Van Dijck weduwe van
wijlen Joannes Boon zo voor haar als last hebbende zo zij verklaarde van Elisabeth Boon
en van haar man Petrus Van Pas, voor beiden dewelke zij comparante eerstdaags beloofde
te doen aggreren, Guilielmus Van Camp zowel in eigen naam als procuratie hebbende van
zijn broer Joannes Gommarus Van Camp en van hun moeder Elisabeth Van Dijck
weduwe van wijlen Joannes Van Camp hun daarvoor sterk makende. Franciscus Van
Dijck meerderjarige jongeman, Elisabeth Van Dijck weduwe van wijlen Joannes
Ennekens, Petrus Van Dijck gehuwd met Eleonora Van Doren en Norbertus Van Dijck
meerderjarige jongeman. Dezelfde Franciscus Van Dijck, Petrus Van Dijck en Norbertus
Van Dijck hun sterk makende voor Joannes Van Dijck hun broer en voor de vijf
minderjarige kinderen van de genoemde Elisabeth Van Dijck.
Al de comparanten als erfgenamen van wijlen Adriaen Van Dijck, inwoners van Hulshout,
Vorselaar en Tongerlo, welke verklaarden in volle erfdom getransporteerd te hebben aan
Adriaen De Busser 27 gehuwd met Elisabeth Mathijs inwoners van Olen ten gehucht van
Buel, alhier present en het nabeschreven transport accepterende te weten van zeker perceel
weide groot omtrent een zille gelegen in “ de langels “. Palende oost de molenaar Soeten,
zuid Peeter De Ceuster, west Franciscus De Smedt nomine uxoris en noord Adriaen
Franciscus Cluijts. Om en mits een som van 185 guldens Brabants courant. Actum tot Olen
ter presentie van Gommarus Brands en Wilb? (Wilm) Van Tongerloo.
Akte N° 13

9 februari 1796

Condities en voorwaarden waarop Martinus Laenen op heden 9 februari voor mij openbaar
notaris publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerde te verkopen een partij dennen en
schaarhout gestaan tot … (leeg) …
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Den eerste koop werd verkocht aan Jan Mathijs Zandhoeve …
...
Twaalfde koop van Joannes Laenen verkocht aan Peeter Smedts Gerhagen.
...
Zeventiende koop aan “ ’t binnenveld “ verkocht aan Jan Hermans in de Kroon tot
Larum.
...
Twee en twintigste en laatste koop werd verkocht aan Peeter Neijers.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op de respectieve plaatsen, ter presentie van Jan
Baptist Lemmens en Marten Goris als aanzochte getuigen.
Akte N° 14

9 februari 1796

Conditie en voorwaarden waarop de erfgenamen van Gerardus Wouters op heden 9
februari voor mij openbaar notaris publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te
verkopen al hun gemeenschappelijke meubilaire effecten. Op al de voorgelezen
voorwaarden heeft men verkocht de navolgende goederen aan de nagenoemde personen
voor de som achter hun respectievelijke namen aangetekend. Aldus publiekelijk verkocht
present Norbert Daems en Gommar Brans.
Den ondergeschreven Martinus Godefridus Verellen heeft betaald aan Gommarus
Brands bij kwitantie voor het uitvaart bier van wijlen Gerard Wouters de som van 29
guldens en tien stuivers. Item aan Norbert Daems ook bij kwitantie voor geleverd vlees 45
guldens en zeven oorden en eindelijk bij notitie 41 guldens en vier stuivers voor
verscheidene objecten van de uitvaart en zodus heeft dito Verellen in het geheel verschoten
de som van 119 guldens vijf stuivers en drie oorden courant in mindering van welke hij
opgetrokken heeft, 78 guldens acht en een halve stuiver … ook betaald voor een jaar intrest
van 600 guldens kapitaal ten last van Fr. Vermeerbergen … Actum tot Olen, 9 februari
1796.
Ontvangen bij mij ondergeschreven Petrus Verswijvel uit handen van den notaris Soeten de
som van 12 guldens voor een jaar kamerhuur van Gerardus Wouters zaliger. Volgen nog
enkele ontvangstbewijzen.
Akte N° 15

11 februari 1796

Condities en voorwaarden waarop de weduwe van wijlen den heer secretaris Joannes
Baptist Soeten op heden 11 februari publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te
verkopen in verscheidene partijen het elzen schaarhout gestaan in des verkoopsters bos
genaamd “ den steertschen bempd “ gelegen tot Straeteneijnde, mitsgaders enige kopen
van fijn dennenhout gekapt in slodden in haar bos geheten “ den baelen bosch “ insgelijks
tot Straeteneijnde gelegen. Volgt een lijst van 22 kopen met hun kopers. Aldus gedaan en
publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter Verswijvel en Peeter Doos.
Akte N° 16

12 februari 1796

Condities en voorwaarden waarop de Juffrouw weduwe van den secretaris van Olen
Joannes Baptista Soeten publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen
verscheidene partijen een grote kwantiteit fijn dennenhout en een partij schaarhout,
respectievelijk gelegen en gestaan tot Hulshout. Volgt een lijst van 48 kopen met hun kopers.
Aldus publiekelijk verkocht, ter presentie van P. J. Govaerts en Franciscus Van Put.
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13 februari 1796

Op heden 13 februari compareerde voor mij openbaar notaris Henricus Verbiest gehuwd
met Joanna Maria Van Thielen inwoners van Wiekevorst welke comparant verklaarde
ontvangen te hebben uit handen van Petrus Heijlen en Anna Heijlen zijn vrouw inwoners
van Morkhoven een som van 250 guldens Brabants courant.
Comparant stelde voor deze rente en kapitaal speciaal tot pand zeker huis, hof en weide,
groot circa een half bunder gestaan en gelegen op “ de hoogbraek “ onder Wiekevorst.
Palende oost Andreas Helsen, zuid Joannes Baptista Dillen, west de Juffr. Weduwe
Bosmans en noord een straat. Actum tot Olen op het kantoor van mij notaris en ter presentie
van Martinus Godefridus Verellen en H. J. Soeten als aanzochte getuigen.
Akte N° 18

15 februari 1796

Op heden 15 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Verboven gehuwd
met Catharina Verbist, welke comparant inwoner van Gerheze bijvang der stad Herentals
bekenden over te geven aan en ten behoeve van Franciscus Canters gehuwd met Anna
Maria Faes en aan en ten behoeve van Adrianus Van Lommel gehuwd met Catharina
Verwerft beiden inwoners van Oosterwijk Tongerlo alhier present en het gemelde transport
accepterende ten eerste een perceel weide groot anderhalve zille geheten “ den bosch “
gelegen tot Oosterwijk. Palende oost de notaris Oniaerts, zuid Joannes Soeten, west een
straat en noord Joannes Van Nuten.
Item een stuk zaailand genaamd “ het huijsblok “ gelegen als voor. Palende oost een straat,
zuid de weduwe van Joannes Douwen, west ook een straat en noord Peeter De Ceuster.
Item een perceel zaailand, groot omtrent 83 roeden, geheten “ het berken heijken “ gelegen
als voor. Palende oost Adriaen Govaerts, zuid Petrus De Ceuster, west Franciscus
Vermeulen en anderen en noord een straat. Item en tot slot een stuk zaailand groot
anderhalve zille gelegen op “ de hoogten “ onder Tongerlo. Palende oost Adriaen Soeten
kinderen, zuid de begijn Helsen cum suis, west en noord … (leeg) om en mits een som van
900 guldens Brabants courant.
Ten tweede in ordine aan den acceptant een perceel zaailand geheten “ de Olensche
heijde “ groot een half bunder, gelegen tot Oosterwijk. Palende oost de erfgenamen van
Joannes De Ceuster zuid de weduwe van Joannes Douwen, west een straat en noord de H.
Geesttafel van Olen. Item een perceel dries, groot ander halve zille, geheten “ den Ilschen
dries “. Palende oost de erfgenamen van Emanuel ’t Seijen, zuid de weduwe van Joannes
Douwen, west de erfgenamen van Joannes De Ceuster en noord een straatje, om en mits
een som van 300 guldens, te betalen aan handen van den comparant ten domicilie van mij
notaris vrijdag 26 dezer ten één uur na de middag in gouden of zilveren gangbare speciën.
Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Petrus Helsen en
Philippus De Vos.
Op heden 22 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Canters gehuwd
met Maria Faes welke comparant aan te voldoen aan den inhoud van voorstaande transport
verklaarde dat de persoon waarvoor hij dezelfde gedeeltelijk voor gedaan heeft is Henricus
De Ceuster Peeterszoon meerderjarige jongeman die alhier present om en mits de som van
500 guldens Brabants courant geaccepteerd heeft alle panden aan den comparant ten deze
bij het transport gecedeerd, uitgenomen een half bunder zaailand genaamd “ het huijsblok “
…
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17 februari 1796

Condities en voorwaarden waarop de weduwe en kinderen van Jacobus Peetermans op
heden 17 februari voor mij openbaar notaris publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteerden te verkopen een grote kwantiteit stro, hooi, granen, hout, twee koeien en
andere meubilaire effecten. Volgt een lijst van koopwaar met de partijen aangeschreven en
de naam van de koper en achter zijn naam de borg.
Eén koe werd verkocht voor 85 guldens en tien stuivers aan Marten Wouters tot Gerhagen
en een andere koe van Peeter Stijnen werd gekocht door Peeter Smedts van Gerhagen,
borg Adriaen Smets van Noorderwijk voor 79 guldens en 17 stuivers. Aldus publiekelijk
verkocht ter presentie van Christiaen Helsen en M. Goris als getuigen.
Ontvangen bij mij ondergeschreven Joanna Catharina Huijpens uit handen van de notaris
Soeten betalende voor de weduwe en kinderen van Jacobus Peetermans de som van 105
guldens Brabant courant op rekening van 155 guldens ... 10 maart 1796.
Akte N° 20

26 februari 1796

Op heden 26 februari compareerde voor mij openbaar notaris Franciscus Canters gehuwd
met Maria Faes welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Sieur
Petrus Franciscus Verbueken en Juffrouw Constantia De Loeker zijn huisvrouw
ingezetenen van Herentals, een som van 200 guldens Brabants courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel zaailand, groot ander halve zille genaamd “ het
huijsblok “ gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost een straat, zuid de weduwe
Joannes Douwen, west ook een straat en noord Petrus De Ceuster, welke comparant dit
zaailand bekwam bij koop van Martinus Verboven nomine uxoris. Actum binnen Olen op
het kantoor van mij notaris ter presentie van Martinus Verboven en Adriaen Van Lommel als
aanzochte getuigen.
Akte N° 21

29 februari 1796

Op heden 29 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joanna Van Den Bulck
bijgestaan met Petrus Josephus T’Seijen haar man en Joannes Van Eijnde en Joannes
Baptista Van Den Bulck in kwaliteit als aangestelde voogden over de drie minderjarige
kinderen van wijlen Gommarus Van Den Bulck en Anna Maria Van Eijnde, welke
comparanten verklaarden te laten goeden, vestigen en erven met gelofte van waarschap
Joannes Van Eijnde en Maria Heijlen zijn huisvrouw in een perceel weide groot omtrent
een half bunder geheten “ de meiren “ gelegen tot Boekel onder Olen. Palende oost en west
de gemeente Olen, zuid Petrus Van De Parre, Petrus Wouters molenaar en de kinderen van
Cornelius Maes en noord de heer secretaris Moortgat.
Item de kinderen van wijlen Petrus Hermans en Catharina Van Eijnde in een stuk zaailand
geheten “ het bremblok “ groot circa een zille ook gelegen tot Boekel onder Olen. Palende
oost Petrus Menten, zuid Joannes Hermans, west Emanuel Verlinden kinderen en noord
Joannes Van Eijnde.
Item Petrus Douwen en Joanna Matthijs zijn huisvrouw in een perceel erve groot circa een
half bunder, bestaande zowel in zaailand als schaarbos genaamd “ het slaetsheijken “
gelegen in “ de Gestelen “. Palende oost Henricus Leers, zuid de erfgenamen Joannes
Verluijten, west de kinderen van Emanuel Verlinden en noord een straat.
Item Cornelius Verachtert schepen van Oevel en zijn vrouw in een perceel beemd, groot
een zesde van een bunder gelegen in “ de rikbemden “ onder Geel.
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Item Andreas Lenaerds en zijn vrouw Catharina Matthijs in een perceel broekagie, groot
een twaalfde van een bunder gelegen in “ den reijmortel “ onder Geel.
Aan de voorzegde drie minderjarige kinderen en hun zuster aangekomen uit hoofd van Anna
Maria Van Eijnde hun moeder die het bekwam bij schifting en deling tegen haar zusters en
broers als tegen haar halfzuster en broers gepasseerd voor de schepenen van Olen den 14
juni 1763.
Actum in “ den ganzevoet “ tot Boekel, ter presentie van Petrus Franciscus Mertens en
Cornelius Josephus Verwimp als aanzochte getuigen.
Akte N° 22

2 maart 1796

Condities en voorwaarden waarop de weduwe Michael Cools en haar kinderen op heden 2
maart voor mij openbaar notaris publiekelijk presenteerden te verkopen aan de
hoogstbiedende al hun havelijke meubelen. Verkocht de navolgende meubilaire effecten aan
de nagenoemde personen voor de som achter hun respectievelijke namen aangetekend. o.a.
Petrus van Hove kocht er voor 102 guldens een koe. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht
ter presentie van Petrus Helsen en Petrus Cornelius Vervoort als aanzochte getuigen.
Ontvangen van notaris Soeten de som van 42 guldens courant in voldoening van het
voorkind zijn uitkoop. Joannes Martinus Cools. Ontvangen van dezelfde notaris de som
van 25 guldens courant op rekening van de voorstaande koopboek. Joannes Franciscus
Cools. Volgen nog enkele betalingen gedaan o.a. aan Adriaen Doos en Petrus Josephus
Lauwrijs.
Akte N° 23

8 maart 1796

Op heden 8 maart compareerde voor mij openbaar notaris Petrus Van Hout gehuwd met
Theresia Helsen inwoners van Strateneijnde onder Westerlo, en verklaarde ontvangen te
hebben uit handen van Augustinus Van Looij als voogd over het minderjarig kind van wijlen
Franciscus Verhoeven waar moeder van is Maria Carolina Van Looij, een som van 200
guldens Brabants courant.
Comparant stelde voor dit bedrag speciaal tot pand een perceel zaailand groot ruim een half
bunder geheten “ de laerheijde “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost de
weduwe van den secretaris Soeten, zuid een straat, west ook een straat en Martinus Aerts
en noord dezelfde Martinus Aerts. Actum Olen, ter presentie van Henricus Josephus Soeten
en Jan Baptist Wouters.
Akte N° 24

10 maart 1796

Op heden 8 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Christianus Helsen en Anna
Elisabeth Heijlen zijn vrouw inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden ontvangen
te hebben uit handen van Laurentius Geerts weduwnaar wijlen Anna Barbara Vervoort
een som van 200 guldens Brabants courant.
Comparant stelde voor deze rente en kapitaal speciaal tot pand van de tweede comparante
haar onverdeeld kindsgedeelte op haar gesuccedeert met de dood van Franciscus Heijlen
haar vader. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in de presentie van Petrus Verswijvel
en Petrus Helsen als aanzochte getuigen.

© https://www.ansfridiana.be

Akte N° 25

Pagina | 227

16 maart 1796

Conditie en voorwaarden waarop Petrus Mathijs weduwnaar van wijlen Maria Elisabeth
Verboven, Guilliam Maes en Petrus Verboven als aangestelde voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Cornelius Maes op heden 16 maart voor mij notaris
publiekelijk aan de hoogstbiedende presenteerden te verkopen een grote kwantiteit hooi,
stro, granen en andere meubilaire effecten. Volgt een lijst van verkochte effecten aan de
navolgende personen met de som achter hun respectieve namen aangetekend. Aldus
gedaan en publiekelijk verkocht en geaccepteerd ter presentie van Petrus Franciscus
Mertens en Martinus Goris als getuigen.
Akte N° 26

10 maart 1796

In Nomine Domini amen
Kennelijk zij een iegelijk dat op heden 10 maart voor mij als openbaar notaris compareerde
Theresia Geboes ongehuwde dochter tot ILLe Tongerlo ziek te bed liggende welke
comparante bekende geordonneerd te hebben haar testament van uiterste wil.
-

Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een
gepermitteerde uitvaart en lijkdienst ter directie van de hierna genoemde Jacobus
Horemans. Willende dat er onmiddellijk na haar overlijden zouden gecelebreerd
worden twee missen.

-

Item geeft en laat zij testatrice aan Jacobus Horemans, zoon van Abraham
Horemans al haar klederen, lijnwaad, goud en zilver tot haar lijf dienende en tot dien
al haar haafelijke meubelen en huisraad die zij heeft gekocht en haar geld dat zij met
dienen gewonnen heeft, mits dat dezelfde Jacobus Horemans de onkosten zal
moeten dragen van haar uitvaart.

-

Dispositie van haar tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke heeft zij testatrice
gegeven en gelaten aan haar moeder Dimphna Van Kerkhoven in volle eigendom.

Aldus gedaan en geattesteerd voor het ziekbed der testatrice ter presentie van Adrianus
Bernards en Josephus Baelemans als getuigen.
Akte N° 27

12 maart 1796

Op heden 12 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelius Geerewaerts
gehuwd met Anna Catharina Bellens inwoners van Olen ten gehucht van Doffen, welke
comparant verklaarde te cederen in volle eigendom aan en ten behoeve van Joannes
Peeters molenaar tot Meerhout alhier present en het nagemelde transport accepterende
voor Juffrouw Anna Elisabeth Robrechts zijn moeder, te weten 100 roeden erve volgens de
maat tot Oevel in observatie uit te meten uit drie zillen zaailand geheten “ den voorsten
heuvel “ gelegen tot Oevel onder de zogenaamde “ heuvel “. Palende oost den comparant
transportant met het overschot van zijn perceel, zuid een Heerbaan, west en noord een
straatje, om en mits een som van 235 guldens Brabants courant. Actum tot Olen op het
kantoor van mij notaris ter presentie van Adriaen T’Seijen en Philippus De Vos als getuigen.
Akte N° 28

12 maart 1796

Conditie en voorwaarden waarop Petrus Wouters molenaar tot Zoerle, Gerardus
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Wouters 28 molenaar tot Gierle, M. G. Verellen 29 gehuwd met Elisabeth Wouters,
Joannes Baptist Wouters meerderjarige jongeman, Franciscus Vermeerbergen in
kwaliteit als beëdigde voogd over de minderjarige Josephus Wouters, dezelfde voogd tot
zijn navolgende geautoriseerd van de heer meijer en schepenen van Olen bij apostille van 5
dezer, ondertekent P. M. Soeten, staande op rekwest door hem aan de genoemde heren
gepresenteerd en Joannes Baptista Bosch en Joannes Verboven, respectievelijk als
vader en in kwaliteit van voogd over Theresia Wouters twee onmondige kinderen, dito
vader en voogd ten effect van hetgeen nabeschreven gemachtigd van de heren Schout en
schepenen van Gierle, op heden 12 maart voor mij openbaar notaris publiekelijk aan de
hoogstbiedende presenteerden te verkopen zeven percelen van erven, respectievelijk
gelegen onder Zoerle Westerlo. Volgen de verkoopsvoorwaarden.
Onder den eerste koop een stuk zaailand groot anderhalve zille gelegen in “ het gooreijnde
Palende oost Ludovicus Verbist, zuid Petrus Engelen, west een straatje en noord dezelfde
Ludovicus Verbist. Petrus Wouters aanvaarde den handslag voor een som van 420 guldens
en stelde daarop nog 40 hoogen en is daarmede als laatste hooger op 16 maart 1796 koper
geworden.
Onder den tweede koop een preceel weide, groot twee en een halve zille, genaamd
“ adriaenkens weijde “ gelegen in de Broeckstraat. Palende oost Franciscus Le Tilet?, zuid
Philippus Vermeijen erfgenamen, west dezelfde straat en noord Adriaen Clamens
(Clemens). Petrus Wouters molenaar aanvaarde den handslag voor de som van 330
guldens en stelde daarop nog 40 hoogen.
Onder den derde koop een perceel erve zowel zaailand als schaarbos, groot drie zillen,
geheten “ de heijde “ en gelegen in de Broeckstraat. Palende oost de abdij van Tongerlo,
zuid Henri Henrotte, west de gemelde straat en noord Jacobus Van Peer. Gerardus
Wouters ontving voor deze derde koop den handslag voor de som van 210 guldens en
stelde daarop nog 20 hoogen, Petrus Bogaerts van Zoerle Westerlo 16 hoogen, Petrus
Wouters molenaar 30 en Petrus Bogaerts nog 14 hoogen waarmede hij als laatste hooger
koper is geworden.
Onder den vierde koop een perceel zaailand groot een zille genaamd “ de zel “, gelegen in
“ het bergsveld “ onder het Laathof van den heer Baron Serclaes als heer in Zoerle Parwijs.
Palende oost Cornelius Aerts, zuid Adriaen Clamens en anderen, west Bernard Mertens
erfgenamen en noord Joannes Baptist T’Seijen. Petrus Wouters ontving voor deze vierde
koop den handslag om en mits een som van 280 guldens en stelde hierop nog 30 hoogen en
is daarmede als laatste hooger koper geworden.
Onder den vijfden koop zeker perceel hooiwas, groot een half derdel of immers de
onverdeelde helft van een derdel competerende de wederhelft aan Petrus Van Leuffel
erfgenamen, geheten “ den lammerdonck “ gelegen in “ het gemeijn broeck “. Palende in
het geheel oost de grote Laak, zuid Catharina Van Kerckhoven, west Petrus Verbist en
Adriaen Soeten en noord Peeter Rits. Norbertus Pauwels boterkremer ontving voor deze
koop den handslag om en mits een som van 210 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen.
Dezelfde dag stelde Petrus Wouters molenaar nog 15 hoogen bij en is daarmede als laatste
hooger koper geworden.
Onder de zesde koop een perceel beemd, groot een zille, geheten “ den vranckebeek “
Palende oost Petrus Rits, zuid een loop, west Jan Baptist ’ T Seijen met de wederhelft en
noord dezelfde T’Seijen. Petrus Wouters de molenaar ontving voor deze zesde koop den
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handslag om en mits een som van 280 guldens en stelde daarop 20 hoogen en is daarmede
als laatste hooger koper geworden.
Onder den zevende koop een perceel schaarbos groot een derde van een bunder, geheten
“ het vaeren eussel “ gelegen in “ de zaert “. Palende oost Jospeh Van Kerkhoven, zuid
Gerardus Helsen, west Jan Baptist T’Seijen en Petrus Huijskens en noord de zogenaamde
“ zaert loop “. Petrus Wouters molenaar aanvaarde den handslag van deze koop om en
mits een som van 320 guldens en stelde daarop nog 30 hoogen en is daarmede als laatste
hooger koper geworden.
Inliggende akte:
Aen mijne agtbaere Heeren de Schout en schepenen van Gierle als
onder hun districkt oppervoogden over alle wezen.
Vertonen met veel eerbied Joannes Baptist Bosch en Joannes Verboven respectievelijk
als vader en in hoedanigheid van door Ue aangestelde en wettelijk voogd over de twee
onmondige kinderen van Theresia Wouters die dochter was van het tweede bedde van
wijlen Gerardus Wouters, hoe dat er van kwesties en geschillen zouden kunnen komen
tussen zijn voor- en nakinderen over en ter zake als bij transactie hier nevens komende
tussen hun op 5 maart 1796 gepasseerd voor de schepenen van Olen en door dezelfde in
aanzien van de minderjarige Josephus Wouters geapprobeert dat aan den vertoonder
wezen ingevolge de gemelde transactie toekomt een zesde part in de behuisde hofstede,
groot omtrent 100 roeden, gestaan en gelegen in de Dorpscirkel van Olen en in zeven
percelen van erven, gelegen onder Zoerle Westerlo en Parwijs, alle welke erfgoederen
vertonende met hun comportionanten geeneen publiekelijk zouden verkopen, alzo die
goederen niet konden gedeeld worden als tot merkelijke schade, te meer omdat dezelfde
nog belast zijn met een kapitaal van 1000 guldens wisselgeld en toch voelen de vertoners
dat de hier voorberoepen transactie werkelijk moeten strekken tot profijt van hun wezen, kan
dezelfde transactie evenwel niet bestaan tenzij die door Ue werde geaggreert en geratificeert
en door Ue geautoriseerd te zijn ...
In de marge:

Aan … schepenen van Gierle op alles gelet landerende en
approberende niet alleen de transactie ter dispositie in deze
beroepen maar autoriserende de supplianten ook ad ommes fines als
ten narrativen verzocht salvo namaals comput ut actum in ons kanton
van Gierle coram en ten overstaan van Melchior Eijskens, Jan Baptist
Druijts, Jan Baptist Van Ouwenhuijsen en Joannes Neefs schepenen
hac 22 ventose 4de jaar der Franse Republiek en mist de absentie
van onze secretaris hebben wij schepenen geautoriseerd onze
Schout om deze in onze naam te doen en laten ondertekenen. F. J.
Noijdens Schouth.

Inliggende akte:
Aen mijne agtbaere Heeren de meijer en schepenen van Oolen, als
onder hun district oppervoogden over alle wezen.
Vertoond met veel eerbieding Franciscus Vermeerbergen in kwaliteit van door Ue
aangestelde wettelijke voogd over de minderjarige Josephus Wouters zoon van het tweede
bedde van wijlen Gerardus Wouters hoe dat aan dezelfde minderjarige ingevolge zekere
transactie voor Ue gepasseerd op 5 maart 1796, toekomt een zesde part in een behuisde
stede, groot circa 100 roeden, gestaan in den Dorpscirkel van Olen en in zeven percelen
erven ... etc. (zie voorgaande akte). Verzoek aan de schepenen vragende om toelating voor
publieke verkoop.
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Gezien mijne heren op het dispositief van het rekwest rijpelijk gelet
hebbende autoriserende den suppliant ad omme in finum bij hem
verzocht gedaan ter vergadering van de schepenen Helsen en
Heijlen Bij hunne ordinantie P. M. Soeten secr.

Op al de voorschreven condities presenteerde Joannes Praet inwoner van Geel te koop een
vierde van twee broekagien met twee vierde van Jan Baptist T’Seijen en met een vierde
van Gerard Laenen erfgenamen, dezelfde twee derdels gelegen in “ het schaepswasch “.
Palende in het geheel ter ene en ter tweede de Laek, ten derde de weduwe Vermeijen en
Gerard Helsen. Jan Baptist T’Seijen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som
van 130 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen en is daarmede koper geworden. Aldus
gedaan en absolutelijk verkocht present Guisbertus Van Heusden en Adriaen T’Seijen als
aanzochte getuigen. Jan Baptist T’Seijen verklaarde deze voorstaande laatste koop
gedaan te hebben als gecommitteerde van Adriaen Van Leuffel.
De ondergetekende Gommarus Praet, molenaar van Kievermont verklaarde mits deze
onherroepelijk te constitueren en ten volle machtig te maken zijn neef Joannes Praet ten
einde van publiekelijk te verkopen zijn helft in een vierde part van twee derdels broekagie
gelegen in “ het schaepswasch “ onder Zoerle Westerlo en daarvan afstand te doen. Actum
tot Geel deze 11 maart 1796.
Akte N° 29

15 maart 1796

Alzo kwestie en geschil zou ontstaan tussen Joannes Peeters weduwnaar van wijlen Anna
Maria Meir ter ene tussen Martinus Meir zo in eigen naam als in kwaliteit van wettelijke
voogd benevens Guilielmus Smets over Maria Anna Meir minderjarige kinderen daar vader
van is Petrus Van Hove 30 ter tweede en andere zijde over en ter zake van de penningen die
den voorzegde Joannes Peeters en zijn genoemde weduwe zaliger hebben geteld aan
wijlen Henricus Meir haar broer, ingevolge zeker contract van uitvergroting tussen de
respectieve kinderen van wijlen Wilm Meir 31 gepasseerd voor de notaris Petrus Heijlen tot
Herentals residerende op datum van 12 maart 1777 als ter zake van de touchte die,
ingevolge het testament van dito Peeters met zijn genoemde vrouw gepasseerd voor wijlen
den notaris Jan Baptist Soeten tot Olen geresideerd op datum van 3 mei 1783, dezelfde
Peeters heeft aan de erfgoederen van zijn genoemde huisvrouw, onder welke goederen ook
begrepen is haar part in de erfgoederen door wijlen Joannes M... nagelaten en betoucht
door Elizabeth M..., om al dewelke kwesties en geschillen ter minne neder te leggen, zo
compareerden Joannes Peeters ter ene en de genoemde Martinus Meir, Guilielmus
Smets en Petrus Van Hove respectievelijk in naam en kwaliteit als boven ter tweede en
andere zijde, de drie laatste comparanten onder aggregatie nochtans van die hetzelfde
aangaat, het welke de comparanten verklaarden over al de voorzegde kwesties
overeengekomen te zijn in de voegen en manieren navolgende:
Dat de erfgoederen van Henricus Meir volgens gemeld contract van uitgroting toekwam
zowel aan Anna Maria Meir daar weduwnaar van is de comparant ter ene als aan haar
broer en zuster mits deze zullen toekomen en moeten volgen aan de tweede comparant of
immers aan Martinus Meir en aan de kinderen van zijn zuster Maria Anna Meir zal den
comparant ter ene over zulks aan en tot de voorschreven goederen geen touchte of recht
meer behouden. Dezelfde comparant ter ene zal ook geen touchte of vruchtgebruik meer
hebben aan de erfgoederen van zijn huisvrouw zaliger die haar aangekomen waren uit
hoofde van haar ouders en bloedverwanten … etc.
30
31
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Als laatste zijn de partijen transigenten geconvenieerd (overeengekomen) dat baas Anthonis
actuele pachter van den comparant ter ene niet langer als de huur van dezelfde Anthonis zal
duren, jaarlijks te mogen slagen zijn provisie van rus op een perceel hooiwas genaamd “ den
aerdeweg “ aan den comparant ter tweede toekomende. Actum binnen Olen ter presentie
van Adrianus Bellens en Philippus De Vos.
Akte N° 30

19 maart 1796

Condities en voorwaarden waarop Petrus Wouters molenaar tot Zoerle gehuwd met Anna
Catharina Van Hemelen op heden 19 maart voor mij openbaar notaris publiekelijk
presenteerde te verkopen aan de hoogstbiedende enige percelen van erven.
Onder den eerste koop, een half bunder geheten “ den waeterloop “ gelegen tot Buel.
Palende oost de molenaar Soeten, zuid een straatje, west de baan gaande naar Tongerlo en
noord een loop. De koper zal de publieke lasten moeten voldoen aan den collecteur
Martinus Van Bijlen onlangs aangesteld. Joannes Heijlen Michielszoon aanvaarde den
handslag van deze koop voor de som van 595 guldens en stelde daarop twintig hoogen en
stelde Petrus Martinus Heijlen nog vijf hoogen bij. Mede comparerende Petrus Verlinden
die verklaarde zich hiervoor als borg te stellen. Dezelfde dag en de voorschreven condities is
Petrus Martinus Heijlen als laatste hooger voor en als gecommiteerde van zijn moeder
Anna Elisabeth Laenen met het geven van drie stokslagen koper geworden. Ondertekent
Joannes Heijlen voor mijn broeder.
Onder den tweede koop een stuk zaailand, groot 175 roeden genaamd “ de lange plak “
gelegen tot Buel. Palende oost Martinus Daems weduwe, zuid dezelfde weduwe, west den
heer Bosquet en noord een straat. Koper moet een last overnemen van 5 loopen koren
Lierse maat. Arnoldus Wils aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 157
guldens en stelde daarop nog zes hoogen. Op 19 maart is dezelfde Arnoldus Wils koper
geworden als laatste hooger.
Onder den 3e koop een perceel zaailand, groot een zille, geheten “ het boekwij heijken “
gelegen tot Buel. Palende oost Martinus Swolfs, zuid Martinus Daems weduwe, west
Cornelius Verachtert en noord Petrus Neijers. Jan Baptist Wils zal daar nog uitsteken voor
half april eerstkomende 150 plantsoen van vooraf te beginnen. Joannes Baptist Wils
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 90 guldens en stelde daarop nog
zeven hoogen. Dezelfde dag is dezelfde als laatste hooger koper geworden met het geven
van drie stokslagen.
Aldus gedaan en geaccepteert deze condities met het geven van drie stokslagen, present
Adriaen Van Hove en Marten Goris als aanzochte getuigen.
Onder den vierde koop, een stuk zaailand genaamd “ de geerheijde “ groot een derde van
een bunder, gelegen tot Boekel. Palende oost Joannes Dams, zuid de zogenaamde
Herstraat, west de straat gaande van Boekel naar Buel en noord Michael Janssens
voorkinderen.
Akte N° 31

22 april 1796

In nomine Domini amen,
Kennelijk zij een iegelijk dat op heden 22 april 1796 voor mij Petrus Martinus Soeten
openbaar notaris compareerde Joannes Huijsmans gehuwd met Anna Witvrouwen
inwoners van Olen ten gehucht van Gerhaegen, ziek te bed liggende en verklaarde bij deze
zijn testament van uiterste wil te ordonneren.
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-

Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een geringe
uitvaart en lijkdienst ter discretie van zijn hierna genoemde erfgename.

-

Dispositie van zijn tijdelijke goederen, haafelijke als erfelijke maakte hij aan zijn
voornoemde huisvrouw Anna Witvrouwen in volle eigendom, haar noemende als
enige en universele erfgename.

Aldus gedaan en getesteert voor het ziekenbed van den testateur ter presentie van Adrianus
Laenen en Joannes Martinus De Peuter als getuigen hiertoe aangezocht.
Akte N° 32

28 mei 1796

In nomine Domini amen
Zij kennelijk en iegelijk dat op heden den 28ste mei voor mij compareerde Joannes Baptista
Heijlen en Anna Theresia Heijlen zijn huisvrouw inwoners van Noorderwijk ten gehucht van
Tulseijnde, hij comparant ziek te bed liggende en zij comparante gaande en staande,
verklaarden hier te maken hun dispositie van uiterste wil en testament.
-

Willende begraven worden in gewijde aarde met een treffelijke gepermitteerde
uitvaart en lijkdienst.

-

Dispositie van hun haafelijke goederen maken zij aan elkaar de eerst stervende aan
de langstlevende met belofte van hun kinderen eerlijk op te voeden en hun te geven
en te betalen een som van 200 guldens en moet aan de zonen laten de Humanioraat
of de kleine schoolen.

-

Dispositie van hun erfelijke goederen die zij ook aan elkaar maakten voor de volle
touchte en gebruik en den eigendom van al hetzelfde aan hun wettige kinderen
hoofde gelijk.

Aldus gedaan ter domicilie der testateurs, ter presentie van Petrus Van Eijnde en Petrus
Vekemans als getuigen.
Akte N° 33

28 mei 1796

Conditie waarop Henricus Van Herck en Joanna Laenen zijn huisvrouw op heden 28 mei
voor mij P. M. Soeten als openbaar notaris verklaarden publiekelijk te willen verkopen aan de
hoogstbiedende vijf percelen van erven gelegen tot Oevel op “ den hout “. De voorwaarden
begrepen in de 1ste tot de 10de en 13de artikelen ten deze voorgelezen uit verkoop condities
voorgelezen door mij den 6de februari laatstleden van enige percelen erfgoed van de
kinderen van wijlen Gommarus Van Den Bulck en Anna Maria Van Eijnde.
Onder de eerste koop, een perceel dries genaamd “ de stapelrijt “. Palende oost Amandus
Van Bijlen, zuid pachter T’Seijen, west een straat en noord een straat. Ten voorschreven dag
heeft hiervan den handslag ontvangen Joannes Hendrikx en dat voor de som van 230
guldens en stelde daarop 20 hoogen en is hiermede als laatste hoger koper geworden.
Onder den 2de koop, een perceel dries groot drie zillen genaamd “ de halven heide “.
Palende oost Peeter Verlinden en de abdij van Tongerlo, zuid dezelfde Verlinden, west
Amand Van Bijlen en noord een straat. Ten voorschreven dag heeft hiervan den handslag
ontvangen Petrus Buijens en dat voor de som van 420 guldens en stelde daarop 30 hoogen
en is daarmede als laatste hoger koper geworden (13 juni 1796).
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Onder den 3de koop een stuk zaailand groot drie zillen geheten “ den penne akker “.
Palende oost Franciscus Van Den Brande, zuid Franciscus Mertens weduwe, west Amand
Van Bijlen en noord Maria Catharina T’Seijen. Ten voorschreven dag heeft hiervan den
handslag ontvangen Joannes Hendrikx en dat voor de som van 400 guldens en stelde
daarop 5 hoogen en is daarmede als laatste hoger koper geworden (13 juni 1796).
Onder den 4de koop, een perceel zaailand geheten “ de veldstraet “ groot anderhalve zille.
Palende oost Simon Verberne, zuid Jan Mertens, west en noord een straat. Ten
voorschreven dag heeft hiervan den handslag ontvangen Peeter Mertens voor zijn moeder
en dat voor de som van 355 guldens en stelde daarop 10 hoogen en is daarmee als laatste
hoger koper gebleven.
Onder de 5de koop, een stuk zaailand, groot een half bunder geheten “ den put “. Palende
oost Petrus Boeckx, zuid Amand Van Bijlen, west Dimpna Verlinden en noord een straat.
Ten voorschreven dag heeft hiervan den handslag ontvangen Joannes Hendrikx en dat
voor de som van 510 guldens en stelde daarop 15 hoogen en is daarmede als laatste hooger
koper gebleven.
Aldus gedaan deze condities met het geven van drie stokslagen, ter presentie van Michael
Van Roosbroeck en Jan Baptist Van Roosbroeck als getuigen.
Akte N° 34

25 mei 1796

Condities en voorwaarden waarop Joannes Van Hout gehuwd met Catharina Verborgt,
Adrianus Van Lommel gehuwd met Theresia Wuijts, Maria Catharina Van Lommel en
Elisabeth Van Lommel bijgestaan van hun respectieve voogden te weten Petrus Van
Blaedel en van Joannes Verborgt. De voorschreven Joannes Van Hout tevens in kwaliteit
van de wettelijke beëdigde momber over de minderjarige Maria Anna Van Lommel,
zwagers en broeder, die van toenaam Van Lommel wettige kinderen van wijlen Maria Van
Hout. Dito Joannes Van Hout alsnog voor en in de naam van de minderjarige Maria
Catharina Wijnants, dochter van zijn zuster zaliger Joanna Maria Van Hout. Adriaen Van
Dingenen, Joannes Baptista Van Dingenen, Andreas Van Dingenen en Michiel Van
Dingenen en Joannes Baptista Rutten in huwelijk met Anna Maria Van Dingenen
gezamenlijk en ieder voor zich hun sterk makende voor dezelfde Anna Maria Van Dingenen
als voor Maria Catharina Van Dingenen. Martinus Meir zo in eigen naam als aangestelde
voogd over wijlen Maria Van Hove haar minderjarige kinderen en hun vader Petrus Van
Hove die zich, zowel als voogd voor dezelfde kinderen als voor Joannes Peeters
weduwnaar van wijlen Anna Maria Meir, is sterk makende. Henricus Menten meerderjarige
jongeman voor zichzelf als last hebbende Joannes Menten en Martinus Menten zijn neven
en Martinus Menten weduwnaar van wijlen Anna Catharina Govaerts hem sterk makende
voor zijn kinderen, Joannes Menten meerderjarige Jacobuszoon en Adrianus Smets
gehuwd met Anna Menten. Petrus Menten inwoner van Tongerlo en Joannes Carolus Van
Dijck gehuwd met Maria Catharina Menten waarvan hij zich ook sterk maakte. Adriaen
Verlinden gehuwd met Maria Catharina Janssens zich sterk makend voor zijn vrouw,
alsook voor haar oom, moeder en broer. Petrus Heijlen inwoner van Geel en Adriaen
Laureijs gehuwd met Maria Heijlen. Tot slot Joannes Dams gehuwd Anna Catharina Van
Broeckhoven, welke comparanten verklaarden publiekelijk te willen verkopen aan de
hoogstbiedende enige percelen van erven gelegen tot Doffen. De stokslagen zullen gedaan
worden ten huize bij baas Heijlen op “ de schrans “
Onder den 1ste koop een stuk zaailand groot 140 roeden geheten “ de boschdellen “.
Palende oost de secr. J. B. Soeten kinderen, zuid Petrus Van Blaedel, west Joannes
Verluijten weduwe en noord het zogenaamde Deuptstraetje. Ten voorschreven dag heeft
hiervan den handslag ontvangen de notaris P. M. Soeten en dat voor de som van 125
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guldens en stelde daarop 15 hoogen. Joannes Verborgt stelde hierop nog 5 hoogen en is
daarmede koper geworden.
Onder de 2de koop, een perceel zaailand groot 100 roeden genaamd “ het evene block “.
Palende oost een straatje, zuid en west Adriaen Heijlen en noord Joannes Cluijts weduwe.
Ten voorschreven dag heeft hiervan den handslag ontvangen Joannes Hoes en dat voor de
som van 135 guldens en stelde daarop 20 hoogen. Joannes Hoes stelde hierop nog 5
hoogen en is daarmede koper geworden.
Onder den 3de koop, een perceel zowel heide als heide eussel als kwebbe, groot 100 roeden
geheten “ den eerdeweg “. Palende oost Maria Bax, zuid een straatje, west Anthonis
Moelands of zo wie en noord Peeter De Ceuters nomine uxoris. De publieke lasten voor de
eerste maal te betalen aan den collecteur Martinus Van Bijlen. Ten voorschreven dag heeft
hiervan den handslag ontvangen Martinus Willems en dat voor de som van 33 guldens en
stelde daarop 7 hoogen en is daarmede koper geworden.
Onder den 4de koop de juiste helft westwaarts van drie zillen dries, geheten “ de bruelen “.
Palende aan dezelfde helft oost Joannes Dams cum suis met de wederhelft, zuid en west
een straatje en noord Petrus Martinus Verbiest kinderen. Ten voorschreven dag heeft
hiervan den handslag ontvangen Adrianus Cluijts voor zijn moeder en dat voor de som van
315 guldens en stelde daarop 15 hoogen en als laatste hoger daarmede koper geworden.
Onder den 5de koop, drie vierde parten juist westwaarts van een zille zaailand genaamd “ de
kleine hoeve “. Palende oost Joannes Dams met het resterende vierde part, zuid en west
Petrus Leers en noord Gerardus Van Der Veken. Van deze koop heeft Joannes Baptista
Goossens den handslag ontvangen voor de som van 75 guldens en stelde daarop acht
hoogen en is als laatste hoger koper geworden.
Onder de zesde koop, een zille genaamd “ het heijbloemken “. Palende oost aan het
zogenoemde “ kaemergoor “, zuid Joannes Bouwen, west Joannes Leijsen en noord een
straat. Dezelfde dag heeft Adrianus Heijlen hiervan den handslag ontvangen voor de som
van 46 guldens en stelde hier nog vier hoogen op. Arnoldus Geens stelde twee hoogen bij.
Andermaal voorgelezen deze verkoop condities stelde de heer J. B. Le Paige twee hoogen
bij en is daarmede als laatste hoger koper geworden.
Aldus gedaan en absolutelijk verkocht en gesloten tot Doffen onder Olen, present Adriaen
Heijlen en Jan Baptist Verachtert als getuigen.
Akte N° 35

23 juli 1796

Conditie en voorwaarden waarop Joannes Baeten met Anna Catharina Oijen, Anna
Elisabeth Baeten en Maria Elisabeth Baeten bijgestaan met Adriaen Verbiest en
Adrianus Broeckx hun mannen op 23 juli, publiekelijk aan de hoogstbiedende
presenteerden te verkopen twee percelen van erven gelegen onder Olen. De stokslagen
zullen gedaan worden ten huize van Baas Heijlen op “ de schans “ alhier maandag 8
augustus ten twee uur na de middag.
Onder den eerste koop een stuk zaailand geheten “ het kraeijven “ groot een half bunder
gelegen bij Gerheze onder Olen. Palende oost, zuid en noord Joannes Verluijten weduwe en
kinderen en west Franciscus Lenards. Joannes Van Mensel gehuwd met Maria Baeten
verklaarde mits deze dat zo het voorstaande perceel erve onder den 1ste koop als hetgeen
onder den 2de koop van over lang aan de verkopers in deze bij loting zijn ten dele bevallen,
een tegendeel van een derde van een bunder hooiwas gelegen op “ het achterste geruijm “
onder Geel en palende oost Martinus Verbiest kinderen, zuid een loop, west Jan Baptist
Heijlen en noord de rivier de Nethe.
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Dezelfde dag heeft na langdurige roepen Adriaen Heijlen hiervan den handslag ontvangen
voor de som van 241 guldens en stelde daarop nog 19 hoogen. Andermaal voorgelezen op 8
augustus is dezelfde Adriaen Heijlen als gecommitteerde van de heer Joannes Baptista
Verluijten huidvetter die deze gezegde koop als laatste hoger heeft bekomen met het geven
van drie stokslagen. Aldus gedaan op “ de schans “ tot Doffen onder Olen.
Onder den 2de koop een half bunder gelegen bij “ het slept “. Palende oost Martinus Meir,
zuid het Nonnenklooster van Herentals, west Jan Baptist Heijlen en noord een straatje.
De geldtelling mits daarvan betalende de publieke lasten aan den collecteur Marten Van
Bijlen.
Volgen nog enkele ontvangstbewijzen.
Akte N°

5 augustus 1796

Conditie en voorwaarden waarop Joannes Baptist Storms gehuwd met Joanna Cath. De
Pooter inwoners en burgers van Herentals op heden den 5de augustus 1796 voor mij
openbaar notaris, publiekelijk presenteerden te verkopen aan de hoogstbiedende een
behuisde hofstede en andere percelen van erven, respectievelijk gestaan en gelegen tot
Buel onder Olen. Volgen de verkoopsvoorwaarden.
Onder den eerste koop een behuisde hofstede groot vijftig roeden. Palende oost Petrus
Verlinden, zuid Adriaen Van Hove, west een straat en noord Joannes Van Hove. Ten
voorzegde dag heeft hier van deze koop den handslag ontvangen Peeter Verwimp van Buel
voor de som van 100 guldens en stelde daar bovenop 41 hoogen.
Den ondergetekende Petrus Verwimp verklaarde deze koop gedaan te hebben ten gelaste
van Adriaen Van Hove 32 (diens vrouw Anna Elisabeth Helsen) die deze zelfde koop
accepteerde. Andermaal voorgelezen zijnde deze verkoopsvoorwaarden is op heden 8
augustus met drie stokslagen deze koop gesloten en is de voorschreven handslagnemer
Adrianus Van Hove als laatste hoger koper geworden.
Voor den tweede koop werd verkocht een derde van een bunder zaailand geheten “ de
leente “. Palende oost Cornelius Verboven, zuid Franciscus … kind, west Peeter Verlinden
en noord Marten Daems.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, present den Heer Jan Baptist Verluijten en Adriaen
Heijlen als aanzochte getuigen.
Op 21 augustus 1796 betaalde Adriaen Van Hove de som van 141 guldens Brabants
courant in voldoening van de voorstaande koopsom.
Akte N°

7 februari 1797

Conditie en voorwaarden waarop Joannes Van Eijnde gehuwd met Petronella Verbeek
inwoners der stad Antwerpen, Joannes Franciscus Van Eijnde meerderjarige jongeman,
Anna Elisabeth Van Eijnde, Anna Maria Van Eijnde en Joanna Van Eijnde ten effect
bijgestaan van hun respectievelijke mannen en voogden te weten de eerste van Petrus
Corthout, de andere van Henricus Van Roij en de laatstgemelde van Franciscus Verelst,
die op heden 7 februari 1797 voor mij P. M. Soeten verklaarden publiekelijk te willen
verkopen aan de hoogstbiedende een behuisde hofstede met de percelen van erven,
respectievelijk gestaan en gelegen tot ILL onder Tongerlo.
32
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Op al de voorgelezen condities werd te koop gepresenteerd, eerst een behuisde hofstede,
groot drie zillen. Palende oost en zuid Peeter en Henricus Leirs, west een straat en noord
een straatje. Item een perceel zaailand groot een zille en ook zo geheten “ de zille “.
Palende oost en noord Joannes T’Seijen, zuid de kinderen van Sebastiaen Helsen en west
Martinus Swolfs. Item een stuk zaailand groot twee en een halve zille, genaamd “ de half
heijde “. Palende oost een straat, zuid Sebastiaen Helsen kinderen, west Joannes Van
Nueten en noord Henrick Gevaerts en Sebastiaen Geboers. Item en tot slot een perceel erve
groot anderhalve zille, genaamd “ den willaert “. Palende oost Anna T’Seijen, zuid de
erfgenamen Mortelmans, west de abdij van Tongerlo en noord Martinus Swolfs.
Heeft na oproepen den handslag ontvangen Joannes Peeters ingezetene van ILL, voor de
som van elf honderd en vijf en twintig guldens en stelde daarop nog 25 hoogen. Joannes
Van Geel en Adriaen Van Lommel waren hiervan getuigen. Andermaal voorgelezen deze
verkoopsvoorwaarden op 22 februari 1797 is dezelfde Joannes Peeters als laatste hoger
met het geven van drie stokslagen gerechtigde koper geworden, present Joannes
Franciscus Hoes en Henricus Djoos als getuigen.
Akte N°

14 februari 1797

Op heden den 14de februari compareerde voor mij notaris Elisabeth Nuijens weduwe van
wijlen Joannes Helsen haar sterk makende voor haar kinderen en dezelfde Elisabeth
bijgestaan met haar zoon Petrus Helsen ter ene. Willebrordus Nuijens Guilielmuszoon
meerderjarige jongeman ter tweede zijde. Welke comparanten verklaarden niet meer
gemeenschappelijk te blijven van zulke erfgoederen als op hun uit hoofd van wijlen Joanna
Van Eijnde hun moeder en grootmoeder aan hun zijn verstorven, maar daarvan te willen
scheiden en delen in twee kavels.
Aan de eerste kavel gesteld de juiste helft van den hof met het huis daarop staande tot ILLe.
Palende hetzelfde met de helft van den hof, groot circa 40 roeden. Oost Peeter Swolfs, zuid
het volgende perceel dries, west de juiste wederhelft in de andere kavel aangeschreven en
noord een straat. Item een perceel dries groot circa drie zillen gelegen tot ILLe. Palende oost
Martinus Van Castel en Henrick Govaerts, zuid Jan Van Nueten, west Jan Baptist Gebruers
en noord den hof van de ene helft en deze kavel en voor de andere helft aan den tweede
kavel aangeschreven. Tot slot omtrent een zille heide, geheten “ den willaert “ gelegen als
voor. Palende oost Anna Seijen, zuid Marten Wolfs, west en noord de abdij van Tongerlo.
Aan de tweede kavel toegelegd eerst de schuur met de helft van den hof, groot 40 roeden
gelegen tot ILLe. Palende oost de juiste wederhelft in de eerste kavel gemeld, zuid den
eerste kavel met een dries, west Jan Baptist Gebuers en Adriaen Govaerts en noord een
straat. Item omtrent een zille zaailand gelegen als voor. Palende oost en west Martinus
Wolfs, zuid een straat en noord de kinderen Sebastiaen Helsen. Item een perceel zaailand,
groot 100 roeden, geheten “ den oosterwijck “ gelegen als voor Palende oost Petrus
Baelens, zuid J. B. Gebruers, west Peeter Swolfs en noord Peeter De Ceuster. Item een stuk
zaailand, groot circa een half bunder genaamd “ den geeneneijnde “ gelegen onder Oevel.
Palende oost Catharina D’Joos, zuid Joannes Peeters, west een straat en noord Franciscus
Cools. En tot slot een half bunder heide verdeeld met Peeter Wolfs, gelegen tot ILLe.
Palende oost Marten Van Castel zuid Franciscus Momboirs, west ... (leeg) en noord Peeter
De Winter.
De eerste kavel is bevallen aan Willebrordus Nuijens en den tweede kavel is bevallen aan
Elisabeth Nuijens weduwe van wijlen Joannes Helsen. Actum ten kantoor van mij notaris
ter presentie van Petrus Verswijvel en Joannes Goossens als aanzochte getuigen.
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Not. 6068 : Index

Index van alle akten, condities, testamenten, codicillen, koopboeken … gepasseerd present
getuigen voor de Notaris Petrus Martinus Soeten … vanaf 1790.

1790
11 mei

Transport van Petrus Cluijts aan Joannes Verboven.

12 mei

Rentconstitutie ten behoeve van Jan Baptist De Cort en ten nadeel van Jan
Baptist Diels.

21 mei

Verkoop van haave door de kinderen wijlen Peeter Martien Verbiest en
Dimphna Bulkens.

28 mei

Verhuring van een stede tot Noorderwijk door den molder Soeten aan Guil.
Smets.

5 juni

Verhuring van een stede tot Noorderwijk door den president Helsen aan
Marten Naets.

16 juni

Afvraging gedaan ter rekwest van Elisabeth Verbist aan Peeter De Peuter.

26 juni

Verhuring van verscheidene goederen door den eerw. heer Heijlen

17 juni

Verkoop condities van een perceel zaailand tot Zoerle …

26 juni

Geschil tussen Peeter Van Linden tegen Adriaen Van Linden.

14 juli

Verhuur van een weide door J. M. Heijlen aan Adriaen Bellens.

17 juli

Verkoop condities van een perceel land door Guil. Vekemans aan Adriaen
Danckers.

7 aug.

Rentconstitutie ten behoeve van Henricus Verhaert tot last van Jacobus De
Winter.

9 aug.

Onterving en goeden aan Adriaen Danckers door Guilliam Vekemans

17 aug.

Rentconstitutie in profijt van Jan Baptist Diels tot last van Guil. Sprengers.

29 sept.

verhuring van een stede tot Schaatsbergen door den eerwaarde Heer P. Fr.
Dauwen uit order van zijn vader Adr. Dauwen aan Franciscus Heijns.

30 okt.

Verhuring van een stede tot ILLe door Petrus en Henricus Leirs aan
Joannes Van Dijck.

4 nov.

Transport van een half bunder zaailand door Franciscus Van Eeckhout aan
Petrus Verbiest.
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13 nov.

Rentconstitutie tot profijt van Anna Barbara Verloij en tot last van J. B.
Renders haar zoon en contract tussen dezelfde en Anna Catharina Renders
meerderjarige dochter.

19 nov.

Verkoop van dennenhout door de weduwe Soeten en haar geassocieerden.

1791
3 jan.

Donatie onder levenden gedaan door Catharina Van Dijck aan Guil. Smets
tot Schaetsbergen.

10 jan.

Verkoop van boom en schaarhout, stronken en … bomen door den Heer Van
Den Bruel, Franciscus Van Den Bruel en Franciscus Dox.

12 jan.

Testament van Franciscus Van Hove en Maria Verwimp zijn huisvrouw.

12 jan.

Verkoop condities van twee percelen van erve door Peeter Heijlen in huwelijk
met Maria Elisabeth Peetermans.

12 jan.

Verkoop condities van vier percelen van erve door Jan Baptist Menten en
Marten Menten Janszonen.

1 feb.

Rentconstitutie ten profijt van Adriaen Meir en Jan Meir en tot last van
Marten Meir cum uxore.

1 feb.

Procuratie tot goedenis van de vier percelen van erve verkocht door J. B.
Menten en Marten Menten.

1 feb.

Procuratie tot goedenis der twee percelen van erven verkocht door Peeter
Heijlen.

4 feb.

Verkoop van schaarhout door Peeter Helsen als armmeester der Arm Tafel
van Olen.

12 feb.

Verkoop van schaar en dennenhout tot Gelindel en Strateneijnde door de
weduwe Soeten.

12 feb.

Transport van twee percelen ven erve tot Kerkhoven door Peeter Melis en
Cornelius Peeters aan Guil. Van Passel.

15 feb.

Testament van Franciscus Van Den Brande en Dimphna Thijs zijn
huisvrouw.

15 feb.

Contract van societeit tussen Peeter Van Gelder en Henr. Van Gelder
inwoners van Lichtaart.

19 feb.

Rentconstitutie ten profijt van Juffr. Anna Maria Raeijmaekers alias Haegens
Geestelijke dochter en tot last van den molder Soeten.

21 feb.

Verhuring van een stede tot Oosterwijck door de weduwe Jan Van Opstal
aan Franciscus Meir.

1 maart

Renteconstitutie ten behoeve de kapel van O.L.V. ter Gestelen tot last van
Jan Baptist Heijlen.
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9 maart

Rentconstitutie tot behoef van het Beneficie in de kapel tot Meeren en ten
laste van Henricus De Backer en Maria Verhaert tot Zammel.

10 maart

Verkoop van mobilaire effecten door de weduwe Jan Van Opstal en door de
mombers van haar dochter.

12 maart

Testament van Guilielmus Van Hove en Maria Catharina Helsen zijn
huisvrouw.

20 maart

Verkoop van meubelen door Elisabeth Heijlen weduwe wijlen Adriaen
Neijers.

26 maart

Donatie onder levenden gedaan door … Margareta Laenen in faveur van Jan
Baelens haar zoon.

12 april

Renteconstitutie ten profijt van de kapel tot Oosterwijk en tot last van Jan
Baptist Thoremans.

26 april

Transport van een stuk zaailand door Guil. Maes aan den eerwaarde heer
Willems cum sorore.

26 april

Verhuring van een stede tot Hulshout door den molder Soeten aan
Norbertus Laumans.

30 april

Rentconstitutie in faveur van Marten Cremers en tot last van Jan Bellens.

3 mei

Rentconstitutie ten behoeve van de kapel tot Meeren en tot last van Jan
Baptist Van Nueten.

4 mei

Testament van Petrus Cornelius Maes en van Maria Elisabeth Verboven
zijn huisvrouw.

11 juni

Akte van afstand van het recht van preferentie in de Leengoederen van
Marten Laenen gedaan door zijn oudste zoon.

28 juni

Transport van een kapitaal van 250 guldens wisselgeld tot last van Catharina
Heijns door Amandus Laenen aan de fundatie der Roozenkrans in de
parochiale kerk van Olen.

4 juli

Testament van Henricus Cools en Maria Catharina Van Lommel zijn
huisvrouw.

23 juli

Verkoop van koren ten velde door de weduwe Jan Van Opstal en de voogden
van haar kind.

26 juli

Verkoop van granen te velde voor Marten Van De Weijer kinderen.

26 juli

Scheiding en deling der erfgoederen nagelaten bij Jan Verbist en Maria Van
Eijnde tussen Peeter Verbiest en Anna Catharina Verbiest hun kinderen.

30 juli

Testament van Anna Maria Hermans inwoonster van Turnhout.

24 aug.

Rentconstitutie tot profijt van Sebastiaen Helsen kinderen en ten laste van
Franciscus De Backer et uxoris.
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31 aug.

Verhuring van een stede tot Buel door de molder Soeten aan Jacobus
Peetermans.

4 sept.

Verkoop van meubelen en klederen en lijnwaad door Henrick Baeten
kinderen.

19 sept.

Verkoop van meubilaire effecten door de erfgenamen wijlen Joannes Hoes.

27 sept.

Scheiding en deling tussen de kinderen wijlen Henrick Baeten en Anna
Elisabeth Bruijnseels.

29 sept.

Verhuring van een stede tot Meeren door Martinus Van Nueten molder aan
Jan Laenen Janszoon.

19 okt.

Testament van Juffr. Maria Catharina Van Deun, begijntje tot Herentals.

29 okt.

Rentconstitutie ten behoeve der kapel Ter Gestelen en de kerk van Olen en
tot last van Adriaen Boeckx.

12 nov.

Rentconstitutie ten profijt van Juffr. De weduwe Verhaegen tot Antwerpen en
tot last van Jan Van Mensel.

14 nov.

Transport van mobilaire effecten door Marten Helsen en Catharina Helsen
aan Henricus Swolfs.

18 nov.

Verkoop van dennenhout door de weduwe Soeten en haar geassocieerden.

3 dec.

Uitgeving van een perceel kwebbe in erfpacht door Elisabeth Berthels ter
assistentie van Adr. Cools haar man aan Petrus Bulckens.

9 dec.

Verkoop van mobilaire effecten door Adriaen Deckers en Anna Wouters zijn
huisvrouw.

14 dec.

Testament van Andreas Mans en Elisabeth Bulckens gehuwden en
inwoners van Noorderwijk.

22 dec.

Verkoop van mobilaire effecten door Peeter Van Dijck en Barbara Smets
gehuwden.

24 dec.

Verkoop condities van een stuk zaailand van Marten Neijers gekocht door
Henr. Verhaert.

1792
2 jan.

Testament van Adriaen Peeters en Dimphna Diels gehuwden tot Doffen.

7 jan.

Verkoop van mobilaire effecten door Petrus De Smedt en Anna Elisabeth
Heijns.

7 jan.

Rentconstitutie ten behoeve van Henricus Verhaert tot last van Peeter
Vermeerbergen.

9 jan.

Verkoop van schaarhout door Petrus Sterckx als H. Geestmeester der Arm
Tafel van Olen.
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26 jan.

Verkoop van schaarhout door Marten Laenen.

27 jan.

Verkoop van schaarhout tot Hulshout door de weduwe van secr. Soeten.

27 jan.

Verkoop van schaarhout door Peeter Hermans kinderen aan de gemeente
van Olen.

3 feb.

Verkoop van schaarhout tot Buul door den molder Soeten.

7 feb.

Verkoop van schaarhout tot Wiekevorst en Morkhoven door Hendrick Baeten
kinderen door Franciscus Van Oostaeijen en Petrus Van Oostaeijen.

20 feb.

Verkoop van schaarhout tot Morkhoven door Theresia Heijlen weduwe
Marten Heijlen.

21 feb.

Verkoop van meubelen, klederen en lijnwaad door Cornelis Daems.

29 feb.

Verkoop van stooij, hooij, granen en meubelen door Peeter Van Dijck.

7 maart

Rentconstitutie ten behoeve van Jan Baptist Diels en tot last van Guil.
Sprengers.

7 maart

Verkoop van mobilaire effecten door Petrus De Smedt.

8 maart

Verkoop van strooij, hooij, granen en meubelen door Adriaen Peeters.

21 maart

Testament van Jan Baptist Wuijts jongeman tot Doffen.

5 mei

Rentconstitutie ten behoeve de kerk van olen en tot last van Adriaen
Franciscus Verswijvel.

23 mei

Verkoop van rus door Dimphna Hoes en Jan Laenen nakinderen.

25 mei

Verkoop van moer onder Geel door Jan Meir erfgenamen.

25 mei.

Verkoop van rus door Elisabeth Van Roosbroeck en haar dochter.

26 mei

Transport van een perceel erve in “ den honing “ door Egidius Oniaerts aan
Petrus Helsen.

26 mei

Verkoop conditiën van een stuk zaailand onder Buel van Dimphna Baelens in
huwelijk met Jan Van De Poel gekocht door Franciscus Cools.

30 mei

Verkoop van moer onder Geel door den heer secretaris Heijlen en Henrick
Baeten kinderen.

30 mei

Rentconstitutie ten profijt van Jan Franciscus Wouters en tot last van
Joannes Van Den Bulck en van Petrus Josephus T’Seijen haar man.

31 mei

Afvraging gedaan ter rekwisitie van Sieur Petrus Jongers als meijer van
Wiekevorst aan de schepenen aldaar.

1 juni

Verkoop van rus in “ de Bleuck “ door Juffrouw Maria Clara Bouwen van
Herentals.
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2 juni

Verkoop condities van een perceel hooiwas tot Heultje onder Westerlo van
Anna Van Outsel inwoonster van Antwerpen, gekocht door Peeter
Lemmens.

10 juni

Verkoop van klederen en lijnwaad door de weduwe Henricus Horemans.

14 juni

Rentconstitutie in faveur van de kerk van Olen en tot last van Michiel Cools
Sebastiaenszoon.

16 juni

Akte van afstand van het recht van preferentie in de Leengoederen van
Guilliam Sprengers door zijn oudsten zoon gedaan.

16 juni

Verkoop condities van een perceel schaarbos, Juffrouw Catharina Cluijts tot
Mol gekocht door Henricus Verhaert en met den stokslag verbleven aan
Petrus Dauwen.

18 juni

Verkoop condities van een behuisde hofstede met nog vier percelen van
erven van de weduwe en kinderen van Adriaen Neijers.

19 juni

Verhuur van een stede tot Hulshout door Jan Baptist Gijsels aan Jan Marien
zijn schoonzoon.

6 juli

Procuratie tot Goedenis van de hofstede en voor de percelen van erve van de
weduwe en kinderen Adriaen Neijers.

7 juli

Contract tussen de kinderen van Jan Wuijts en Dimphna Diels ter ene en
tussen Adriaen Peeters weduwe aan dezelfde Dimphna Diels ter andere.

16 juli

Verkoop van de korenoogst van Petrus De Smedt en Anna Elisabeth
Heijns.

16 juli

Verkoop van de korenoogst van Petrus Van Dijck en Barbara Smedts.

19 juli

Verkoop van de korenoogst van Joannes Vervoort en zijn kinderen.

23 juli

Verkoop van de korenoogst van Michael Janssens en zij nakinderen.

25 jul

Verkoop van de korenoogst van Gommarus Brandts tot Meerhout.

4 aug.

Donatie onder levenden gedaan door Peeter Van Dijck in faveur van Barbara
Smedts.

14 aug.

Verhuur van een stede tot Hulshout door Jan Marien Peeterszoon aan
Adriaen Celen.

25 aug.

Renteconstitutie in faveur van Michiel Cools kinderen en tot last van Maria
Vekemans in huwelijk met Joseph Verbrecht.

25 aug.

Verkoop condities van drie percelen van erven van Dimphna Hoes weduwe
wijlen Jan Laenen en van zijn kinderen van het tweede bedde.

28 aug.

Schifting en deling tussen Peeter Wauters en Maria Elisabeth Wauters,
kinderen wijlen Michael Wauters en Elisabeth Van Sprengelen.
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31 aug.

Verkoop condities van een half bunder zaailand door Jan Baptist S’Jongers
in huwelijk met Theresia Van Luijck.

1 sept.

Transport van een half bunder land tot Gelindel door Adriaen Dauwen
erfgenamen aan de kinderen wijlen Marten Helsen.

7 sept.

Renteconstitutie in faveur van Sieur Adrianus Bellens en tot last van Jan
Andries Gebruers.

7 sept.

Testament van Jan Marten Beesmans en Anna Maria Beijers gehuwden tot
Larum.

14 sept.

Verhuring van een stede tot Larum door Petrus Franciscus De Smedt
nomine uxoris Anna Elisabeth De Busser aan Cornelius Dams.

17 sept.

Procuratie tot Goedenis van drie percelen van erven verkocht door Dimphna
Hoes weduwe Jan Laenen en de kinderen van zijn tweede bedde.

19 sept.

Sieur P. F. Bongaerts van Mol verhuring van een stede tot Gerheijden aan
Peeter Steijnen.

24 sept.

Transport van een derde van een bunder land tot Hulshout door de eerwaarde
heer P. M. Mols diaken in het Seminarie tot Antwerpen aan Henricus
Janssens.

8 okt.

In faveur van Sieur Adriaen Wauters en ten last van Petrus Martinus
Laenen.

9 okt.

Donatie inter vivos gedaan door Joannes Van De Sande in faveur van
Petrus Josephus Lenards.

13 okt.

Verkoop condities van een stuk erve gelegen onder Wiekevorst door Henrick
Baeten kinderen.

15 okt.

Rentconstitutie ten profijt van Joannes De Bal Antoonzoon en tot last van
Sieur P. F. Bongaerts, organist tot Mol.

17 okt.

Verkoop condities van dertien percelen van erfgoederen van Henricus
Pauwels inwoner van Sint-Niklaas.

20 okt.

Verhuur van een stede tot Buel door Jan Baptist Storms aan Peeter Daems

27 okt.

Verkoop condities van een stuk erve tot Doffen door Adriaen Baeten
Henrickszoon.

3 nov.

Rentconstitutie ten profijt van het Beneficie in de kapel tot Meeren en van de
kapel O. L. Vr. ter Gestelen tot last van Joannes Cornelius Laenen.

3 nov.

Verkoop van meubelen, klederen en lijnwaad door de weduwe Peeter Van
Dijck en door de kinderen van Jan Smets weduwe en door Marten Smets.

8 nov.

Verhuur van een stede tot Boekel door de weduwe Jan Van Hove aan Jan
Baptist Boels.
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8 nov.

Verkoop condities van de herberg De Kroon tot Schravenhave onder
Norderwijk door Anna Elisabeth Mans en de kinderen wijlen Marten Peeters

10 nov.

Rentconstitutie ten profijt van Jan Baptist Matthijs en tot last van Franciscus
De Swert.

12 nov.

Procuratie tot goedenis van dertien percelen van erve verkocht door Henricus
Pauwels.

12 nov.

Rentconstitutie tot profijt van Elisabeth Van Reusel en ten laste van Adriaen
Van Hove en Anna Elisabeth Helsen zijn huisvrouw.

17 nov.

Guiliam Gelens en Anna Elisabeth Groenen verkoping van twee percelen
van erve.

17 nov.

Contract van permutatie tussen Theresia Baeten en Adriaen Baeten haar
broer.

20 nov.

Verhuring van erfgoederen door Theresia Baeten aan Guiliam Baeten en
Adriaen Baeten.

24 nov.

Transport van 350 guldens kapitaal door Anna Cornelia Folders aan Peeter
Meir tot Buel.

28 nov.

Verkoop van mobilaire effecten door Jan Baptist Gijsels en Elisabeth
Govaerts.

5 dec.

Renteconstitutie ten profijt van Henrick Cools en tot last van Martinus
Boonaerts.

10 dec.

Procuratie tot goedenis van de herberg “ De Kroon “ tot Schraevenhaegen
verkocht door Anna Elisabeth Mans en de kinderen Marten Peeters.

14 dec.

Verkoop van mobilaire effecten door Elisabeth Van Hove weduwe wijlen Jan
Verboven en door de erfgenamen van dezelfde Verboven.

20 dec.

Verkoop van mobilaire effecten door Maria De Busser, weduwe wijlen Jan
Van Hove en door hun kinderen.

31 dec.

Verkoop van schaarhout door Joannes Dauwen als H. Geest meester van
Olen.

1793
10 jan.

Verkoop van schaarhout door de heer intendant Bosquet.

12 jan.

Rentconstitutie ten behoeve der Arm Tafel van Olen en tot last van Joannes
Douwen.

17 jan.

verkoop van schaarhout door de weduwe van Jan Mols.

18 jan.

Contract en akkoord tussen de abdij van Tongerlo en de gemeente Olen over
en ter zake van een zwaar langdurig proces.

26 jan.

codicille van Elisabeth Van Oistaijen, weduwe wijlen Franciscus T’Seijen.
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13 febr.

Rentconstitutie ten behoeve van Maria Anna Van Lommel tot last van Jan
Baptist Wuijts.

18 feb.

Verkoop van bomen door den eerwaarde heer Heijlen kapelaan op het
begijnhof tot Lier.

19 febr.

Verkoop van meubelen door de weduwe Jan Verboven en zijn erfgenamen.

20 febr.

Verkoop van meubelen door Jan Van Hove weduwe en haar kinderen.

7 maart

Verkoop van meubelen door de weduwe Gerard Kenis en haar kinderen.

1 mei

Verhuring van een stede tot Buel door Jan Baptist Kneuckelberghs aan
Adriaen Verhaert.

11 mei

Rentconstitutie ten profijt van Adriaen Deckers en tot last van zijn
schoonzoon Adriaen Heijlen.

25 mei

Verkoop van moer onder Geel door den molder Soeten.

31 mei

Verkoop van moer onder Geel door de Heer secretaris Heijlen.

7 juni

Verkoop van moer onder Geel door Jan Meir erfgenamen.

15 juni

Contract van Joannes Laenen met Catharina Creton.

21 juni

Transport van een stuk zaailand tot Oevel Martinus De Houwer aan Mart.
Dresselaers.

21 juni

Rentconstitutie tot behoef van Michael Verwimp tot last van Martinus
Dresselaers.

6 juli

Verhuring van een stede tot Heuzewijk aan Franciscus Neijers.

13 juli

Verhuring van twee panden onder Herenthout door Franciscus Van Lommel
aan Andries Heijlen.

13 juli

Rentconstitutie tot behoef der kapel van Meeren en tot last van Jan Matthijs
den jongen.

22 juli

Verkoping van den koren oogst van Jan Baptist Gijsels tot Hulshout.

23 juli

Akkoord tussen de weduwe Peeter Van Dijck en zijn erfgenamen.

23 juli

Verkoop van koren oogst van Jan Verboven weduwe en zijn erfgenamen.

23 juli

Verkoop van koren oogst van Gerardus Kenis weduwe en haar kinderen.

3 aug.

Verhuring van erfgoederen door de mombers van Elisabeth T’Seijen aan
Philippus De Vos.

23 aug.

Rekening van Franciscus Verlooij aan de kinderen van Laureijs Van Den
Brande.
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2 sept.

Verhuring van een hoeve tot Herenthout door Adriaen Van Reusel aan Jan
Norbert Van Dijck.

11 sept.

Verkoop van vier percelen van erven door Marten Neijers.

30 sept.

Rentconstitutie door de Arm Tafel van Olen en ten last van Sieur P. Fr.
Bongaerts.

1 okt.

Transport van een stuk zaailand door Maria Elisabeth Boicx aan Petrus
Josephus Van Beijlen en Franciscus Van Beijlen.

1 okt.

Verkoop van Meubelen door Jan Van Dingenen en de erfgenamen van zijn
laatste vrouw.

3 okt.

Rentconstitutie ten profijt van Peeter Verlinden en ten laste van Peeter
Neijers.

4 okt.

Scheiding en deling der kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Helsen en
Anna Maria Verbist.

5 okt.

Donatie goederen door Martinus Helsen aan Henrick Swolfs.

9 okt.

Verhuring van een huis door de Eerwaarde heer Mols aan Peeter Verswijvel

12 okt.

Scheiding en deling door de kinderen van Laureijs Verboven en Elisabeth
Wouters.

16 okt.

Verkoop van meubelen door den Eerwaarde heer Mols.

19 okt.

Rentconstitutie ten behoeve van Jan Baptist Kneuckelbergs en tot last van
Anthoon Smolders.

23 okt.

Rentconstitutie in faveur van Franciscus Wouters en tot last van Petrus
Franciscus De Smedt.

31 okt.

Verhuring van twee panden onder Noorderwijk door J. Fr. Van De Bruel aan
Henrick Van Herck.

9 nov.

Rentconstitutie in faveur van Andries Wuijts en tot last van Guilliam Baeten.

27 nov.

Rentconstitutie in faveur van Jan Cluijts weduwe en Henrick Verhaert en tot
last van Martinus Aerts.

5 dec.

Verkoop van meubelen door Adriaen Janssens.

6 dec.

Verkoop van hout door Henrick Horemans weduwe.

9 dec.

Verkoop van meubelen door Jan Matthijs en zijn kinderen.

1 dec.

Verkoop van meubelen door Jan Baptist Kneuckelberghs.

13 dec.

Transport van twee panden onder Oevel door Jan Baptist Laenen een
Henrick Van Herck.
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Rentconstitutie ten behoeve van Michael Vertommen en ten laste van
Henrick Van Herck.

1794
7 jan.

Verkoop van schaarhout door Gommar Van Den Bulck verkoopt schaarhout.

31 jan.

Verkoop van dennehout tot Hulshout door Juffrouw de weduwe van de heer
secretaris Soeten.

6 feb.

Contract Joannes De Cort en zijn vrouwe A. E. Sprengers ter ene en hun
zoon J. Fr. De Cordt ter tweede zijde.

10 feb.

Rentconstitutie in faveur van Jan Baptist Diels tot last van Guilliam
Sprengers.

11 feb.

Verkoop van schaarhout door de Heer intendant Bosquet.

14 feb.

Verkoop van dennenhout door de weduwe Soeten en de heren Bosquet en
Bonecqeau.

19 feb.

Verkoop van bomen door de erfgenamen van Peeter Helsen en Anna Maria
Verbiest.

20 feb.

Verkoop van haafelijke meubelen door Jan Baptist Kneuckelbergs.

21 feb.

Contract tussen Anna Catharina Pauwels en Henricus Verbiest met Maria
Catharina Helsen.

28 feb.

Testament van Sieur Joannes Carolus Michael De Bruckner en Maria
Theresia Van Den Putte te Echelpoel.

3 maart

verkoop van haafelijke meubelen door Jan Matthijs en zijn kinderen.

7 maart

Verkoop van haafelijke meubelen door Adriaen Janssens en Elisabeth Van
Castel zijn vrouw.

18 maart

Rekening van Adriaen Franciscus Cluijts aan Petrus Franciscus De
Smedt als in huwelijk met A. E. De Busser.

22 maart

Rentconstitutie in faveur van Jan Baptist Kneuckelbergs en tot last van
Guilliam Baeten.

30 april

Testament van Jan Baptist Kneuckelbergs en Anna Maria Verboven zijn
vrouw.

30 april

Transport van differente erfgoederen door den Eerwaarde heer J. Fr.
Verheijen pastoor van Grobbendonk aan zijn zwager de heer Nijssens.

3 mei

Verkoopcondities van drie percelen van erven door de erfgenamen Cornelius
Bellens en Dimphna Schoors.

8 mei

Verkoops condities van een stuk zaailand in de Gestelen door Joannes
Bellens.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 249

13 mei

Rentconstitutie ten behoeve van Gommarus Gastmans en tot last van
Petrus Gommarus Haemhouts.

19 mei

Procuratie tot Goedenis van drie percelen van erve verkocht door Cornelius
Bellens erfgenamen.

20 mei

Verkoop van rus op “ den mommaert “ door Guilliam Vekemans.

20 mei

Rentconstitutie ten behoeve van Joannes S’Jongers.

20 mei

Rentconstitutie tot last van Guilielmus Peeters aan Adriaen Pompen

21 mei

Verkoop van moer op “ het Geruijm “ door Jan Meer erfgenamen.

21 mei

Verkoop van moer op “ het Geruijm “ door de heer secr. Heijlen.

21 mei

Verkoop van moer op “ het Geruijm “ door de kinderen van Henrick Baeten.

24 mei

Verkoopcondities van twee stukken zaailand tot Strateneijnde door Anna
Maria De Ceuster cum suis.

2 juni

Rentconstitutie in faveur van Jan Baptist Kneuckelbergs en tot last van Jan
Baptist Wuijts.

5 juni

Procuratie tot Goedenis van een stuk zaailand in “ de Gestelen “ verkocht
door Jan Bellens.

14 juni

Rentconstitutie tot last van Petrus Deckers en tot profijt van Jan De Bal en
Anthonius De Bal.

16 juni

Procuratie tot Goedenis van twee percelen zaailand tot Strateneijnde verkocht
door A. M. De Ceuster.

16 juni

Rentconstitutie tot last van Adriaen Franciscus Huijskens en ten profijt van
Jan Baptist De Ceuster.

18 juni

Rentconstitutie ten last van Petrus Caers van Winckelom en ten behoeve der
fundatie in de kapel tot Meeren.

23 juni

Rentconstitutie tot last van Martinus Helsen van Strateneijnde en ten
behoeve van de kapel van O. L. Vr. te Gestelen.

23 juni

Rentconstitutie tot last van Jan Baptist Van Kerckhoven en ten profijt der
kapel ter Gestelen en der Arm Tafel van Olen.

10 juli

Rentconstitutie van Maria Elisabeth Wils ongehuwde dochter.

14 juli

Verkoop van den korenoogst aan Adriaen Janssens en Elisabeth Van
Castel.

20 sept.

Transport van een heide onder Tongerlo door Peeter De Bie en Gaspar
Wuijts aan Guilliam Smedts.

5 nov.

Testament van Joannes Baptista Ennekens en Anna Elisabeth Van
Oijstaeijen tot Noorderwijk.
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18 nov.

Rentconstitutie in faveur van Marten Cremers en Elisabeth Cremers en tot
last van Jan Van Eijnde.

22 nov.

Rentconstitutie ten voordeel van Maria Anna Van Lommel en ten last van
haar zwager Peeter Van Blaedel.

22 nov.

Verkoopcondities van twee stukken erve onder Westerlo van de erfgenamen
Catharina De Cort.

1 dec.

Procuratie tot Goedenis van dezelfde twee stukken van erven.

15 dec.

Verkoop van haafelijke meubelen door Joannes Bellens en Maria Verswijvel

16 dec.

Verkoop van haafelijke meubelen door de weduwe en kinderen van Gommar
Adriaen De Kepper.

16 dec.

Verkoopcondities van een perceel erve tot Doffen van de weduwe en kinderen
van Gom. Adriaen De Kepper.

18 dec.

Verkoop van haafelijke meubelen door Adriaen Van Lommel en Anna
Theresia Wuijts.

24 dec.

Verhuur van een stede tot Doffen door de weduwe en dochter van Peeter
Cluijts aan Jan Baptist Van Hout.

29 dec.

Rentconstitutie ten voordeel van de heer Franciscus Van Der Asdonk en ten
laste van Christiaen Cats.

30 dec.

in faveur van Adriaen D’Joos en ten last van Joannes Van Doninck.

31 dec.

Transport van anderhalve zille beemd door Petrus Van Hout aan Anna
Elisabeth De Beucker weduwe van Jan Baptist Helsen.

1795
2 jan.

Rentconstitutie tot last van Adriaen Heijlen en tot profijt van den heer L.
Bouwen, Jan Menten, Marten Verbist cum suis, Jan Vervoort en Petrus
Martinus Bellens.

3 jan.

Verhuring van land en weide door Cornelis Geerewaerts aan Petrus
Vermeerbergen van Meeren.

8 jan.

Contract tussen Cornelis Verboven en Cornelius Caers.

10 jan.

Verhuur van een stede tot Meeren door Peeter Blerincx en Adriaen Boecx
aan Adriaen Maes.

30 jan.

Transport van een behuisde stede en een stuk zaailand door Petrus Michiels
aan Joannes De Kepper.

16 febr.

Rentconstitutie in faveur van Petrus Michiels en ten laste van Joannes De
Kepper.

22 feb.

Testament van Petrus Cornelis jongeman tot Noorderwijk.
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25 feb.

Verkoop van haafelijke meubelen door Joannes Bellens en Henrick
Verborgt.

1 maart

Verkoop van schaar en dennenhout door Guilliam Van Passel armmeester
der Arm Tafel van Olen.

4 maart

Verkoop van rademakers gereedschap door Anna Elisabeth Van Oijstaeijen

7 maart

Verkoop van havelijke meubelen door Michael Jansens.

11 maart

Verkoop van schaarhout door Andreas Wuijts of immers door zijn curatoren.

13 maart

Schifting en deling tussen de kinderen van Franciscus Janssen en Joanna
Catharina Boeckx.

14 maart

Verhuur van een stede tot Bruggeneijnde door Joanna Catharina Boeckx
aan Jan Van De Wouwer.

14 maart

Rentconstitutie ten voordeel van Franciscus Wouters en tot last van
Theresia Van Hove.

16 maart

Verkoop van schaarhout door de mombers van Guilliam Verachtert kinderen

17 maart

Verkoopcondities van een perceel van Anna Elisabeth Van Mechelen.

25 april

Rentconstitutie ten behoeve van Henr. Verhaert en tot last van Joseph
Heijlen tot Gerheiden.

25 april

Verhuur van een stede tot Boekel door Maria De Busser aan Marten Neijers

2 mei

Verhuur van een zille weide door den kerkmeester J. B. Lemmens aan Jan
Van De Wouwer.

3 mei.

Verkoop van klederen, lijnwaad en meubelen door de kinderen van Michael
Janssens.

9 mei

Akte van decharge in faveur van de kinderen van Dimpna De Cort en tot last
van Jan De Cort.

15 mei

Verhuring van een stede in den dorpscirkel van Olen door Adriaen Bellens
aan Jan Baptist Helsen.

27 mei

Verkoop van rus op “ den mommaert “ door Guilliam Vekemans.

28 mei

Verkoop van moer op “ het geruym “ door de erfgenamen van Joannes Meir

3 juni

Contract van mangeling tussen Petrus Vissers en den molder van Buel Petr.
Martinus Soeten.

5 juni

Verkoop van moer tot Winkelom onder Geel door de molder Soeten van Buel

8 juni

Verkoop van twee percelen zaailand door Juf. Anna E. Boeckx weduwe J. B.
Soeten aan Marten Helsen.
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8 juni

Verhuur van twee percelen van erve door Petrus De Peuter aan Martinus
Helsen.

9 juni

Verkoop van rus op “ den weerdonck “ onder Geel aan den H. Geest Tafel
van Olen.

9 juni

Verkoop van dennenhout door den molder van Buel, Petrus M. Soeten.

16 juni

Verkoop van dennenhout door Joannes Baptista Kneuckelbergs.

19 juni

Verhuur van een bunder zaailand door den heer De Vries aan Joannes Van
Bijlen.

26 juni

Rentconstitutie ten behoeve van Maria Elisabeth Leijsen en tot last van
Joannes Leijsen haar vader.

27 juni

Donatie onder de levenden gedaan door Maria Verborgt van een perceel
heide aan Guilliam Smedts.

3 juli

Rentconstitutie ten behoeve van Marten Daems weduwe en tot last van
Petrus Vermeerbergen.

4 juli

Rentconstitutie ten behoeve van Adriaen Van Lommel kinderen en tot last
van Egidius Doos erfgenamen en Adriaen Van Hout.

7 juli

Contract tussen de kinderen van Martinus Bleirinckx en tussen zijn tweede
vrouw en haar kind.

15 juli

Verkoopcondities van een stuk zaailand tot Tongerlo van Petrus Van Hove.

17 juli

Transport van anderhalf dagmaal tot Heultje door Dimpna Huijsmans aan
Jan De Ceuster.

17 juli

Verkoopcondities van een behuisde hofstede tot Hulshout, Juffr. A. M. Soeten
begijntje.

20 juli

Verkoop van den korenoogst van de kinderen Franciscus Janssens en
Joanna Catharina Boeckx.

21 juli

Verhuur van enige percelen van erve door Catharina Peeters aan haar neef
Guilliam Peeters.

23 juli

Transport van 320 ½ roeden erve tot Larum gedaan door Guilliam Hendrickx
aan Guilliam Maes.

25 juli

Contract van mangeling van erve op erve tussen Guilliam Hendrickx en den
molder Soeten.

25 juli

Transport van 500 roeden erve tot Larum gedaan dor Guilliam Hendrickx
aan den molder Soeten.

4 aug.

Procuratie tot Goedenis van een behuisde hofstede tot Hulshout verleden
door het begijntje Soeten.
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7 aug.

Rentconstitutie in faveur van Jan Baptist Kneuckelbergs en tot last van
Antoon Smolders.

10 aug.

Testament van Petrus Verhaert en Anna Catharina Verstappen inwoners
van Oosterwijk.

14 aug.

Rentconstitutie ten voordeel van Guilliam Verstappen en tot last van Henr.
Helsen.

18 aug.

Rentconstitutie ten voordeel van Michiel Verwimp en ten laste van Jan
Baelens.

19 aug.

Rentconstitutie ten behoeve van Marten Verhaert en Anna Catharina
Verhaert en ten laste van Martinus Van Castel.

19 aug.

Rentconstitutie ten voordeel van Ida Gebruers en ten nadeel van Amand
Douwen.

20 aug.

Transport van twee percelen hooiwas met een heide door den Eerw. Heer P.
M. Mols aan Petrus Douwen.

20 aug.

Rentconstitutie ten behoeve der twee jongste kinderen van Petrus Wuijts en
Catharina Bertels tot last van Martinus Aerts.

20 aug.

Rentconstitutie ten voordeel van Ida Gebruers en ten nadeel van Franciscus
Van De Ven.

22 aug.

Verhuur van twee percelen van erve door Michiel Janssens voorkinderen
aan Jan Baptist Renders en Petrus Smedts.

23 aug.

Rentconstitutie in faveur van Michiel Vertommen ten laste van den molder
Soeten.

23 aug.

Transport van differente erfgoederen door Elisabeth Verhaegen weduwe
wijlen Petrus Van Eijnde aan den heer M. Aerts.

4 sept.

Verkoopcondities van twee percelen van erve door Juffrouw Janssens begijn

16 sept.

Testament van Adriaen Van Lommel en Theresia Wuijts zijn vrouw.

18 sept.

Interdictie aan de wethouders van Itegem van te staan over enige belastingen
en alimentatie van de erfgoederen van wijlen Anna Maria De Backer.

18 sept.

Aanzegging aan Joannes Verberckt dat de gemelde interdictie was gedaan.

19 sept.

Rentconstitutie ten laste van Petrus Verheijen ten voordeel van Juffrouw
Maria Bouwen.

26 sept.

Verkoopcondities van 9 percelen heide door de weduwe Soeten en haar
geassocieerden.

28 sept.

Scheiding en deling tussen de kinderen van Petrus Matthijs en Maria Van
Hove.
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28 sept.

Procuratie tot goedenis van twee percelen erve gelegen onder Westerlo
verkocht door Juffrouw Janssens begijntje tot Mechelen.

1 okt.

Rentconstitutie in faveur van Jan Baptist Kneuckelbergs en tot last van Jan
Baptist Maenen.

2 okt.

Rentconstitutie in faveur van Geerard Verbist en Adriaen Heijlen en tot last
der gemeente van Oevel.

3 okt.

Rentconstitutie ten voordeel van Juffrouw Janssens begijntje en ten laste van
P. Van Den Broeck haar zwager.

5 okt.

Constitutie ener lijfrente ten voordeel van Juffrouw Janssens begijntje en ten
laste van haar zwager Joannes Van De Wouwer.

6 okt.

Verhuring van een behuisde hofstede tot Morkhoven door Martinus Bellens
kinderen aan Catharina Op De Beeck.

13 okt.

Verhuur van differente erfgoederen door Juffrouw Soeten begijntje aan
Adriaen Van Den Bruel.

14 okt.

Uitgroting in plaats van deling tussen Dimpna Sprengers en Martinus
Sprengers.

14 nov.

Rentconstitutie ten behoeve der Arm Tafel van Noorderwijk en tot last van
Petrus De Klijn.

16 nov.

Rentconstitutie in faveur van de heer Kuijpers secretaris van Reet en ten
laste van Jan Baptist Bossaerds.

21 nov.

Verhuur van een stede door den molder Soeten aan Joannes Van Uijtsel.

30 nov.

Rentconstitutie ten behoeve van Ida Gebruers en ten laste van Henrick
Helsen.

4 dec.

Verkoop der haafelijke meubelen ten sterfhuize van Cornelius Mans.

5 dec.

Rentconstitutie ten voordeel van Norb. Pauwels en tot last der gemeente van
Pulle.

9 dec.

Verkoop van haafelijke meubelen door de weduwe en kinderen van Jacobus
Peetermans.

20 dec.

Verkoop van erfgoederen door de heer Michael Willems aan Adriaen
Verlinden.

22 dec.

Akte van akkoord tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelius
Mans en Maria Catharina Verlinden en haar kinderen.

29 dec.

Scheiding en deling tussen de kinderen van Gerardus Wouters.

30 dec.

Transport van twee percelen hooiwas door Gerardus Wouters aan Petrus
Wouters.
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30 dec.

Rentconstitutie in faveur van Norbert Pauwels tot last van Jan Baptist
Wouters.

31 dec.

Contract van sociëteit tussen Petrus Gerardus Wouters en Joannes Baptist
Wouters.

1796
2 jan.

Transport van drie percelen van erve door de kinderen en erfgenamen van
Petrus Deckers en Maria Leijsen.

3 jan.

Rentconstitutie in faveur van Petrus Heijlen en tot last van Anna Catharina
Renders.

8 jan.

Verhuring van een behuisde hofstede door Maria Elisabeth Verboven aan
Joannes Mathijs.

15 jan.

Transport van haafelijke meubelen door Petrus S’Jongers aan Adriaen
Verstappen mitsgaders rentconstitutie ten behoeve van dezelfde S’Jongers
ten laste van dito Verstappen.

16 jan.

Josephus Minnen obligatie ten behoeve van de kinderen van Martinus
Smedts.

25 jan.

Rentconstitutie in faveur van Adriaen Heijlen en ten last van Petrus Van
Blaedel.

26 jan.

Contract van permutatie van erve op erve tussen Jan Verboven en Cornelius
Caers.

3 feb.

Testament van Juffrouw Anna Clara De Cock.

3 feb.

Verkoop van dennenhout door Jan Baptist Kneukelbergs.

6 feb.

Verkoopcondities van zeven percelen van erve vijf door Gom. Van Den Bulck
kinderen en twee door Jan Verboven.

8 feb.

Verkoop van haafelijke meubelen door de weduwe en kinderen Sebastiaen
Geboes.

8 feb.

Transport van een perceel weide door Anna Van Dijck cum suis aan Adriaen
De Busser.

9 feb.

Verkoop van schaar en dennenhout door Martinus Laenen.

9 feb.

Verkoop van haafelijke meubelen door de kinderen van Gerard Wouters.

11 feb.

Verkoop van schaar en dennenhout tot Gelindel door de weduwe Soeten.

12 feb.

Verkoop van schaar en dennenhout door de weduwe Soeten.

13 feb.

Rentconstitutie ten voordeel van Petrus Heijlen en ten nadeel van Henricus
Verbist.
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15 feb.

Transport van differente erfgoederen door Martinus Verboven aan
Franciscus Canters, Adriaen Van Lommel en Henrick De Ceuster.

17 feb.

Verkoop van haafelijke meubelen door de weduwe en kinderen van Jacobus
Peetermans.

26 feb.

Rentconstitutie ten voordeel van Petrus Fr. Verbueken en ten nadeel van
Franciscus Canters.

29 feb.

Procuratie tot Goedenis van vijf percelen van erve verkocht door de kinderen
van Gom. Van Den Bulck.

2 maart

Verkoop van haafelijke (meubelen) door de weduwe van Michiel Cools.

8 maart

Rentconstitutie in faveur van het kind van Franciscus Verhoeven ten last van
Petrus Van Hout.

10 maart

Rentconstitutie ten voordeel van Laurentius Geerts en ten nadeel van
Laurentius Helsen.

10 maart

Verkoop van haafelijke meubelen door Petrus Mathijs en de kinderen
Cornelius Maes.

10 maart

Testament van Theresia Geboes.

12 maart

Transport van een perceel erve door Cornelius Geerewaerts aan Juffrouw A.
E. Robrechts.

12 maart

Verkoopcondities van een perceel erve door de kinderen van Gerard
Wouters.

12 maart

Verkoopcondities van een perceel broekagie door Joannes Praet.

12 maart

Geschil tussen Joannes Peeters weduwnaar wijlen Anna Maria Meir en
Petrus Van Hove.

19 maart

Verkoopcondities van drie percelen van erve door Petrus Wouters.

22 april

Testament van Joannes Huijsmans.

28 mei

Testament van Joannes Baptist Heijlen en Anna Theresia Heijlen.

28 mei

Verkoopcondities door Henricus Van Herck van vijf percelen van erve.

25 juni

Verkoopcondities van zes percelen van erven van Jan Menten.

23 juli

Verkoopcondities van een perceel erve door Joannes Baeten cum suis.

5 aug.

Verkoopcondities van een behuisde hofstede door Jan Baptist Storms.

1797
7 feb.

Verkoopcondities van een stede tot ILL door de kinderen van Petrus Van
Eijnde aan Joannes Peeters.

© https://www.ansfridiana.be

14 feb.

Schifting en deling der erfgoederen van Joanna Van Eijnde.

Pagina | 257

Notariaat Petrus Martinus Soeten 1790-1797

Pagina | 258

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 2014 - 2015)

-

De Sint- Martinuskerk te Olen. J. Lauwerys.

-

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Heemkring “ De Linde “ Olen. Werkgroep
Genalogie: Haemhouts W. & S’Jegers E.
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