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Protocolle 
van 

Marinus Slaets 
Notaris 

 
Geadmitteerd bij zijne Majesteits Souvereine Raad van Brabant op 21 april 1667 
residerende binnen de abdij van Tongerloo. 
 
Inhoudende testamenten, codicillen, donaties onder de levenden en ook ter oorzaak 
van de dood, mitsgaders huwelijkse voorwaarden etc … 
Begonst op den 31 november van den voorschreven jaar 
 

1667 
 
 
Not. Slaets            folio 001 
 
Testament van Joannes Baptista Colins. 
 
   In den naem ons Heeren Amen, 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig openbaar instrument van testament zij kennelijk en een 
iegelijk dat in het jaar na de geboorte ons Heers 1667 op den XXXI dag der maand 
november na de noen de klok omtrent ten zesse uren, compareerde voor mij notaris en de 
getuigen nagenoemd den zeer godsvruchtige jongman Sr. Joannes Baptista Colins 
tegenwoordig novitius des Klooster van Tongerloo, gezond van lichaam zijn memorie en 
verstand wel bruikende, zijnde welke na rijp besluit het geraadzamer gevonden heeft te 
disponeren van zijne tijdelijke goederen van Godt almachtig aan hem verleend. 
 
Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde.Zijn erfelijke en haafelijke 
goederen maakte hij aan Franciscus Colins zijn broer en een som van 1000 guldens eens. 
Item maakte hij aan Cornelia Van Eijck en Maria Anna Verheijden dienstmeiden in het 
huis van mijn vader als ik nog bij hem was wonende voor enige diensten aan hem testateur 
bewezen iedereen een courtosie na discretie van den heer erfgenaam na te noemen … 
 
Verklarende verder dood en teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze gemaakt. 
Aldus gedaan in de abdij van Tongerloo op datum als boven, ter presentie van Antonio 
Emonts en Henricus Verhestraeten als getuigen hier geroepen. 
 
Not. Slaets            folio 003 
 
Codicille van den heer Norbertus De Licht 
 
   In den naem ons Heeren Amen, 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument zij kennelijk en een iegelijk dat op datum 
onderschreven compareerde voor mij notaris en de getuigen nagenoemd Magister 
Norbertus De Licht wettige zoon van wijlen Sr. Jan De Licht daar moeder af is Juffrouwe 
Maria Snijers, tegenwoordig novice in de Abdij van Tongerloo, verklarende alzo hij door de 
gratie Godts in dezelfde abdij verhoopt te doen zijne professie en willende van zijne tijdelijke 
goederen aan hem verleend en nog te verlenen te disponeren, en heeft daarom met 
bedachte zinnen hierbij gesloten en gemaakt zijn tegenwoordig testament. 
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Revocerende en te niet doende al zijne voorgaande testamenten. Willende dat zijn dood 
lichaam begraven zou worden in gewijde aarde. Komende alzo tot dispositie van zijne 
tijdelijke goederen, haafelijke en erfelijke hoedanig die zoude mogen wezen geen 
uitgenomen of gereserveerd, al dezelfde heeft gegund, gegeven, gemaakt en gelaten aan de 
voorschreven Juffrouwe Maria Snijers zijn moeder en bij gebrek of vooraflijvigheid aan zijne 
broeders en zusters daar dezelfde Maria Snijers ook moeder af is en dat in volle eigendom. 
Makende aan Sr. Jan De Licht zijn halve broeder daar moeder af was Elisabeth Scholten 
tot een gedenkenis ter som van 50 guldens. 
 
Aldus gedaan binnen de abdij van Tongerloo deze 15de april 1600 LXVIIJ, ter presentie van 
Guillielmus Van Hove en Mr. Joannes Boels als getuigen. 
 
Compareerde voor de notaris en de getuigen hier onder genoemd den heer Norbertus De 
Licht tegenwoordig novitius van den convent van Tongerloo, gezond van lichaam dewelke 
voor mij ondergeschreven op 5 april 1668 heeft gemaakt zijn testament welke hij comparant 
verklaarde hier te approberen waarbij en mits deze in al zijne punten … Aldus gedaan in de 
abdij van Tongerloo deze 26 augustus 1669 ter presentie van Joannes Boels en Gisbertus 
Van Heijst. 
 
Not. Slaets            folio 005 
 
Testament van Sr. Petrus Briers 
 
   In den naem ons heeren Amen,  
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk dat 
men in den jaar des Heer 1668 deze 24 december omtrent ten negen uren voor noen, 
compareerde voor mij notaris en de getuigen hier onder genoemd den zeer devoten en 
Godvruchtige jongman Sr. Petrus Briers, tegenwoordig novitius in den Convent van 
Tongerloo, gezond van lichaam, zijn verstand, redenen en memorie wel machtig en 
gebruikende naar alle uitwendige schijn, dewelke verklaarde acht nemende op de wereldse 
bedrieglijkheid, zich genegen was tot professie te komen (met de gratie Godts) in het 
voorschreven convent. Revocerende en teniet doende alle testament voor deze gemaakt. 
 
Verklaarde hij comparant in den eerste zijn uiterste wille en begeert dat zijn comparants 
erfgenamen na de dood van zijn moeder zullen laten doen 100 missen tot lafenis hunder 
zielen en de naaste vrienden. 
 
Item begeert hij testateur dat zijn zuster Elisabeth Briers zal vooruit hebben van hetgene hij 
testateur zal komen na te laten een dagmaal land zeer redelijk wel gelegen, dan ingeval zijne 
testateurs oudste zuster Geertruijt Briers tevreden is dat Elisabeth Briers voornoemd 
benevens haar zal parten en delen in zeker leengoed bij hem comparant na te laten. 
 
Item begeert hij testateur dat de voorkinderen van zijn zuster Geertruijt Briers ieder zullen 
vooruit hebben uit het part dat zij meergenoemde Geertruijt Briers van hem testateur zal 
komen te erven de som van 125 guldens eens en dan met de nakinderen die zij Geertruijt 
Briers mogelijk zal produceren van haar tweede man hoofdelijk gelijk in zijn testateurs na te 
laten goederen te delen 
 
Maar alzo des testateurs goederen nog in touchte worden bezeten van zijne moeder en niet 
ten volle daarvan zonder haar consent (zo men verstaat volgens de costuijmen van Loven) 
en zonder vermogen te disponeren, zo heeft hij van dezelfde zijn moeder bekomen 
volkomen macht om te disponeren aan zijne twee zusters Geertruijt Briers en Elisabeth 
Briers of hare kinderen naar zijne geliefte behoudelijk dat zijne moeder de touchte heeft 
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gedurende haar leven. Instituerende hij testateur voor zijn generale erfgenamen bij deze zijn 
twee zusters. 
 
Aldus gedaan binnen de abdij van Tongerloo op datum voorschreven ter presentie van 
Joannes Van Outsel en Guillielmus Van Hove geloofwaardige getuigen in deze geroepen. 
 
Inliggende akte:  
 
Compareerde op XV december 1668 voor mij Aert Van Tongelen notaris tot Werchter 
residerende en in de presentie van getuigen na te noemen de eerbare Cathelijn Aurogge 
weduwe van wijlen Willem Briers zaliger memorie, welke heeft verklaart, verstaan en 
gehoord te hebben en haar voorgelezen te zijn zekere brief geschreven van haar zoon 
Petrus Briers die tegenwoordig ontvangen en woonachtig is in het Godshuis den convent 
van de vermaarde abdij van Tongerloo, verhopende met de gratie Gods dat dezelfde Petrus 
Briers haar voorscheven zoon met de naaste gelegenheid in hetzelfde convent zal geprofest 
worden om zo verder te komen tot den priesterlijke staat en alzo dezelfde Petrus Briers van 
intentie is de goederen van deze wereld te verlaten en zijn goederen te legateren of te 
disponeren aan zijne naaste vrienden, zo is het dat zij comparante verstaan hebbende 
intentie van de voorschreven dispositie verstaat daarmede zeer wel tevreden te zijn en alzo 
haar kennelijk is dat dezelfde haar zoon na de costuijmen van Loven nog niet ten volle zou 
komen te disponeren van zijne goederen of kindsgedeelte dat hem zouden competeren 
doordat zij comparante haar touchte op dezelfde goederen mag behouden gedurende haar 
leven, des niet tegenstaande zo is het dat zij comparante verklaart zeer wel gecontenteerd te 
zijn met alzulke making van testament en uiterst wille, als dezelfde haar zoon zal komen te 
maken gevende dezelfde volle last en macht voor zoveel hem namaals zoude gecompeteerd 
hebben voor zijn kindsgedeelte voorschreven om al hetzelfde te maken aan zijn twee zusters 
te weten Geertruijt Briers en Elisabeth Briers of aan hunne kinderen naar zijne geliefte 
behoudelijk dat de voorschreven comparante revocerende de touchte van dezelfde goederen 
… 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuis van mij notaris ter presentie van Jan Peeters en 
Peeter Van Tongelen Janssone als geloofwaardige getuigen heirover geroepen en gebeden 
en alzo de voorschreven comparante door haar blindheid en ‘ quaet gesicht ‘ niet wel kan 
tekenen heeft deze minute dezer na haar cranck vermogen getekend in de presentie van de 
voorschreven getuigen. 
 
Not. Slaets            folio 007 
 
Codicille van Guilielmus Van Hove 
 
Compareerde voor mij openbaar notaris en de getuigen hieronder genoemd, den heer 
Guillielmus Van Hove, novitius in de vermaarde Abdij van Tongerloo, gezond van lichaam 
en zijne redenen, verstand en memorie wel machtig en gebruikende, welke comparant 
lauderende en approberende zijn testament bij hem den 31ste der verleden maand januari 
1769 voor de notaris Theodoor Van Haren binnen de stad van Antwerpen en in de 
presentie van zekere getuigen gepasseerd voor zoveel hetzelfde deze zijne tegenwoordige 
dispositie niet geconvenieerd heeft, verders bij vorm van codicille of in zodanige andere 
vormen als naar recht en nu gewild en geordonneerd het nabeschrevene, te weten dat Anna 
De Grande weduwe van wijlen Jan Blanckaerts zijne moederlijk moeije van halve bedde, 
aan dewelke hij heer comparant bij zijn voorschreven testament gelegateerd heeft het huis 
genaamd “ de Coij “ gestaan binnen de stad van Antwerpen in de Leeuwstraet zal 
verobligeert zijn uit te geven aan de kinderen van Perijne De Grande de som van 50 
guldens eens. 
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Legateert mede aan en ten behoeve van de Capelle van Onse Lieve Vrouwe tot Duffel de 
som van 50 guldens eens en een gelijke somme van 50 guldens aan en ten behoeve van het 
klooster van de Norbertijnen binnen de stad van Antwerpen. Item wilt en ordonneerde hij 
testateur dat uit zijn nagelaten successie zal volgen aan Sr. Jan Baptista Colijns executeur 
van zijn voorschreven testament de som van 400 guldens in plaats van 300 guldens bij het 
voorschreven testament vermeld. 
 
Het legaat van 2000 guldens vermeld in zijn voorgaand testament aan dezelfde Jan Baptist 
Colijns gelegateerd, wilde hij dat het zal hebben en blijven tot volkomen effect. Eindelijk 
wilde hij codicillateur ook dat de legaten bij hem aan Anna De Grande en Elisabeth Van 
Hove zijne moeijen bij het voorschreven testament geheelijk en absolutelijk gelaten, zouden 
cesseren welke hij revoceerde mits deze. 
 
Ingeval zij of iemand van hun den voorschreven zijne testament of deze tegenwoordige 
codicille in het geheel of in een deel direct of indirect kwamen te disputeren of hun 
daartegens te opponeren, verklarende dat allen te … die hij testateur met institutie van Jan 
Van Hove zijne vaderlijke oom tot erfgenaam aan hetzelfde zouden mogen hebben en dit 
gedaan expresselijk bij hem codicillateur zijn geschied uit consideratie en in vergelding van 
de grote en menigvuldige diensten en vriendschap bij hem codicillateur genoten. 
 
Aldus gedaan in de abdij van Tongerloo deze 12 februari 1669 ter presentie van Franciscus 
Slaets en Joachim Cools getuigen bij deze geroepen en gebeden.  
 
Not. Slaets            folio 009 
 
Testament van Margareta Andriessen religieuze tot Herentals. 
 

  In den naem ons Heeren Amen, 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig openbaar instrument van testament zij kennelijk en een 
iegelijk hoe dat in het jaar ons Heere 1670 den XXVJ der maand van april compareerde voor 
mij notaris en de getuigen hier onder genoemd de eerbare en godsvruchtige en zeer devote 
Juffrouw Margareta Andriessen, geboortig van Baerle, gezond van lichaam, haar memorie 
en vijf zinnen in deze wel gebruikende … 
 
Zijnde om des te beter na haar dood te mogen genieten de hemelsche blijdschap waartoe wij 
van Godt den heer zijn geschapen op dezer aarde haar te professen op het Besloten Hof 
van Onse Lieve Vrouwe tot Herentals alwaar zij nu omtrent den tijd van 24 maanden of 
meer geproefd heeft, daarom niet willende dan deze wereld te scheiden of hare professie te 
doen aan het voorschreven hof vooraleer van hare tijdelijke goederen bij Godt aan haar 
verleend te hebben gedisponeerd. 
 
Eerst en vooral recommanderende zij haar ziel in handen van Godt almachtig … Dispositie 
van al haar goederen zo haafelijke als erfelijke mits dood doende voorgaande testamenten 
die zou de hebben gemaakt en speciaal alzulke testamant gemaakt voor de secretaris en 
schepenen van Baerle en voor de notaris Bongaerts residerende tot Tongerloo gemaakt op 
14 mei 1667. 
 
In den eerste confirmerende en ratificeerde ze het contract aangegaan met Matheus Van 
Der Biest volgens haar gedachten op den 1ste mei 1667 ter somme van XXIIIJ oude guldens 
zonder haar testatrices en haar voogd voorschreven en meer anderen handtekenen. Item 
maakte en geeft zij ten behoeve van het siergraf van de Kapel van Onze Lieve Vrouw van … 
tot Baarle-Hertog 100 guldens eens. Item wilt en begeerde zij testatrice dat in die 
voorschreven kapel eeuwig zal geschieden degelijks een mis tot vervorderen van den dienst 
Godts ter ere van de allerheiligste maagd moeder Godts Maria waarvan zij voorziet 500 
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guldens eens alles te vinden uit haar na te laten goederen. Willende dat die voorschreven 
500 guldens uitgezet worden op goede en suffisante panden gelegen onder het gebied van 
zijne katholieke Majesteits van Spanje onder directie van den tegenwoordige pastoor van 
Baerle Geerardus Van Herdegom … 
 
Verder geeft ze aan meester Cornelis Verstrijden zoon van haar gewezen toeziener 
tegenwoordig schoolmeester en levende van de … tot Baerle … Item gegeven aan de 
eerwaarde pater Guardiaen? van de Minderbroeders tot Turnhout om te vervoorderen den 
aangenomen staat van Elisabeth Swolfs haar nicht tot gebruik van zeker leen gelegen 
onder Baerle voor zoveel dezelfde haar testatrice zijn competerende gedurende haar leven 
en zo legateerde zij testatrice de beemden of de prijs van dien om geëmploieert te worden 
door den voorschreven heer pastoor van Baerle tot intentie van haar broeder zoontje in geval 
het zich begeeft van te studeren ofwel hij in armoede verviel ofwel dat de beemden of de 
prijs daarvan zou komen tot profijt van de huisarmen naar goeddunken van de voorschreven 
pastoor. 
 
Stellende en verklarende zij testatrice voor universele erfgenaam van al haar verdere na te 
laten goederen (eerst en vooraleer voldaan zijnde van het voorschreven akkoord) met vol 
recht van institutie Elisabeth Swolfs hetzelfde te hebben en te gebruiken als haar eigen 
goed. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals op datum als boven vermeld, ter presentie 
van Jan Leijsen en Michiel Dens als getuigen in deze geroepen en gebeden 
 
Not. Slaets            folio 011 
 
Testament van Fr(ater) Gisbertus Van Heijst 
 

In den naem ons heeren Amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk dat in 
het jaar deszelfs ons Heere 1669 den 26ste der maand van augustus, compareerde voor mij 
openbaar notaris en de getuigen hieronder genoemd, den zeer devote heer Gisbertus Van 
Heijst, tegenwoordig novitius van het Convent van Tongerloo, gezond van lichaam en 
verstand, gelijk ons klaarblijkelijk gebleken is en welke comparant in het voorschreven 
convent wenst zijne professie te doen om alzo door een geestelijk en godsvruchtig leven te 
ontgaan de wereldse bedrieglijkheden. Hetwelk hij niet graag zou doen vooraleer 
gedisponeerd te hebben van al zijne tijdelijke haafelijke en erfelijke goederen. Revocerende, 
dood en teniet doende alle testamenten voor deze datum gemaakt. 
 
In den eersten legateerde hij testateur dat zal worden gegeven uit zijne na te laten goederen 
een som van 100 pattacons aan de pastorie van het convent van Tongerloo of te gebruiken 
daar hij testateur geraden zal bevinden te beheren. Item legateerde hij testateur een som 
van 150 pattacons te volgen uit zijn goederen, om boeken en andere noodzakelijkheden voor 
hem comparant te kopen … 
 
Item legateerde hij testateur dat zijn moeder Juffrouw Barbara Jans weduwe van wijlen 
Cornelius Van Heijst zal hebben de touchte van al zijn na te laten goederen haar leven 
lang. Stellende voor zijne generale erfgenamen zijn drie broeders, Jan Van Heijst, Cornelis 
Van Heijst en Geeraert Van Heijst en zijn twee zusters Anna Van Heijst en Maria Van 
Heijst met vol recht van institutie met recht in volle eigendom van deze goederen na de dood 
van hun moeder. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in de abdij van Tongerloo, op datum als boven ter presentie 
van Joannes Boels en Norbertus De Licht als getuigen in deze geroepen en gebeden. 
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Not. Slaets            folio 013 
 
Testament van Huijbrecht Phenix en Jan Phenix, broeders 17 april 1670 
 

In den naem ons heeren Amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk dat in 
het jaar deszelfs ons Heere 1670 den XVIJ april compareerden voor mij openbaar notaris en 
de getuigen hieronder genoemd, in eigen personen Huijbrecht Phenix en Jan Phenix 
gebroeders van het gehele bedde, kloek en gezond van lichaam, gaande en staande, hun 
verstand, redenen en memorie ten volle gebruikende naar alle uitwendige schijn, dewelke te 
kennen geven niet van deze wereld te willen scheiden zonder van hunne tijdelijke goederen 
te disponeren. 
 
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden, verzoekend te laten doen aan de 
eerste aflijvige een eerlijke begrafenis en uitvaart naar hunnen staat en conditie. 
Revocerende, casserende, dood en teniet doende alle testamenten voor deze gemaakt. 
Verklarende zij comparanten uit singuliere liefde en genegenheid die zij aan malkander zijn 
dragende dat de langstlevende van hun beiden te noemen en te stellen tot enige en algehele 
erfgenaam in al de goederen, present en toekomende, geen uitgezonderd. 
 
Zo nochtans dat de langstlevende geen erfelijke goederen die hij van den eerst stervende zal 
komen te erven en zal mogen verzetten, verkopen, belasten nog bij testament of andersints. 
Welke goederen zij testateuren na hun beiden dood zouden gaan en genieten naar hunne 
naaste vrienden of erfgenamen recht daartoe hebbende. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo op datum als boven, ter presentie van 
Wilhelmus Van Den Eijnde en Dierick Hallaewaert getuigen in deze geroepen en speciaal 
gebeden. 
 
Not. Slaets            folio 015 
 
Testament van Sr. Martinus Valerius Franciscij religeuze der Abdij van Tongerlo,  
3 december 1670 
 

In den naem ons heeren Amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk dat in 
het jaar deszelfs ons Heere 1670 op den derden dag der maand december voor mij 
openbaar noatris en de getuigen hieronder genoemd compareerde den zeer devote en 
Godsvruchtige Martinus Valerius Franciscij tegenwoordig novitius in het convent des 
Godshuis van Tongerloo, gezond van lichaam, gaande en staande, zijn verstand en 
memorie wel machtig, welke in zijn proefjaren rijpelijk overpeinst hebbende de broosheid des 
mensenlevens, willende nochtans niet graag zo lichamelijk als geestelijk van deze wereld te 
scheiden of zijne professie te doen vooraleer van zijne goederen gedisponeerd te hebben en 
verklaarde hierbij te ordonneren zijn tegenwoordig testament. Revocerende, dood en teniet 
doende de testamenten voor deze gemaakt. 
 
In den eerste maakte en legateerde hij testateur aan en ten behoeve van het voorschreven 
convent van Tongerloo de som van 100 pattacons. Item legateerde hij testateur dat het recht 
het gene hij heeft of zoude mogen hebben ingevolge de costuijmen van Kwaadmechelen 
(geboorteplaats van de testateur), gelegen onder het Land van Ham Land van Luik, tot huis, 
hof, etc. niet zal devolveren op zijn oudste broeder, maar dat hetzelfde huis en hof 
hoofdelijke gelijk onder zijne zusters en broeders zal warden gedeeld. 
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Instituerende hij testateur zijne zusters en broeders voor zijn generale erfgenamen in al zijn 
verder na te laten goederen met vol recht van institutie. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Tongerloo op datum als boven, ter presentie van Theodor (Dierick) Hallewaert en Peeter 
Lemmens als getuigen in deze geroepen. 
 
Not. Slaets            folio 017 
 
Testament van Dimpna Tessens 
 

In den name ons Heeren Amen 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk dat 
in des jaar deselfs ons heere 1670 op den zesde van de maand november compareerde 
voor mij notaris en de getuigen hieronder genoemd, de zeer devote Juffrouwe Dimpna 
Tessens, wettige dochter van wijlen Sr. Jan Tessens daar moeder af leeft Geertruijt Van 
Moll tegenwoordig novice in het Besloten Marien Hove van Onse Lieve Vrouwe binnen 
Herenthals, gezond van lichaam, gaande en staande, haar memorie en verstand wel machtig 
zijnde, stande voor haar oversten te doen haar professie en mits van intentie is van haar 
goederen te disponeren bij deze haar tegenwoordig testament. 
 
Haar haafelijke en erfelijke goederen, goud, zilver, gemunt en ongemunt maakte zij testatrice 
aan en ten behoeve van het voorschreven Besloten hof de som van 1000 guldens eens op 
conditie dat daarvoor zoude gedaan worden alle jaren een jaargetijde tot lafenis der zielen 
van haar ouders, zusters en broeders alreeds overleden of te overlijden en daarna voor haar 
vrienden. Item legateerde zij aan en ten behoeve van het voornoemde Besloten Hove 
vermits bevonden is dat het veld genoemd “ het reppels goed “ gelegen tot Molenstede 
onder Kaggevinne eertijds gekomen van de voorouders van haar testatrices moeder … 
 
Item legateerde en maakte zij testatrice aan en ten behoeve van het eerste kind of kinderen 
van Nicolaes Van Luijck en Maria Vrancken gehuwden tot Kwaadmechelen land Van Luik 
de som van 100 pattacons te betalen na de dood van haar testatrices moeder. Instituerende 
zij testatrice met volle macht van institutie mits deze voor haar universele erfgenamen haar 
twee broeders heer Dionisius Tessens priester en kapelaan van het Kapittel van Maaseik 
en Hermanus Tessens tegenwoordig novitius in het convent van Tongerloo in al haar na te 
laten goederen. 
 
Aldus gedaan binnen Herentals ter presentie van Laureijs Janssens meijer der Laatbank van 
het edele capittel der Juffrouwen van Bergen Henegouwen binnen Herentals en Frans Thijs 
getuigen in deze geroepen en gebeden. 
 
Not. Slaets            folio 019 
 
Testament van Fr(ater) Cornelis Cijprianus Nieulants 
 

In den naem ons Heeren, Amen, 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig openbaar instrument van testament, zij kennelijk en één 
iegelijk dat in het jaar deselfs ons Heer 1670 voor mij openbaar notaris en de getuigen 
hieronder genoemd compareerde den heer Cornelius Cijprianus Nieulants tegenwoordig 
novitius van het convent des Godshuis van Tongerloo dewelke bij deze verklaarde niet van 
deze wereld te willen scheiden of zijne professie te doen die binnenkort aanstaande is 
zonder van zijne goederen gedisponeerd te hebben. 
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Dispositie van zijne haafelijke en erfelijke goederen dewelke hij maakte aan zijne enige 
zuster Anna Margarete Nieulants als zijne universele erfgename. Aldus gedaan binnen 
Tongerloo op datum als boven ter presentie van Petrus Marcellus notaris en Henricus 
Vogelsanck als getuigen in deze geroepen en gebeden 
 
Not. Slaets            folio 021 
 
Testament van Fr(ater) Paulus Verharen 
 

In den naeme ons Heeren Amen, 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk dat in 
den jare deselfs ons Heere 1670 den 12ste dag der maand van mei, compareerde voor mij 
openbaar notaris en de getuigen hier onder genoemd, Pauwelus Verharen tegenwoordig 
novitius van het convent de Godshuis van Tongerloo, niet willende te scheiden van deze 
wereld zonder te scheiden van zijne haafelijke en erfelijke goederen. 
 
Dispositie van al zijne haafelijke en erfelijke goederen dewelke hij testateur is makende aan 
zijne twee zusters Maria Verharen en Joanna Verharen als zijnde zijne universele 
erfgenamen en te gebruiken als hunne eigen en propere goederen, salvo dat Maria 
Verharen zal hebben vooruit en profiteren 100 guldens eens excluderende zijne verdere 
zusters en broeders. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo op datum als boven, ter presentie van 
Peeter Marcellij en Hendrick Vogelsanck getuigen in deze geroepen en speciaal gebeden. 
 
Not. Slaets            folio 023 
 
Testament van Joannes Basilius Marchant 
 

In den naem ons Heeren Amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument va testament zij kennelijk en één iegelijk dat in 
den jare deszelfs ons Heere 1671 op den XXIJ dag der maand van augustus voor mij 
openbaar notaris en de getuigen hieronder genoemd, compareerde den heer Joannes 
Basileus Marchant wettige zoon van Sr. Peeter Marchant daar moeder af leeft Juffrouw 
Catharina De Meijer, tegenwoordig novitius in het Convent van Tongerloo, verklarende zo 
in hetzelfde convent verhoopt met de gratie Gods te doen zijne professie en willende van 
zijne tijdelijke goederen te disponeren. En hierbij ordonnerende zijn tegenwoordig testament. 
Revocerende dood en teniet doende eerder gemaakte testamenten voor deze gemaakt. 
 
Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde. Zijn haafelijke en erfelijke 
goederen, goud, zilver gemunt en ongemunt, maakte hij testateur aan Juffrouw Catharina 
De Meijer zijn moeder en dat in volle eigendom om daarmede haar vrije en libere wille 
daarmede te doen zonder tegenzeggen van iemand excluderende hiermede zijne broeders 
en zuster. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen het convent van Tongerlo, ter presentie van Wilhelmen 
Van Den Eijnde en Theodoor Hallewaert als getuigen in deze geroepen en gebeden. 
 
Not. Slaets            folio 025 
 
Testament van Hermanus Josephus Tessens 
 

In den naem ons Heeren Amen, 



Notariaat Marinus Slaets 1667-1672  Pagina | 10 

 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk 
hoe dat in den jaar desselfs ons heer 1671 den 28ste dag des maand van Augustus voor mij 
openbaar notaris en de getuigen hier onder genoemd compareerde den heer Hermanus 
Josephus Tessens wettige zoon van wijlen Jan Tessens daar moeder af leeft Geertruijt 
Herians alias Van Moll tegenwoordige novitius in het convent der Abdij van Tongerloo en 
verklaarde hij in het voorschreven convent verhoopt door de gratie Gods te doen zijne 
professie en willende van zijne tijdelijke goederen hem bij God van hemelrijke middelen op 
deze aarde verleend en nog te verlenen te disponeren en heeft daarom met wel bedachte 
zinnen hierbij gemaakt en geordonneerd zijn tegenwoordig testament en dat van alzulke 
goederen als bij hem bij dood van zijn vader als andersints bevonden hem competerende. 
 
Zijn moeder neemt afstand van haar touchte zoals blijkt uit een akte gepasseerd voor de 
schepenen van Oostham op 5 mei 1671. Hij houdt ook van goede en vaste waarde het 
testament dat hij testateur op 27 augustus 1671 heeft gepasseerd voor de notaris Thijs en 
dat op conditie dat zijn broer heer Dionisius Tessens in het voorstaande testament voor 
erfgenaam verklaard alsnog bevonden wordt in leven te zijn na zijn testateurs dood. Als hij al 
overleden is, zal dit testament gecasseerd, dood en teniet gedaan worden … 
 
Ten eerste legateerde hij aan het College van Standonck binnen Loven de som van 4000 
guldens eerste tot fondatie van twee beurzen te profiteren en te gebruiken bij testateurs 
naaste vrienden nochtans dat de vrienden van vaderlijke zijde zouden geprefereerd worden 
voor de vrienden van de moederlijke zijde, bij gebrek zullen die van Kwaadmechelen 
preferentie hebben op die van Oostham … Den heer prelaat werd verzocht de collatie van de 
voorschreven beurzen te willen aanvaarden … deze beurzen te mogen gebruiken voor twee 
jaar en obligerende wezende tot studeren der Philosophie ... 
 
Aan en ten behoeve het voorschreven college legateerde hij 100 pattacons eens. Aan de 
Kerk van Kwaadmechelen 200 pattacons om daarmede te maken een capelle van Onze 
Lieve Vrouwe aan de noordzijde tegenover des altaar van Servatius. Aan het Godshuis van 
Tongerloo 140 pattacons. Item legateerde hij aan het Klooster van St. Nicolaesbergh 
binnen Aerschot de som van 500 guldens eens om daarvoor jaarlijks te doen voor zijn vader 
en moeder en alle andere overleden vrienden en jaargetijde. Ook legateerde hij aan en ten 
behoeve van den Besloten hove binnen Herenthals 24 guldens jaarlijks af te leggen met 
100 pattacons eens. Item maakte en legateerde hij aan Nicolaes Van Luijck ten behoeve 
van zijn kinderen de som van 200 pattacons eens. Item legateerde hij aan en ten behoeve 
van Maeijken Huijsmans zijn testateurs moederlijke nicht 1000 guldens eens op conditie als 
dezelfde komt aan te nemen een kloosterlijke of geestelijke staat en bij foute komt dit legaat 
te cesseren. 
 
Erfgenamen Joanna Everaerts voor de ene helft en voor de andere helft Marten 
Huijsmans vanwege zijn huisvrouw. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo op 
datum als boven, ter presentie van mr. Theodoor Hallewaert en Peeter Lemmens als 
getuigen in deze geroepen en gebeden 
 
Not. Slaets            folio 027 
 
Testament van Bernaert Willekens en Magriet Bellens zijne huisvrouw. 
 

In den naem ons Heeren Amen 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk 
hoe dat in den jaren dezelfs ons Heer 1672 op den 16de dag der maand februari 
compareerden voor mij openbaar notaris en de getuigen hieronder genoemd, den eerzame 
personen Bernaert Willekens en Magriet Bellens gehuwden en ingezetenen van het 
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graafschap Oolen, zijnde den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede 
comparante ziek van lichaam, nochtans haar memorie, vijf zinnen en verstand benevens den 
eerste comparant in alles wel machtig, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld 
te scheiden vooraleer te disponeren van hunne goederen en hierbij te sluiten en te 
ordonneren hun tegenwoordig testament. 
 
Hun haafelijke goederen ten sterfhuis bevonden maakten zij aan elkaar … De erfelijke 
goederen maakten zij aan elkaar in touchte en na de dood van hun beiden te gaan naar de 
zijde waarvan die alsdan zullen gerechtigd zijn … en dat de langstlevende zal betalen alle 
actieve en passieve schulden waarmede het sterfhuis zal belast wezen. 
 
Item legateerde de tweede comparante testatrice dat zeker stuk land genaamd “ het leen “ 
groot omtrent de 70 roeden gelegen tot Greijen, na haar dood zal hebben en profiteren in 
volle eigendom aan Maeijken Bellens haar testatrices zuster aan haar testatrice 
competerend bij dood van haar ouders. Item maakte zij testatrice aan haar voorschreven 
zuster nog een perceel heide groot omtrent een half bunder gelegen onder Beul en genaamd 
“ de bremheijde “ met nog omtrent ander halve zille land genaamd “ den langel “ gelegen 
aan de Langelsstraete. Item maakte zij testatrice aan Jan Bellens haar broer een zille 
hooiwas gelegen in het Geelse broeck, item een stuk weide onder Oolen aan “ de poes “ 
(poesdijck), groot omtrent een half bunder en alsnog een weide genaamd “ de bruelen “ (?) 
gelegen onder Gereijen alle deze erven bij haar voorschreven testatrices broeder na haar 
dood gebruikt en geprofiteerd te worden als zijn eigen eigendom. 
 
Item maakten zij testateuren na de dood van de laatstlevende van hun beiden aan en ten 
behoeve van de Capelle Van Onse Lieve Vrouwe Gestelen onder Oolen de som van 25 
guldens eens op conditie om daarvoor gedaan te worden voor hun beiden een eeuwige 
gedachtenisse. Revocerende, dood en teniet doende hierbij al de testamenten voor deze 
gemaakt zijnde. 
 
Actum op datum als boven binnen Oolen tot Greijn, ter presentie van Hendrick Moons en 
Marten Huijsmans getuigen in deze verzocht en zonderling gebeden. De testateuren 
verklaarden niet te kunnen schrijven. 
 
 
      End 
 
 
Nota: 
Bernardus Willekens 1 afkomstig uit Balen. 
Hij is getrouwd te Olen op 18 mei 1670 voor de kerk met Margaretha Bellens. 
Hij is een tweede maal getrouwd te Olen op 21 november 1683 met Elisabeth Laureijs. 
  

 
1 Gezinnen uit Olen voor 1801: Bernardus Willekens x Margareta Bellens, nr. 3592, pag.704. 
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INHOUD:  
 

1. Testament Joannes Baptista Colins, 1667. 
2. Testament Norbertus De Licht, 1668. 
3. Testament van Peeter Briers, 1688. 
4. Testament of codicille van de heer Guillielmus Van Hove, 1669. 
5. Testament van Margareta Andriessen, 1670. 
6. Testament Giselbertus van Heijst, 1669. 
7. Testament van Huijbrecht en Jan Phenicx, 1670. 
8. Testament Valerius Franciscij, 1670. 
9. Testament van Dimpna Tessens, 1670. 
10. Testament Cornelius Cijprianus Nieulants, 1671. 
11. Testament van Paulus Verhaeren, 1671. 
12. Testament van Basalius Marchant, 1671. 
13. Testament van Hermanus Josephus Tessens, 1671. 
14. Testament van Bernaert Willekens en Magriet Bellens, 16 feb. 1672. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende protocollen beginnen vanaf 26 november 1672, de notaris resideerde vanaf dan 
binnen de stad en Vrijheid Turnhout. Deze akten zijn niet bewerkt 
 
 
 
BRON: 
 

- DIGITAAL ARCHIEF - GENEALOGIE TURNHOUT 
NOTARIS PROTOCOLLEN 
Map: SLAEDTS MARINUS 1667 – 1677 
https://genealogie.turnhout.be/ 

 
- Gezinnen uit Olen voor 1801. Werkgroep Genealogie “ DE LINDE “ Haemhouts – 

S’Jegers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Deze bewerking werd gemaakt in eigen beheer. 
Teksten bevatten mogelijk lees- schrijf- of typefouten. 

 
  

https://genealogie.turnhout.be/
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INDEX OP FAMILIENAAM 
 
De namen zijn genormaliseerd in deze index. In de akten zijn ze mogelijk met een andere 
schrijfwijze genoteerd. 
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Tessens Dimpna ................................................................................................................................ 8, 12 
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Thijs (notaris) ......................................................................................................................................... 10 
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Van Eijck Cornelia ................................................................................................................................... 2 
Van Haren (notaris) ................................................................................................................................. 4 
Van Heijst Anna ....................................................................................................................................... 6 
Van Heijst Cornelius ................................................................................................................................ 6 
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Van Heijst Gisbertus ............................................................................................................................ 3, 6 
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Van Heijst Jan.......................................................................................................................................... 6 
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Verharen Maria ........................................................................................................................................ 9 
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Verheijden Maria Anna ............................................................................................................................ 2 
Verstrijden Cornelis ................................................................................................................................. 6 
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