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1781-1794

TGL-OGA01-002
Inliggende folio:

Mijne heeren ende goede vrinden
Die officieren ende regeerders

Uijt den beschrijfbrief van den heer Bellens voorneme ; dat op sondagh 2 februarij alhier sal
arriveren den heer Wijncken, commissaris civiel van sijne groot Brittanissche Majestijt, om te doen
de betaelingen der rations porti ons voituren &: door de respectieve dorpen gedaen aen den
Hanooversche trouppen, waer om die dorpen van Norderwijck, Morckhoven ende Wikevorst &
aensocht worden te sorgen dat hunne staten, bonus ofte recus alhier worden overgebrocht om in
cas van noode door den gemelden heere connen naergesien worden ende geexamineert waer op
betrouwende mijne heeren ende goede vrinden
Herentals 31 januari 1794 . Ue geaffectoneerden dienaer C. L. De Limpens.
TGL-OGA01-003
Kerkmeester pro anno 1793: Joannes Groenen en Amandus Sijen.
Armmeesters pro anno 1793:
Jan Wouters pachter en Jan Van Hout.
TGL-OGA01-005
Mijne Heeren ende goede vrinden,
Hier nevens komt ieder een exemplaar van den circulaire brief geadresseerd aan de Meijers dezer
Provincie, aan mij toegezonden, door de Heeren Fiscalen van Brabant, met orders van dezelfde
aan Ue te doen toekomen, ten einde een iegelijk zichzelf daarna conformeren, waar mede blijve
Mijne heeren ende goede vrienden
Ue geaffectioneerde hoofd Schout C. L. De Limpens.
Herentals den 18 februari 1794.
Raakt het formeren van een last der Franse emigranten en van alle vreemdelingen.
Mijne Heeren en goede vrienden
Alzo den Heere Bellens hoof drossaard van Hoogstraten functie doende als Marckgrave, in den
Soevereinen Raad van Brabant; rekwest heeft gepresenteerd ten einde dat zoude worden
verklaart, op wat voet behoorde gedragen te worden, de prestaties aan de Fransche troepen
gedaan, welk rekwest bij appointement van den 15 dezer verzonden is ten advies der Heeren
officieren van de quartieren van Antwerpen, en dat ter vergadering, der zelfde hoofd officieren
geresolveerd is, dat aan ieder zal doen als te rade, zo ben Ue met deze beschrijvende om te
compareren op den 25 dezer voor middag in “ de wildeman “ alhier, ten einde gezamenlijk
daarover te spreken en te resolveren, Ue opwachtende blijve

Mijne heeren ende goede vrienden
Ue geaffectioneerde dienaar C. L. De Limpens
Herentals 18 februari 1794.
TGL-OGA01-006
Inliggende folio: Memorie van de haever van jaar 1792 21 december
Item gekocht van François Helsen 10 veertelen haever aan de somme van 2 – 4 – 0 per veerteel
Zodat bedraagt te samen 22 guldens
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Den inhoud dezer aan mij ondergetekende voldaan door Joseph Verboven met 22 guldens.
P. Van Hemel
21 december 1792 gekocht door de gemeente Tongerlo.
TGL-OGA01-008
Generale convocatie gehouden binnen het dorp van Tongerlo 24 januari 1781.
De Heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth van den voorschreven dorpe convenant.
De ingezetenen en geïnteresseerden van den zelfde dorp geconvoceerde
Den heere convocant hebbende tegens hodie dato voorschreven doen convoceren alle ende
iegelijke ingezetenen geïnteresseerde ingevolge plak biljetten op zegel van vier stuivers op den 21
dezer, behoorlijk gepubliceerd door den stadhouder Henrick Truijens blijkens zijn relaas staande
in pede van het voorschreven plakbiljet, vervallende de clausule dat de presentie zullen vervangen
de absentie als hier in het origineel overlegt, en dien volgens redenen gevende zijnder convocatie
en proponerende zegt.
Dat hij haere Majesteits reglementen de dato 14 februari en 26 juni 1772 aan de gemeenten ten
platte Lande in Brabant de middelen worden voorgesteld om zich te ontlasten van het doen der
ordinaire patrouilles alsmede welke personen tot dezelfde patrouilles gehouden zijn. Dat insgelijks
bij circulairen brief van de heeren gedeputeerde der zeer eerw. en zeer edele heren Staeten van
Brabant de dato 24 november laatstleden worden aangewezen de manieren en condities om zich
van die voorschreven ordinaire patrouilles te kunnen ontlasten. Van al dewelke voorberoepen
reglementen circulaire brieven met de stukken daartoe relatief den heere convocant alhier visie is
doende verzoekende dienvolgens Ue resolutie.
Resoltum wij ondergetekende schepenen geconvoceerd gehoord den heer convocant, visie en
lecture gehad hebbende van de voorberoepen stukken /: nadien niemand der verdere
geïnteresseerde ingezetene is gecompareerd: / voor en in den naam van onze gemeente,
submitteren ons tot het houden van een rondgast naar proportie der wachtbare mannen in den lijst
ten dien einde geformeerd vervat, willende dienvolgens dat tet griffie den zeer Eerw. en zeer Edele
de heeren Staeten van Brabant zal worden overgeleverd (een) copie authentiek zo van deze onze
resolutie als van den voorberoepen lijst der wachtbare mannen, met supplicatie /: mits na gedane
devoiren met onze naburige dorpen, waarmede men zich tot hiertoe niet en heeft kunnen
vervoegen tot het redimeren der patrouilles, niet tegenstaande men der aangaande met die van
Oolen een zes jarige termijn heeft vervoegd geweest: / Aan de zeer Eerw. en zeer Edele heeren
van gelieve te voorzien in de bekostiging van de stationaris ten regarde van het minder getal der
manschap in de voorberoepen lijst gemeld en dienvolgens te laten continueren den actuele alhier
gedomicilieerden stationaris of zo als de zeer Eerw. en zeer Edele zullen gelieven te arbitreren.
Actum et resolutum dato ut ante.
Ondertekenden hier:

Jan Heijns, Hendrick Wauters, Jan Baptist Van Hemel, B. Mertens,
Jan Baptist Wellens, Jan Cempeners, Joannes Dioos.
TGL-OGA01-009

Generale convocatie gehouden binnen Tongerlo 23 mei 1781.
De heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth, convocant legt alhier over het plakbiljet behoorlijk
gepubliceerd op 20 mei laatstleden blijkens het relaas ondertekend door H. Truijens stadhouder
vervattende de clausule dat de presente zullen vervangen de absente.
Den voorschreven heer convocant proponerende zijne redenen van convocatie, zegt dat door
wijlen Peeter Diels overleden tot Schobbroeck onder Westerlo circa 20 jaren herrewaarts jaarlijks
is betaald geweest een cijns van twee guldens jaarlijks aan de H.Geest Tafel alhier. Dat ook na de
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voorschreven Peeter Diels overlijden den gemelde cijns door zijn erfgenamen ook nog is betaald
geweest.
Dat dezelfde cijns voormaals wegens Lambrecht Van Outsel ab immemoriali is betaald geweest
en namaals door de voorschreven Peeter Diels enige jaren wegens den voorschreven Lambrecht
Van Outsel erfgenamen als blijkt bij de respectieve rekeningen dezer H. Geest Tafel. Dat ook
sedert enige jaren door de H. Geestmeesters deze arme tafel geen betalingen van dezelfde cijns
van de erfgenamen van de voorschreven Peeter Diels na minnelijke interpellaties zijn kunnen
bekomen.
Dan alzo het redelijk was dat hierin werd voorzien tot het welzijn van onze gemeenschappelijke
armen, dat de revenuen van dezelfde armen en zijne gerechtigheden werden geconserveerd, en
de onwillige debiteurs daartoe met recht bedwongen, hetgene nochtans niet zonder consent en
aggregatie zo van de regenten der armetafel als de geconvoceerde … dat den heer convocant
hierover is verzoekende Ue resolutie.
Wij ondergetekenden geconvoceerde gehoord de proposities en redenen zijnder heere convocants
convocatie committeren bij deze de heere M. N. Van Schoubroeck om over de voorhandige cas
te adviseren twee of meerdere advocaten rechtsgeleerden, en in cas van favorabel advies de
voorschreven debiteurs erfgenamen van wijlen Peeter Diels tot betaling der voorschreven cijns
van 2 guldens jaarlijks.
Ita resolutum, Norbertus De Bruijn pastor, Hendrick Wauters, B. Mertens, Jan Baptist Wellens,
Adrianus Verstappen, Josephus Victorius Verboven, Jan Baptist Van De Poel H. Geestmeester.
J. J. Van Roij secretaris.
Vanwege de Schouteth en schepenen der Heerlijkheid van Tongerlo, wordt geordonneerd aan alle
ingezetenen deze jurisdictie gehouden tot patrouilles, dezelfde hunne patrouilles exactelijk en
stiptelijk te doen, aan te houden en te arresteren alle en iegelijke vagebonden en landkopers, en
wel speciaal de deserteurs van zijne Maj. troepen, vreemde zwervers, de officieren mitsgaders
soldaten alhier verblijvende en zijnde in dienst van vreemde mogendheden, onvoorzien van oorlof,
min in cas van oppositie of geweld, geweld met geweld te verdrijven alles conform de ordonnanties
daarover geëmaneerd op pene als bij dezelfde.
Actum in collegio tot Tongerlo 21 juni 1871. Coram den heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth,
Henrick Wouters, Bernardus Mertens, Jan Baptist Wellens, Adriaen Verstappen, Jan Cempeners
en Jan Dioos schepenen.
TGL-OGA01- 010
Vanwege de Schouteth en schepenen der Heerlijkheid van Tongerlo, wordt mits deze aangesteld
als Colonel der wacht over deze gehele jurisdictie den persoon van Franciscus Cuijpers
ingezetene alhier, om dezelfde functie te bedienen en te exerceren, als dat van ouds geplogen en
dezelfde daarvoor in alle voorvallen occasien te herkennen.
Actum in collegio tot Tongerlo 23 juni 1781.
Alzo men dagelijks ondervind dat de meetboeken der gronden van erven onder deze Heerlijkheid
gelegen zodanig verdonkert worden ter oorzaak dat de proprietarissen der landen, weiden en alle
gronden van erven, negligeren hunne lasten te komen laten scheiden en hun te laten stellen op
hunne panden, niet tegenstaande alle ende iegelijke proprietarissen daartoe alle jaren bij publicatie
worden geroepen ten zekere dagen door de wethouders daartoe jaarlijks gesteld, dat daar door de
borgemeesters doende de collecte der publieke lasten zeer groote moeite vinden om te komen
achterhalen wie de respectieve lasten moeten betalen ter oorzaak het grootste gedeelte der
proprietarissen van over vele jaren op hunne posten in de meetboeken gesteld zijn overleden en
bij onachtzaamheid als de eigenaren als nieuwe proprietarissen niet en zijn gesteld geweest op
hunne posten, en waarom men ook vermeende dat er vele differente gronden van erven zijn, die
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langs die kant zijn verdonkert geworden en bijgevolg niet en contribueren in de publieke lasten, al
hetwelk sterkt tot groot nadeel dezer gemeente, en om al hetwelke verder te voorkomen en voor
zoveel mogelijk te voorzien, zo is dat de wethouders hebben geresolveerd in de Souvereine Raad
van Brabant rekwest te laten presenteren ten einde dezelfde Souvereine Raad gelieve te verlenen
octrooi en alle en iegelijke proprietarissen /: op zekere penen als dezelfde Souvereine Raad zal
gelieven te arbitreren: / te kunnen bedwingen om voor de wethouders op zekere gelegen tijd
successievelijk te komen herkennen hunne panden en gronden van erven onder deze jurisdictie
gelegen, om alzo te kunnen hebben de gerechte eigenaars der zelfde waarom wij mits deze
committeren, de heer M. N. Van Schoubroeck onze Schouteth om in de voorschreven Souv.
Raad ten einde te presenteren (het) rekwest en tot den opstel die er te emploijeren zodanige
advocaat en procureur als hem goeddunken zal, houdende voor goed dat den voorschreven heer
deswegens zal komen te verrichten.
Ita resolutum in collegio binnen Tongerlo, 10 januari 1782.
TGL-OGA01-011
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Henrick Wouters, B. Mertens, J. B. Wellens,
Adr. Verstappen, J. V. Verboven, Jan Cempeners, Jan Dioos Schepenen des land en Heerlijkheid
van Tongerlo, ter instantie en rekwest van Norbertus Tielemans ingezetene der stad Diest,
certificeren en verklaren bij deze dat dezelfde Norbertus Tielemans is geboortig binnen deze
Heerlijkheid van treffelijke ouders, die hier altijd in aanzien en van een ieder gerespecteerd zijn
geweest gelijk alhier ook wordt aanzien ende gerespecteerd dezelfde Norbertus Tielemans dat
zijne ouders in hun leven zijn geweest van de beste gegoeden alhier binnen Tongerlo, gelijk
actueel ook is dezelfde Norbertus Tielemans, dat zijn verdere familie alhier in goed aanzien zijn
geweest en actueel nog zijn en aanhalende de kwaliteit van zijne broeders, verklaren wij ons
kennelijk te wezen dat den oudste zijner broeders geweest zijnde weerlijken priester enige jaren is
geweest pastoor tot Brasschaat en nadien tot zijn overlijden toe canonicke en deken van het
Capittel van Sinte Sulpitius tot Diest, dat den tweeden zijner broeder met groote lof is geweest
koster en schoolmeester alhier vele jaren en dat den derde zijner broeders actueel Minderbroeder
tot drie differente reizen is geweest guardiaen van het convent tot Turnhout en dat dezelfde
tegenwoordig nog vicaris is van den zelfde convent, waarom wij aan dezelfde Norbertus
Tielemans hebben verleend deze onze akte van certificaat en verklaren om hem daarmede te
bedienen daar en alzo … (geen verder info)
TGL-OGA01-013
Wij Bernardus Mertens en Adrianus Verstappen schepenen der dorp van Tongerlo in de Brabantse
Kempen certificeren dat Josephus Caelemans brenger dezer is geboortig en ingezetene van dit
dorp, wezende van goed comportement, lang omtrent de zes voeten, rank van lichaam, wel
geproportioneerd, blond achtig van haar een weinig gekrold, bleekachtig van wezen, blauwe ogen,
hebbende een klein rechtlopend litteken op zijn linkse wang, oud omtrent zes en twintig jaren,
dewelke verklaarde van intentie te wezen zich te begeven naar de stad Brussel of elders daar het
hem goeddunken zal, om aldaar te bedrijven zijne kleermakers stiel en te leren de Franse taal,
waarom wij aanzoeken alle officieren en justitie, zo militaire als andere dezelfde Josephus
Caelemans liberlijk te laten passeren en repasseren alom met zijn bagage zonder aan dezelfde te
doen of te laten geschieden enige stoornis of letsel aan lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde
desnoods zijnde te geven alle mogelijke hulp en bijstand, bereid zinde in dergelijke occasies
voorvallende respectievelijk te zullen doen.
Wij Henrick Wouters en Bernardus Mertens schepenen des dorp Tongerlo gelegen in de
Brabantse Kempen certificeren dat Norbertus De Langh, brenger dezer is geboortig van dit dorp
van eerlijke ouders van de Roomsch Catholieke religie, van goed gedrag, lang omtrent de vijf en
half voeten, van tamelijke dikte, wel geproportioneerd van lichaam, pokdalig van wezen, blond
achtig van haar, zeer weinig gekrold, dewelke heeft verklaart van intentie te wezen zich te begeven
naar de landen van zijne Christelijkste Majesteits den Koninck van Vranckrijck om aldaar op de
ene of ander plaats te leren de Franse taal, waarom wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo
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militaire als ander dezelfde Norbertus De Langh liberlijk alomme te laten passeren met zijn
bagage…
Wij Bernardus Mertens en Adrianus Verstappen schepenen der dorp van Tongerlo in de Brabantse
Kempen certificeren dat Franciscus Aerts brenger dezer is ingezetene jongeman en geboortig
alhier van eerlijke ouders, wezende van goed compartement, lang omtrent de vijf voeten acht en
een halve duimen, van tamelijke dikte, redelijk wel geproportioneerd van lichaam, bruin zwart van
haar, gekruld, hebbend twee kleine puistjes bezijden den neus, dewelke verklaarde van intentie te
wezen zich te begeven naar Brussel of andere steden of plaatsen van zijne alder christelijkste
Majesteits den Koninck van Vranckrijck, om aldaar te leren de Franse taal, waarom wij aanzoeken
alle officieren en justicieren zo militaire als andere den zelfde Franciscus Aerts alomme liberlijk te
laten passeren …
TGL-OGA01-014
Wij Bernardus Mertens en Adrianus Verstappen schepenen der dorp van Tongerlo in de Brabantse
Kempen certificeren dat Josephus Verboven en Petrus Raets brengers dezer zijn ingezetenen
van dit dorp, dewelke verklaarden van hier te laten transporteren naar Waver de cleeragie ende
lijnwaert, zo van de dochter van den voorschreven Josephus Verboven als van den zoon van den
voorschreven Petrus Raets, welke kinderen zich ook mede begeven naar hetzelfde Waver om
aldaar te nemen hun woning ten einde van aldaar ter school te leren de Franse taal, waarom wij
aanzoeken een iegelijke justicieren en officieren dezelfde liberlijk met hunne bagage te laten
passeren …
TGL-OGA01-014
Alzo bij brieven van den heer De Limpens hoofd Schouteth van het Quartier van Herentals ons is
toegezonden copije van zekere brief wegens de heren Staten door order van het Gouvernement
geschreven aan den heer Cuijlen, Marckgrave des Lands van Rhijen tot Antwerpen, waarbij werd
geadverteerd in bereidzaamheid te brengen een zodanige kwantiteit van hout als er aan zijne
Majesteits troepen … zoude moeten geleverd worden, zo tot het maken van hunnen soepen als tot
het warmen ingevalle. Zo is het dat wij ondergetekenden schepenen en heere Schouteth hiertoe
geconvoceerd bij deze hebben geresolveerd provisioneel te kopen een kwaliteit van wissen hout
ter lengte en dikte des gerekwireerd, tot welk einde wij deze committeren den heer M. N. Van
Schoubroeck Schouteth te kopen, zodanige kwantitieit hout als het hem daar nodig goeddunken
zal en hetzelfde ter bekwame plaatsen laten bijeen voeren …
Actum in collegio binnen Tongerlo 9 december 1783.
TGL-OGA01-015
Brief
Om te voldoen aan Uel. brief dato 28 februari 1784 ontvangen op 2 maart daarna, dien wegens
Joannes Van Luffel als cannonier in Uel. dienst zijnde, dat men zich daarover geïnformeerd
hebbende weet dat Peeter Van Luffel is vader geweest van den voorschreven Jan Van Luffel en
zijne moeder Maria Elisabeth Dusé dat dezelfde zijne vader is geboortig geweest van dit dorp, dat
dezelfde tot Breda is getrouwd geweest en aldaar altijd heeft gewoond, en aldaar ook overleden is
dezelfde zijnen zoon Joannes Van Luffel nog geheel jong zijnde, zo dat men ook vermeend dat
dezelfde Joannes Van Luffel in mijninge (mening) kan zijn dat hij tot Tongerlo geboren is uit
redenen dat hij zijn vader zo jong verloren heeft en dat zijnen vader van Tongerlo geboortig was.
De moeder van dezelfde Joannes Van Luffel is nadermaal hertrouwd tot Breda, dewelke heeft
nagelaten dochter, dewelke achtervolgens zijn zusters van halve bedde van dezelfde Joannes
Van Luffel. Men heeft ook geïnformeerd dat den stiefvader van dezelfde Joannes Van Luffel
zoude overleden zijn, zodat het kan waar zijn dat hij uit den hoofde van zijne eigen ouders tot
Breda nog zoude moeten erven, maar waar in de erfenis zouden bestaan en weet men niet, doch
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men heeft hier gehoord dat tot Breda nog een huis zoude staan daar in hij gerechtigs zoude
kunnen zijn.
Wat aangaat de familie die hij alhier zoude hebben zijn Elisabeth Simons en Catharina Simons
die halve zusters zijn van wijlen den vader van Joannes Van Luffel. Waarmede wij verhopen
voldaan te hebben aan Uel. Brief, blijven met hoogachting.
Mijnheer Uel dienaren. Den schouteth en schepenen der Heerlijkheid van Tongerlo.
Tongerlo 4 maart 1784.
Het adres is Mijnheer Neu Capitaine et Commandant d’ artillerie de compagne tot Mechelen.
TGL-OGA01-015
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Henrick Wouters, Bernardus Mertens, J. B.
Wellens, Adriaen Verstappen, Josephus Verboven, Jan Cempeners, Jan Peeters Schepenen des
land en Heerlijkheid van Tongerlo, gezien de condities op dewelke de zeer Eerwaardige en Edele
heeren Staeten van Brabant toestaan de gemeenten tot het nemen van stationarissen voor een
nieuwe termijn van drie jaren ingegaan prima januari 1874 en te eindigen prima januari 1787
hebben wij geresolveerd om te wezen ontlast van de gewoonlijke ronden en patrouilles /: welke
manschap daartoe alhier gehouden ingevolge de lijst ter griffie der zeer Eerw. en zijne Edele heren
Staete ten jaere 1781 toegezonden beloopt tot 157 mannen: / ons ten einde dezer gevoegd zijnde
met de abdije van Tongerlo, verklaren te Submitteren te verbindende en te zullen contribueren tot
het houden van Stationaris, waarom wij de zeer Eerw. en zeer Edele heren Staeten bij deze
verzoeken en te suppliëren ons voor deze nieuwen ingegane termijn van drie jaren begonst met
den vijftienden dezes jaar te willen toestaan een reeds alhier gedomicilieerde Stationaris.
Tongerlo 3 maart 1874.
TGL-OGA01-016
Copia:
Den ondergetekende secretaris der Heerlijkheid van Tongerlo certificeerde bij deze dat aan
Franciscus Wijnans en zijn huisvrouw bij koop tegen de erfgenamen Guilliam Daems en Maria
Anna De Winter zijne huisvrouw was gedaan voor de somme van 672 guldens courant geld is
competerende zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld, groot 375 roeden salvo justo, zo gelijk
hetzelfde gestaan en gelegen is in “ het gooreijnde “ onder de jurisdictie van Tongerlo. Palende
oost Peeter Scruijven erfgenamen(Struijven Schroven) zuid ’ S Heerenstraet, west de erfgenamen
… (leeg) … Van Kerckhoven, wegens Adriaen Wijnricx, voor Franciscus Wijnants naar.
Luidt den goedenisbrief waarbij dezelfde Franciscus Wijnants cum uxore voor de wethouders van
Tongerlo op 27 mei 1773 gegoed en geërfd zijn: in welke goedenisbrief ook staat geïnsereerd
gewarandeert voor vrij zuiver en onbelast salvo ’ S Heeren chijns, zeven stuivers jaarlijks aan de
H. Geest tot Westerlo en servituut van wegen ingevalle:
Verklarende verder den ondergetekende nagedane opzoekingen in het register der belastingen der
Heerlijkheid Tongerlo, niet bevonden te hebben, dat de voorschreven goederen posterieurlijck de
voorschreven gemelde goedenisse nog zouden wezen belast met enige renten of komen verder
als voorschreven is.
Tongerlo 27 maart 1784.
Copia:
Wij Martinus Norbertus De Bruijn pastoor, Henrick Wouter, Bernardus Mertens, Jan Baptist
Wellens, Adriaen Verstappen en Josephus Verboven, schepenen der Heerlijkheid van Tongerlo,
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verklaren bij deze dat Maria Bakelants weduwe van wijlen Henrick Lachi is ingezetene binnen dit
dorp, dat dezelfde na de dood van wijlen haar voorschreven man overleden omtrent de zeventien
jaren, van de moeren der Arm Tafel alhier enige jaren ten dele heeft geleefd met haar kinderen,
zodat wij met recht kunnen verifiëren als dat de voornoemde Maria Bakelants arm en behoeftig is
geweest, gelijk wij vermeenden dat dezelfde /: als moetende bestaan op haar gering dagloonkens
die zij hier en daar voor haar arbeid geniet: / nog mag worden aanzien worden in den staat van
behoeftigheid te zijn, waarom wij oordelen dat aan haar in alle voorvallen de occasien den Pro Deo
mag verleend worden.
Ter oorkonde gegeven in Tongerlo 26 maart 1784.
Hiervan is aan Maria Bakelants het origineel getekend door den heer pastoor en de schepenen
overgegeven.
TGL-OGA01-016
Wij Peeter Ven meijer, Theodorus Van De Weijer en Niclaes Vorsters schepenen van
Eijnthouthamme gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren daar Joannes Cornelius
Dassen brenger dezer is ingezetene jongman, geboortig van alhier van eerlijke ouders, wezende
van comportement, lang omtrent de vijf voeten acht duimen, gaaf van wezen, hebbende blond
gekrold haar, wel geproportioneerd van lichaam, dewelke oud is omtrent de één en twintig jaren,
die verklaarde van intentie te wezen zich te begeven naar de landen zijner alder Christelijkste
Majesteits den Koninck van Vranckrijck, om aldaar op de ene of ander laats te leren de Franse
taal, waarom wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen, den zelfde
Joannes Cornelius Dassen te laten passeren en repasseren met zijne bagage …
Letteren gegeven in het jaar 1784 den 22ste dag in de maand juli.
TGL-OGA01-017
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Bernardus Mertens en Adriaen Verstappen,
Schepenen des dorp van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren dat Guilliam
Cuijnen brenger deze is gehouwelijk ten ingezetene alhier kleermaker van zijne stiel, wezende
van goed coportament, lang omtrent de vijf voeten negen duimen, blond van haar gekrold,
hebbende een litteken onzer zijn linker kaakbeen, wezende wel geproportioneerd van lichaam, den
welke verklaarde zich te begeven zo naar Bruijnsom als meijereije van ’ S Hertogenbosch en
elders tot het bedrijf van zijne affairens zo van koophandel des anderszins, waar omme wij
aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen denzelfde Guilliam Cuijnen
alomme liberlijk met zijne bagage te laten passeren en repasseren, zonder aan dezelfde te laten
gescheiden enige stoornissen of letsel aan lijf of goed maar ter contrarie aan dezelfde te geven in
cas van nood te geven alle mogelijke hulp en bijstand…
1784 den vierden dag in de maand september.
Exactrum ex registro baptisinali Ecclesiae parochialis de Tongerloo
Anna Domini 1759, 14 november baptisatus est Josephus Guilielmus Van Dijck filius leg:
Francisci Van Dijck et Maria Elisabetha Mertens conj: susceptores Guilielmus Verluijten et
Anna Huijpens, onderstond concordantiam attestor en was ondertekent Norbertus De Bruijn
pastor Tongerloesis hac 25 7bris 1784.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Henrick Wouters, Bernardus Mertens, Jan
Baptist Wellens en Adrianus Verstappen schepenen des dorp en Heerlijkheid Tongerlo, certificeren
mits deze door den Eerw. Norbertus De Bruijn /: bij wie het bovenstaande extract is getekend: / is
pastoor dezer gemeente, en dat aan alle dezelfs instrumenten in dier voegen ondertekent zijnde
wordt gegeven volkomen geloof, zo in rechten als daar buiten.
Ter oorkonde deze laten depecheren door onze gezworen secretaris op den 25 september 1784.
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TGL-OGA01-018
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Bernardus Mertens, Jan Baptist Wellens,
schepenen des dorp van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen onder het Quartier van
Herentals mede der zeven quartieren van Antwerpen, certificeren en attesteren dat Eduardus Van
Tilborgh brenger dezer als apotheker is wonende binnen de abdij van Tongerlo alhier wezende
lang omtrent de vijf voeten acht duimen, blond rosachtig van haar een weinig gekruld, niet grof van
postuur, wel geproportioneerd van lichaam, wezende van goede naam en faam en van goed
comportement, waarom wij verzoeken van alle officieren en justicieren zo militaire als anderen
dezelfde liberlijk te laten passeren en repasseren te voet, te paard met alle voituren met zijne
bagage, koopmanschappen en andere effecten zonder hem te doen enige hinder of letsel…
Gegeven den jaere 1784 den 27ste dag der maand november.
Propositie gedaan door den heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth dezer
Heerlijkheid van Tongerlo aan de schepenen dezer Heerlijkheid hiertoe op
heden 18 december 1784 geconvoceerd ten regarde van de te doene
diensten voor zijne Majesteits troepen.
Alzo het zoude kunnen voorvallen dat zij Majesteits troepen op mars zijnde, zouden kunnen komen
binnen deze Heerlijkheden en al volgens dat aan dezelfde zal moeten bezorgd worden de
noodwendigheden die zijne Majesteits dienst vereisende, zo zoude het betamen en grootelijk
noodzakelijk zijn opdat zijne Majesteits diensten niet en worden geret..deert ? maar contrarie opdat
de orders ’t seffens worden geeffectueerd, dat iemand der wethouders speciaal werd
gecommitteerd tot het achtervolgen van alle en iegelijke orders rakende zijne Majesteits troepen.
Zo is het dat wij ondertekende schepenen deze Heerlijkheid bij deze committeren den heere M. N.
Van Schoubroeck Schouteth dezer Heerlijkheid, om te achtervolgen en volbrengen alle en
dergelijke overkomende orders als voorschreven is met kracht van assistentie van één of
meerdere der wethouders in cas van noode…
18 december 1784.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven, Adriaen Verstappen,
Andreas Van Hove, Peeter Sterckx, Martinus Heijlen, Jan Peeters en Merten Verstappen
schepenen des land en Heerlijkheid van Tongerlo certificeren bij deze dat Cornelius Peeters,
brenger dezer is ingezetene binnen Oosterwijk onder Tongerlo, denwelke op den derden februari
van dit jaar des avonds het ongeluk heeft gehad dat het huis bij hem bewoond geheel is
afgebrand, dat door den brand zijn vergaan alle zijn haafelijke en meubilaire goederen, klederen,
lijnwaad, granen, stro en zo verder tot zoverre dat met groot perikel zijne vijf kinderkens nog bij
hem zijnde gelukkiglijk uit den brand zijn geraakt of gehaald, zodat dezelfde Cornelis Peeters,
zijne huisvrouwe en kinderkens nu ontbloot zijnde van alles, gesteld zijnde in groote armoede,
waarom dezelfde bijstand nodig hebben, zo is het dat men aan een ieder recommandeert uit
meedogendheid tot zijnen evenmens, dezelfde lieden met milde aalmoezen te willen behulpzaam
wezen, redenen dat men aan dezelfde ten zijner verzoek heeft verleend dit tegenwoordig
certificaat om hem daarmede te bedienen daar en alzo.
Ter oorkonde laten signeren deze 10 februari 1785.
Schepenen der Heerlijkheid van Tongerlo verklaren bij deze dat wij door den stadhouder dezer
Heerlijkheid hebben doen aanzeggen aan Henrick Smolders wonende binnen dit dorp dat hij tot
ontlasting dezer Arm Tafel zal hebben in te brengen borgbrieven, zo dat het behoort.
Actum in collegio binnen Tongerlo 10 maart 1785.
TGL-OGA01-019
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Convocatie der regenten der Armtafel alhier rekwisitie van den heer
M. N. Van Schoubroeck ten einde nabeschreven geconvoceerd
tegen heden 25 april 1875.
Den heer Schouteth convocant gevende redenen zijner convocatie, zegt door den heer hoofd
schouteth van den Quartier van Herentals, bij beschrijfbrief benevens andere Officieren of
regeerder der dorp van het voorschreven Quartier van Herentals geconvoceerd te zijn tegens 30
dezer om aldaar te zien doen propositie ten einde alzo dat bij den 3de artikel van het plakkaat van
datum 1 xber 1784 rekende het onderhoud van den armen geoorloofd is behoorlijke borgbrieven te
vragen of men in plaats van hetzelfde artikel te onderhouden niet zouden resolveren zodanige
receprochteijt ? aan te gaan van elkander en alle inboorlingen der zeven Quartieren van
Antwerpen in het toekomende geen borgbrieven te zullen eisen, waarop den heer convocant is
verzoekende den geconvoceerde resolutie om dezelve te voormelde convocatie van den
voorschreven Quartier overlegd te worden.
De geconvoceerde gezien en gehoord hebbende de redenen dezer convocatie, zeggen hun te
zullen conformeren naar den inhoud van het plakkaat van datum 1 december 1784, wegens het
onderhoud van den armen geëmaneerd, committerende bij deze den heer convenant om deze …
resolutie ter voormelde convocatie of Quartiers vergadering van datum 30 dezer binnen Herentals
te houden te doen blijken. Actum binnen Tongerlo 25 april 1785.
Door den heer De Bruijn pastor, Joseph Mathijs en Franciscus Mertens armmeesters, Joseph
Verboven, Adriaen Verstappen, Andries Van Hoven Peeter Sterckx en Merten Heijlen schepenen.
TGL-OGA01-020
Copia:
Exactrum ex Registro baptismali Ecclesia Parochialis de Tongerloo …
1757.
25 maij baptizata est Maria Elisabetha Tielemans filia Ludovici Caroli Tielemans et Catharina
van de Mortel conjugum: susceperunt Guilielmus Verluijten loco Antonii Van De Mortel et
Norbertina Stevens, loco Maria Elisabetha Van De Mortel.
Onderstond concordatium cum originali. Attestor in abbatia d: pastoris en was ondertekent
H. Batens vicariius 6 juni 1785.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adriaen Verstappen en Petrus Sterckx
schepenen der dorp en Heerlijkheid Tongerlo, certificeren bij deze dat den Eerwaardige heere
H. Batens /: door wie het bovenstaande extract is ondertekent: / is vicarius of onderpastoor dezer
gemeente: / en dat alle dezelfs instrumenten in dier voegen, ondertekent zijnde wordt gegeven
volkomen geloof zo in rechten als daar buiten.
Met zegel bevestigd in het jaar 1785 den zesden dag in de maand juni.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adriaen Verstappen en Andreas Van Hove
schepenen des dorp van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren dat Petrus
Ennekens brenger dezer oud omtrent 21 jaren is ingezetene alhier, wezende van goeden naam
en faam, van eerlijk gedrag, lang omtrent de zes voeten, hebbende een litteken onder zijn linkse
wang, wezen bruin zwart van haar van weinig gehadde en alzulke wengsbrouwen, en voorts wel
geproportioneerd van lichaam, dewelke van intentie verklaarde te wezen zich te begeven naar het
land van Ter Goes (Zeeland, Nederland) of daar omtrent om aldaar als arbeider te gaan werken,
waarom wij verzoeken alle Officieren en justicieren zo militaire als anderen dezelfde Petrus
Ennekens liberlijk te laten passeren en repasseren met zijne bagage zonder hem te doen enige
hinder of letsel…
Met schepenzegel bevestigd in het jaar 1785, den elfsten dag in de maand juli.
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Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Joseph Verboven, Adrianus Verstappen en
Petrus Sterckx schepenen der heerlijkheid van Tongerlo, verklaren bij deze te committeren
Andreas Van Hove onze mede schepene om ten zijn comptoire der heeren staeten van Brabant
binnen Antwerpen te ontvangen een som van 119 guldens vijftien stuivers zes penningen naar luid
de ordonnantie door de gedupeerde der zelve heeren Staeten verleden op hunnen rentmeester
den Grave De Robians wezende van datum 24 juni 1785 … ondertekent De Cock, mitsgaders om
wegens de voormelde som te verlijden behoorlijk kwitantie voor de gemeente in voldoening van
logement levering van karren en guidens (gidsen ?) gedaan ten dienste van zijne Majesteits
troepen sedert 14 januari tot 26 maart beiden laatsteleden wij gelovende te zullen houden voor
goed, vast en van waarde hetgeen de voorschreven gecommitteerde alzo zal hebben verricht.
Actum 8 augustus 1785.
TGL-OGA01-021
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven, Adrianus Verstappen en
Petrus Sterckx en Andreas Van Hove schepenen des dorp van Tongerlo, gelegen in de
Brabantsche Kempen, certificeren dat Eduardus Van Tilborgh brenger dezer, lang zijnde vijf
voeten acht duimen, hebbende blond gekleurd haar en alzulke wenkbrauwen, bruinachtige ogen
zeer weinig pokdalig van aanzicht, en verder wel geproportioneerd van lichaam, oud omtrent 25
jaren, is apotheker binnen de abdije van Tongerlo alhier, wezende van goede naam en faam en
van goed comportement dewelke verklaart te wezen van intentie zich te begeven en tot de reis zo
naar Hollandse als andere steden in de dorpen, waaromme wij aanzoeken alle officieren en
justicieren zo militaire als anderen dezelfde Eduardus Van Tilborgh alomme liberlijk te laten
passeren en repasseren zonder dezelfde te doen of te laten geschieden enige hinder of beletsel
aan lijf of goed …
Onder onze schependomszegel bevestigd in het jaar 1785 den 13de dag in de maand augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adriaen Verstappen en Andreas Van Hove
schepenen des dorp en de Heerlijkheid van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen
certificeren dat Joannes Lindemans oud circa 30 jaren geboortig van de stad Nijmegen zo hij
verklaarde, lang wezende zes voeten eenen duim, blond gekruld haar hebbende, een langwerpig
smal litteken boven zijn linker oog, niet dik van lichaam, ook wel geproportioneerd, wezende
hovenier binnen de abdije van Tongerlo alhier, ook wezende van goede naam en faam en van
goed comportement, dewelke verklaart van intentie te wezen zich te begeven naar zijn
geboorteplaats en andere steden en dorpen: waaromme wij aanzoeken alle officieren en
justicieren zo militaire als andere derzelfde Joannes Lindemans alomme liberlijk te laten
passeren en repasseren zonder dezelfde te doen of laten geschieden enige hinder of letsel aan lijf
of goed ….
Met onze schependomszegel bevestigd in het jaar 1785, den 16de dag in de maand augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adrianus Verstappen en Andreas Van Hove
schepenen des dorp van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren dat
Wilhelmus Tielemans brenger dezer is schoolmeester binnen dit dorp, lang wezende vijf voeten
negen en halven duim, hebbende bruinachtig gekruld haren alzulke wijnsbrouwen, gaaf van wezen
van tamelijke dikte en voorts wel geproportioneerd van lichaam, wezende van goede naam en
faam, en van goed comportement, dewelke van intentie is zich te begeven zo naar Deusen in de
Meijerij van ’ S Hertogenbosch als andere plaatsen daar omtrent, zo tot het bezoek (van) zijne
familie als om te nemen zijne wandelingen ten tijde zijner vakantiedagen, zijnde vergezelschapt
met Franciscus Raets ook geboortig alhier en student in de Latijnse taal, waaromme wij
verzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als andere dezelfde Wilhelmus Tielemans
liberlijk alomme met zijn voorschreven gezelschap te laten passeren en repasseren zonder aan
dezelfde te doen of laten geschieden enige hinder of letsel aan lijf of goed….
Met onze schependomszegel bevestigd ten jare 1785 den 21ste dag in de maand augustus.
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TGL-OGA01-022
Copia
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven, Adriaen Verstappen,
Andreas Van Hove, Petrus Sterckx, Merten Heijlen, Jan Peeters en Merten Verstappen schepenen
des dorp van Tongerlo, verklaren en certificeren bij deze dal alle iegelijke geleverde guldens,
boden, porten van brieven en logementen van militairen, alhoewel men van alle hetzelfde na
gedane pogingen geen reçu’s of declaratie en heeft bekomen wegens den dorp van Tongerlo
effectueel zijn geschied gelijk dezelfde in de overgezonden Staeten zijn uitgedrukt.
Ter oorkonde benevens onze secretaris eigenhandig ondertekent in collegio 30 november 1785.
Den originelen dezer getekend door Schouteth, schepenen en secretaris is overgezonden aan de
heer Pensionaris De Cock der Heeren Staeten tot Brussel.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Andreas Van Hove en Petrus Sterckx
schepenen des dorp van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen certificeren dat Petrus
Josephus Gislain brenger dezer is domestiek binnen de abdij van Tongerlo alhier, geboortig van
Grobbendonk zo hij verklaarde, wezende van goede naam en faam en van goed comportement,
oud omtrent de 23 jaren, lang omtrent zes voeten, hebben blond achtig gekrold haar, pokdalig van
aangezicht, wel geproportioneerd van lichaam en tamelijk van dikte, dewelke verklaarde zich te
begeven naar de landen van zijne alder Christelijksche Majesteits Koninck van Vranckrijck om
aldaar zo op de ene of ander plaats te leren de Franse taal als om daar te bedrijven zijnen stiel als
schoenmaker, waaromme zo is dat wij aanzoeken alle officieren en justicieren, zo militaire als
anderen dezelfde Petrus Josephus Gislain alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met
zijne bagage, zonder aan dezelfde te doen of laten geschieden enige hinder of letsel …
Met onze schependomszegel bevestigd in den jare 1786 de, tweeden dag in de maand maart.

Exactrum ex registro baptizmali ecclesia parochialis in Tongerloo, in
quo habentur suquenta
Anno millesimo septingentesimo sexagesimo die decima 6ta..baptizata est Maria Anna Verluijten
filia legitima Guilielmi Verluijten et Maria Elisabetha Verstockt conj. Susceperunt Joannes
Baptista Van Der Poel et Maria Anna Verhaegen. Pater ex Bael: onderstond quod attestor en
was ondertekent Theodorus Van Wielick vicepastor in Tongerlo.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adrianus Verstappen, Andreas Van Hove en
Petrus Sterckx schepenen des dorp en Heerlijkheid van Tongerlo, certificeren bij deze dat den
Eerwaarde Heer Theodorus Van Wielick /: door wie het bovenstaande extract is getekend: / is
vicarius of onderpastoor dezer gemeente, en dat aan dezelfde instrumenten in die voegen
ondertekent zijnde wordt gegeven volkomen geloof zo in rechten als daar buiten.
Ter oorkonde laten bevestigen in het jaar 1788 den 29ste in de maand maart.
TGL-OGA01-023
Copia
Wij ondertekende schepenen des dorp Tongerlo verklaarden bij deze te committeren de
heer Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth des dorp om ten comptoire der Heeren
Staeten van Brabant binnen Antwerpen te ontvangen onder zijne kwitantie ten behoeve dezer
gemeente alzulke som van 27 guldens negen stuivers zes penningen als mijne Heeren de
gedeputeerde der Heeren Staeten van Brabant bij assignatie van datum 7 maart laatstleden
geparafeerd en ondertekent De Cock hebben geordonneerd aan de representanten van wijlen hun
rentmeester in het Quartier van Antwerpen de Grave De Robiane uit het subsidie P. L. anno 1784
te betalen aan die van het dorp Tongerlo in voldoening van logementen, karrevrachten, guidens
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(gidsen) etc… in dienst van de troepen van S. M. sedert 14 oktober 1785 tot den 24ste gedaan.
Actum in Tongerlo deze derde mei 1786.
Copia
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adriaen Verstappen, Andreas Van Hove,
Marten Heijlen en Joannes Peeters, schepenen des dorp van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche
Kempen, /: om te voldoen aan den brief van zeven juni 1786:/ certificeren bij deze dat Joannes
Verstappen dienst genomen hebbende op den 15 januari 1785 als fuselier onder het Regiment
van Prins De Ligne, is de zoon van Martinus Verstappen ingezetene tot Oosterwijk gehucht
onder Tongerlo, dat dezelfde volgens declaratie van zijn vader oud is omtrent de negentien jaren,
niet getrouwd en zonder professie, dat al volgens de declaratie van dezelfde Joannes Verstappen
conform is aan de waarheid, den zelfde bezit tot nog toe geen goed, maar is enig te verwachten uit
hoofde van zijn ouders na de dood der zelfden, dewelke zijn doende een tamelijk boerenbedrijf,
dat den zelfde gelijk men nooit anders heeft gehoord altijd is geweest van een eerlijk gedrag en al
volgens des wegens niet reprehensibel ? is geweest. En dan gemerkt de ouders van dezelfde
Joannes Verstappen genegen zijn om der zelfde van hunnen zoon voor enige dagen ter hunner
woning te hebben om dezelfde te zien en te spreken ingeval hij met permissie van zijn overheid
naar zijn ouders woning vermag te komen, zo bekennen zijn ouders, zoals ook voor ons kenbaar
is, dat zij dezelfde hun zoon ten tijde van zijn verblijf kunnen geven den kost en drank.
En ter oorkonde hebben wij dit laten registreren, mitsgaders met schepenzegel op 22 juni 1786.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven, Andreas Van Hove,
Adriaen Verstappen, Petrus Sterckx en Marten Heijlen, schepenen des dorp van Tongerlo,
attesteren dat Philippus Donije soldaat van het Regiment van den heere drossaard van Brabant
nu in het derde jaar alhier is geweest patrouillant, dat dezelfde ten tijde van zijn verblijf zich heeft
gekweten van zijn devoir, dat dezelfde is geweest van een goed comportement en vreedzaam met
de gemeentenaren, waarom wij hem hebben verleend dit certificaat om hem daarmede te
bedienen.
Ter oorkonde gegeven in Tongerlo, prima augustus 1786.
TGL-OGA01-024
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven, Andreas Van Hove,
Petrus Sterckx en Joannes Peeters, schepenen des dorp van Tongerlo, certificeren dat Joannes
Verstappen militair voetganger in het Regiment van den Prince De Ligne in garnizoen tot Doornik,
geboortig van Oosterwijk wereldlijke jurisdictie van Tongerlo en geestelijk onder Oolen, uit kracht
van de permissie hem verleend ingevolge zijn paspoort van datum 28 augustus 1786.
Ondertekent Baron De Maelcamp Colonel aan ons getoond ten huize van zijn ouders tot
Oosterwijk, zijnen semester heeft genomen, dat dezelfde is van een goed gedrag en dat dezelfde
ten tijde van zijn verblijf zich altijd loffelijk heeft gecomporteerd en namaals zijne permissie
kunnende bekomen van zijne overheid tot het nemen van zijn semester, zo hebben zijne ouders
ons verklaart, dezelfde hun zoon ten hun huis graag te zullen ontvangen en des oorkonde hebben
wij deze door onze gezworen secretaris laten registreren den 22 november 1786.
TGL-OGA01-024
Generale convocatie gehouden binnen dit dorp van Tongerlo op 21 december 1786.
Den heer M. N. Van Schoubroeck Schoutet convocant.
De gegoeden, ingezetenen en geïnteresseerden dezer gemeente geconvoceerden.
Den voorschreven heere convocant, hebben tegen hodie dato voorschreven, alhier ten
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“ Hooghuijs “ doen convoceren en vergaderen, alle gegoede inwoners en geïnteresseerden dezer
gemeenten bij behoorlijke advertentie bij biljet op zegel van vier stuivers als blijkt bij relaas des
stadhouder van alhier Henrick Truijens staande in pede van hetzelfde biljet van datum 17
december laatstleden, vervattende de clausule dat de presente zulle vervangen de absente,
hetzelfde biljet alhier in origineel overlegt, redenen gevende van zijne convocatie.
Dat den driejarige termijn van wege de zeer Eerw. en zeer Edele Heeren die Staeten van Brabant
aan de dorpen en de plaatsen ter platte Lande vergunt, wegens het aanvaarden en houden van
stationarissen, of patrouillanten, om daar door bevrijd te zijn van het doen der ordinaire
boerenwachten, alsnu staat te eindigen met 15 januari eerstkomende.
Dat de voorschreven Heeren Staete andermaals bij circulairen brief en reglementen aan mij op 20
juli laatstleden toegezonden, een nieuwe driejarige termijn wegens het houden van stationarissen
tot bevrijding als voor; hebben geaccordeerd aan de dorpen en plaatsen ten platten Lande, als
blijkt uit denzelfde circulairen gedrukte brief of reglement alhier insgelijks overlegd alles op
condities en restricties als daarin vervat, denzelfde termijn in te gaan met den 15 januari 1787 en
te eindigen met 15 januari 1790.
Dan alzo den circulairen beschrijfbrief de dato 18 november laatstleden geparafeerd en
ondertekent Lanné, vanwege zijne Majesteits.
TGL- OGA01- 025
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adrianus Verstappen en Petrus Sterckx
schepenen des dorp van Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen certificeren dat Petrus De
Rijdt Franciscus wijlen zoon daar moeder af is Catharina Sterckx, brenger dezer is geboortig van
dit dorp, woonachtig alhier, oud omtrent de achttien jaar, wezende van goede naam en faam, van
eerlijk gedrag, lang vijf voeten een half en twee duimen, bruinachtig on gekruld haar en van alzulke
wengsbrouwen, hebbende een klein rondachtig (gezicht) gelijk als een pokdaeltien boven zijn
linker kaak en verder wel geproportioneerd van lichaam, dewelke verklaarde van intentie te zijn
zich te begeven naar Gelappe of andere gewesten van zijne alder Christelijksche Majesteit den
Koninck van Vranckrijck om op de ene of ander plaats te leren de Franse taal, waarom wij
aanzoeken alle officieren als andere dezelfde Petrus De Rijdt alomme liberlijk te laten passeren
en repasseren zonder hem te doen enig letsel aan lijf of goed……………………….
Met schependomszegel bevestigd ten jare 1787 den 22 dag in de maand januari.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven, Adrianus Verstappen,
Andreas Van Hove, Merten Heijlen ende Jan Peeters schepenen des dorp van Tongerlo gelegen
in de Brabantsche Kempen certificeren dat Philippus Donaij soldaat in de compagnie van den
heere Drossaire van Brabant is onsen patrouillant ofte stationaris dat dezelfde ten tijde van zijn
verblijf zich heeft gekweten van zijn devoir, dat dezelfde is geweest van een goed comportement
en vreedzaam met de gemeentenaren, waarom wij hem hebben verleend dit certificaat om hem
daarmede te bedienen.
Ter oorkonde gegeven in Tongerlo, 14 juni 1787.
TGL-OGA01-026
Vanwege de Schoutet en schepenen des Heerlijkheid en dorp Tongerlo, wordt geordonneerd aan
alle en iegelijke ingezetenen dezer jurisdictie gehouden tot patrouilles of wachten, dezelfde
exactelijk en stiptelijk te doen, aan te houden arretteren alle en iegelijke vagebonden en
landlopers, deserteurs van zijne Majesteits troepen, vreemde wervers de officieren mitsgaders
soldaten alhier verblijvende en zijnde in dienst van vreemde mogendheden, onvoorzien van oorloff,
indien cas van oppositie of geweld, geweld met geweld verdrijven, alles conform de ordonnantiën
daarvan overgegeven op pene als bij dezelfde.
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Actum in Tongerlo 21 juni 1787.
Wij Andreas Van Hove en Petrus Sterckx schepenen der Heerlijkheid en dorp van Tongerlo
certificeren de heer Godefridus Beke, brenger dezer, geboortig van de stad Antwerpen doende
de kunst van het schilderen, actueel wonende binnen de abdij van Tongerlo alhier tot het bedrijf
zijnder voorschreven konste, oud zijnde omtrent de dertig jaren, lang vijf voeten, negen duimen,
hebbende gebonden haar tamelijk tier en voorts wel geproportioneerd van lichaam, wezende van
zeer goede naam en faam en van een onherroepelijk gedrag, dewelke ons verklaarde van intentie
te zijn zich te begeven naar de stad Luik om aldaar te gaan nemen zijn woning en te bedrijven de
schilderkunst, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen
dezelfde den heer Godefridus Beke 1 alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder
hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed….
Met schependomszegel bevestigd ten jare 1787 den tweede dag in de maand augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adrianus Verstappen en Andreas Van Hove,
Peeters, schepenen des dorp van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren dat
Bernardus Van Dijck, zoon van wijlen Franciscus Van Dijck daar moeder af was Maria
Elisabeth Mertens, brenger dezer is geboortig van dit dorp, oud zijnde omtrent de 20 jaren, lang
vijf voeten negen duimen, hebbende bruin gebonden haar, gaaf van wezen, middelmatig van dikte
en verder wel geproportioneerd van lichaam wezende van goeden naam en faam, dewelke ons
verklaarde van intentie te zijn zich te begeven op de reis naar de landen van zijne alder
Christelijksche Majesteits den Koninck van Vranckrijck om zich te perfectioneren in de Franse taal,
waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen dezelfde Bernardus
Van Dijck alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder hem te doen of laten doen
enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde in cas van nood te doen en te
geven alle mogelijke hulp en bijstand….
Met de schependomszegel bevestigd ten jare 1787 den 25ste dag in de maand augustus.
Copie van brief gezonden aan zijne Majesteit reken camers. Tongerloo 10 …. 1787.
Mijnheer De Mullendorff,
Ue Edele missive van dato 22 oktober 1787 hebbe maar ontvangen op het laatste der maand
november waar bij mij is toegezonden de originele rekeningen van den dorpe van Tongerlo over
den jare 1782 die ingevolge hare Keizerlijke en Konincklijke Majesteits ordonnantie van 18
augustus 1786 wegens deze dorpe is toegezonden geweest aan zijne Majesteits Raad van
Financies, dienende dezen overzulks voor declaratie dat ik dezelfde rekeningen hebbe ontvangen.
Ende hebbe de eer van met hoogachting te zijn.
Mijnheer Ue Edele onderdanigen dienaar
was ondertekent J. J. Van Roij secretaris van Tongerlo.
In de marge: zeer gelijken is ook geschreven voor Oosterwijck, item voor Eijndhouthamme.
TGL-OGA01-027
Copije der Executoriales gegeven op den lastenboek van Werbeeck over den jare 1788.
Deze zegel dient tot den collecteboek der lasten van de gemeente van Werbeeck over den jare
ingegaan prima januari van dit jaar 1788, omme daarmede te innen de twee ordinaire
Conincxbede met de argumentatie dier, quartiers impost en domicilaire lasten, waarinne één der
gelden moet zo hier na is volgende, conform de settingen bij Meijer, Schepenen en Santmeesters
van de gemeente van Werbeeck dien aangaande gedaan, tot invordering van dewelke de zelfden
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collecteboek ter manisse des heer Schouteth en met schepenen vonnisse dezer Heerlijkheid van
Tongerlo ten laste van alle ende iegelijke gebrekkelijke betalers, bij deze werd gewezen
executabel met kosten, servatis servandis.
Actum in collegio binnen Tongerlo 1788.
Pro Deo
Compareerden Dionisius Peeters ingezetene tot Herentals Dionisiussoon daar moeder af was
Elisabeth Verwerft, bejaard zo hij verklaarden welke comparant verklaarde van intentie te zijn den
huwelijksen staat aan te gaan met Joanna Laureijs onbejaarde wettige dochter van Petrus
Laureijs daar moeder af was Elisabeth Schoofs geboortig van alhier ingevolge het baptistmael
ons getoond bij extract ondertekent Norbertus De Bruijn pastor van Tongerlo en bij aldien
Christianus Peeters rechterlijke aangestelde geëede voogd over de voorschreven minderjarige
ten deze mede comparerende verklaarde ten consente in het voorschrevene aan te gaan huwelijk
zo is het dat mits de aflijvigheid van vader, moeder en grootvader des voorschreven onbejaarde
dochter ons contents tot het aangaan van hetzelfde huwelijk, waaromme zo is dat wij voor zoveel
in ons is om te voldoen den inhoud van den 8ste artikel van zijne Majesteits placcaert van datum
28 september 1784 verklaren bij deze te consenteren in het huwelijk van de voornoemde Joanna
Laureijs met den comparant Dionisius Peeters.
Actum in Tongerlo 28 januari 1788.
Wij Adrianus Verstappen en Andreas Van Hove schepenen der dorp Tongerlo certificeren dat
Dimphna Verhaert, Jacobus wijlen dochter daar moeder af is Barbara Laeremans is geboortig
alhier, in huwelijk met Guilliam Van Iersel geboortig van Geel zo hij verklaarde, dat dezelfde
Dimphna Verhaert enige jaren bij haar voorschreven moeder alhier heeft gewoond nadat zij als
dan te bode heeft gediend, dat dezelfde alhier is bekend te zijn van goede naam en faam en zich
wel heeft gecomperteerd geneirigh om haar kost te winnen, met wassen en plooien van
trekmutsen en ander goederen. Ter oorkonde hebben wij haar verleend dit tegenwoordig certificaat
gegeven in Tongerlo 11 april 1788.
Rekwesten der arme tafel
Alzo ons als der Heerlijkheid Tongerlo wegens zekere Guilliam Van Iersel geboortig van Geel in
huwelijk met Dimphna Verhaert geboortig van alhier woonachtig en gedomicilieerd tot Geel is
verzocht geworden den borgbrief ter concurrentie van 150 (guldens) courant in aanzien der
voorschreven Dimphna Verhaert ter ontlasting der armtafel van het voorschreven Geel, zo
hebben de wethouders van alhier bij biljet verklaart geene borgbrieven te vragen van iemand of
ook geen te geven, en alzo de voorschreven getrouwde door den officier of wethouders van Geel
/: mits in aanzien derzelfde Dimphna Verhaert aan hun geen borgbrief en is gebracht:/ zijn
geëxecuteerd en hunne haafelijke en meubilaire goederen publiekelijk zijn verkocht, zo is het dat
dezelfde getrouwde ons andermaal hebben komen verzoeken voorgemelde borgbrief, waarop wij
ten einde geconvoceerd hebben verklaart en verklaren bij deze om redenen ons moverende
provisionelijk geen borgbrieven te vragen nog ook aan iemand dezelfde te verlenen.
Aldus geresolveert in collegio binnen Tongerlo 15 mei 1788.
TGL-OGA01-028
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adrianus Verstappen en Petrus Sterckx
schepenen der Heerlijkheid e dorp va Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren
dat Josephus Heijlen, brenger dezer ingezetene binnen dit dorp wonende bij zijn ouders, oud
zijne omtrent de 21 jaren, lang omtrent de vijf voeten zevenduimen, bruin van haar niet gekruld,
gaaf van wezen, niet dik van lichaam en verder wel geproprtioneerd, wezende van goede naam en
faam en van goed gedrag, dewelke ons verklaarde van intentie te zijn zich te begeven naar de
landen van zijne alder Christelijksche Majesteit den Koninck van Vranckrijck om aldaar op de ene
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of ander plaats te leren de Frans taal, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo
militaire als anderen dezelfde Josephus Heijlen alomme liberlijk te laten passeren en repasseren,
zonder hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan
dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand….
Met de schependomszegel bevestigd ten jare 1788 den 24ste dag in de maand mei.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Adrianus Verstappen en Petrus Sterckx
schepenen der Heerlijkheid e dorp va Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren
dat Petrus Martinus Verstappen, brenger dezer ingezetene binnen dit dorp wonende bij zijn
ouders, oud zijnde omtrent de 21 jaren, lang omtrent de vijf voeten zeven duimen, bruin van haar
een weinig op gekruld, gaaf en een weinig lang van wezen enigszins groot van ogen, van tamelijke
dikte en verder wel geproportioneerd van lichaam, wezende van goede naam en faam en van
goed gedrag, dewelke ons van intentie te zijn zich te begeven naar de landen van zijne alder
Christelijksche Majesteit den Koninck van Vranckrijck om aldaar op de ene of ander plaats te leren
de Franse taal, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen
dezelfde Petrus Martinus Verstappen alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder
hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde in
cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand….
Met de schependomszegel bevestigd ten jare 1788 den 24ste dag in de maand mei.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven, Adrianus Verstappen,
Andreas Van Hove en Jan Peeters schepenen des dorp en Heerlijkheid van Tongerlo, certificeren
dat Martinus Verstappen is ingezetene ten gehuchte Oosterwijk onder deze jurisdictie, dewelke
ons verklaarde dat zijn zoon Joannes Verstappen in dienst van zijne Keizerlijke Majesteit onder
her Regiment van Prince De Ligne als soldaat in de compagnie van den heere De Huijs Capiteijn,
welke zijn vader verklaarde dat hij en zijn huisvrouw, moeder van dezelfde Joannes Verstappen,
graag zouden hebben dat hun zoon verlof kon bekomen van zijnen voorschreven heer Capitijn, om
zo veel tijd als het dezelfde heer Capiteijn goed dunken zal, naar zijn vaders huis te komen,
verklarende aan hunnen zoon ten tijde van zijn verlof te zullen geven kost, drank en logies,
waarom dezelfde Martinus Verstappen vader van de voorschreven Joannes Verstappen ons
heeft verzocht deze zijne declaratie in zijn naam en in alle gevallen altijd op zijnen last toe te
zenden aan den voor gemelden zijne heere Capiteijn Huijs tot bekomen van het gemeld verlof.
Ter oorkonde door onze gezworen secretaris laten registreren en 25ste september 1788.
Het adres was, Mijnheer Huijs capitijn in het regiment van Prince De Ligne tot Brussel.
TGL-OGA01-029
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Joseph Verboven, Andreas Van Hove,
Merten heijlen, Franciscus Cuijpers en Jan Peeters schepenen des dorp van Tongerlo certificeren
dat Joannes Verstappen militair voetganger van het Regiment van den Prince De Linge in de
compagnie van den heer capitijn De Huijs, geboortig van Oosterwijk, wereldlijke jurisdictie van
Tongerlo en geestelijk van Oolen, zich uit kracht van de permissie hem verleent van zijne overheid
/: aan de heer schouteth getoond ten huize van zijne ouders zijn verlofdagen tot hiertoe: / heeft
overgebracht, dat dezelfde wezende van goed ten einde van zijn verblijf zich altijd loffelijk heeft
gecomporteert, waaromme wij aan denzelfde Joannes Verstappen hebben verleend deze onze
tegenwoordige declaratie.
Ter oorkonde door den secretaris laten registreren ten jare 1788 den 22sten dag van het jaar.
Copia.
Wij Peeter Ven Meijer, Theodorus Van de Weijer en Martinus Laenen schepenen van
Eijndthouthamme Heerlijkheid van den Eerw. heere prelaat van Tongerlo, gelegen in de
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Brabantsche Kempen, geestelijke jurisdictie van Eijnthout, artificeren bij deze Franciscus
Rommens Adriaenssone brenger dezer, is geboortig van alhier, oud omtrent de zeventien jaar,
lang vijf voeten zes duimen, zwart steenachtig van haar, gaaf van wezen, recht van lede en van
tamelijke dikte doende het boerenbedrijf, dewelke verklaarde van intentie te zijn zich te begeven
naar de landen van zijne alder Christelijksche Majesteit den Koninck van Vranckrijck om aldaar op
de ene of ander plaats te leren de Frans taal, waaromme wij aanzoeken alle officieren en
justicieren zo militaire als anderen dezelfde Franciscus Rommens alomme liberlijk te laten
passeren en repasseren, zonder hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed,
maar ter contrarie aan dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en
bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd en gegeven ten jaar 1788 den 28ste april.
Copia.
Wij ondergetekende schepenen des dorp en Heerlijkheid van Tongerlo certificeren bij deze
dat Anna Maria Cras Jans wijlen dochter daar moeder af was Elisabeth Soffi, is geboortig van
alhier. Dat dezelfde geen erfelijke goederen is bezittende en dat haar uitkoop wegens de
nagelaten haafelijke en meubilaire goederen van wijlen haar ouders ook zeer gering is geweest,
zodat dezelfde Anna Maria Cras ook zeer weinig kan bezitten ten ware hetgene zij met haar
bodedienst sedert weinige jaren zoude hebben gewonnen.
Ter oorkonde hebben wij aan haar verleend dit tegenwoordig certificaat, om haar daarmede te
bedienen daar en alzo in Tongerlo, 26 mei 1789.
TGL-OGA01-030
Copia.
Convocatie gehouden binnen Tongerlo ter instantie van de heer M. N. Van Schoubroeck
Schouteth dezer Heerlijkheid, nopende de solutie te nemen op den inhoud van den brief van den
heer Limpens hoofd schouteth van het quartier van Herentals op datum van 27 juli 1789 hierna
volgende.
Beminde heeren ende goede vrienden
Die officieren ende regeerders
Hebbe van wegens het Gouvernement brieve ontvangen waarbij te kennen wordt gegeven dat
sijne Majestijts geintentioneert is van nu af aan de respectieve gemeenten de nodig middelen te
bezorgen te etablissementen dienstig en voordelig aan de religie aan den armen en tot
onderwijzing van de jonckheijt, gelieft hierover te beraadslagen met de mede regeerders,
kerkmeesters, armmeesters en onderzoek alsdan of en wat in uwe respectieve gemeente nodig is
tot vervoordering van de religie tot secours van den armen en tot onderwijsenge van de jonckheijt
en wat somme dat UL tot het een en ander oordeelt jaarlijks nodig te zijn gelieft dien aangaande
uwe respectieve resoluties over te brengen ter Quartiers vergaderingen die sal gehouden worden
op maandag 3 augustus naastkomende ’s morgens ten tien uren in “ den wildeman “ alhier als
wanneer de stukken hiertoe dienende zullen overlegd in resolutie genomen worden.
Herentals 27 juli 1789.
Op hetgene voormeld hebben wij de eere van te zeggen dat zo de vervoordering der
religie, het onderhoud van den armen, als het onderwijs der jonkheid alhier van ons met voordeel
en genoegen is verricht en geëxerceerd het welke wij verhopende alzo te zullen mogen verblijven,
oordelen wij /: alzo hetzelfde zo de oude ……als op de hulpmiddelen in aanzien van den armen
geschied zijnde en nog geschied: / niet verders meer nodig te zijn.
Ita resolutum door ons ondertekende regeerders kerk en armmeester in collegio binnen Tongerlo
31 juli 1789. Franciscus Daems kerkmeester en Antonius Van Hemel armmeester (zij
ondertekenden met een kruis)
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Pro Deo loco sigilli
Compareerde Joanna Verhaert, minderjarige dochter van wijlen Jacobus Verhaert daar
moeder af is Barbara Laeremans, geboortig van alhier, welke comparante verklaarde van intentie
te zijn aan te gaan den huwelijksen staat met Joannes Baptista Willems, inwoner van Geel en
mits de aflijvigheid van de vader en de vaderlijke grootvader van haar comparante, zo verzoekt zij
tot het mogen aangaan het gemelde huwelijk ons consent, waarom wij /: om te voldoen aan den
inhoud van het placcaert van zijne Majesteit van datum 28 september 1784 rakende de huwelijken:
/ gehoord de moeder der comparante verklarende bij deze tot te stemmen in het gemelde huwelijk
van haar comparante met de voorschreven Joannes Baptista Willems.
Actum extra ordinaire in Tongerlo zeven augustus 1789.
Copia.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven, Adriaen
Verstappen, Andreas Van Hove, Merten Heijlen en Franciscus Cuijpers schepenen des dorp
Tongerlo, certificeren bij deze dat Joannes Baptista Verhaegen, na enige tijd in de abdij als
glazenmaker gewoond te hebben, altijd is geweest van goede naam en faam, dat den zelf zich
altijd paisibelijck en vredelijk heeft gecomporteert, dat men dezelfde nooit heeft kunnen aanzien als
een persoon genegen zijnde enige excessen te begaan waarom wij vastelijk vermeenden dat ware
het zaak den zelfde iet onvredelijk hadde begaan, dat hetzelfde toe te schrijven zoude zijn, dat hij
door den drank bevangen zoude hebben kunnen geweest, waarom wij ten zijne behoefte hebben
verleend dit tegenwoordige certificaat in Tongerlo deze 17 augustus 1789.
Van deze nog een geschreven op den naam van Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
op datum van 26 september 1789 en bezegeld met den dorps zegel.
TGL-OGA01-031
Copia.
Wij Josephus Verboven, Adrianus Verstappen, Andreas Van Hove en Martinus Heijlen
schepenen der dorp Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren daar Franciscus
Cuijpers, brenger dezer, oud omtrent de 60 jaren is ingezetene koopman en winkelier binnen dit
dorp, wezende van goede naam en faam, lang omtrent de vijf voeten acht duimen, van tamelijke
dikten dragende een paruijcke en voorts wel geproportioneerd van lichaam, dewelke van intentie
zijnde ter oorzaak van zijnen koophandel zich te begeven op de reis alwaar het hem tot zijn
affairens goeddunken zal, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als
anderen dezelfde Franciscus Cuijpers alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met zijne
bagage, zonder hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie
aan dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bezegeld in het jaar 1789 den 21ste dag in de maand augustus.
Copia.
Wij Adrianus Verstappen en Andreas Van Hove schepenen der dorps Tongerlo gelegen in
de Brabantsche Kempen, certificeren dat Cornelius Jacobus Van Den Bogaert geboortig van
Antwerpen, lang vijf voeten zeven en een halve duimen, bruin van haar, dragende een keve
(keve 2 ?) bruine wengsbrouwen, wat bleek van wezen, hebbende een litteken op zijne rechter
hand tussen den duim en eersten vinger, van tamelijke dikte en verder wel geproportioneerd van
lichaam, hebbende alhier ten tijde van omtrent drie jaar gedaan het bedrijf der apothekerije, is van
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goede naam en faam en van goed comportement, dewelke verklaarde van intentie te zijn zich
elders te begeven om zich op de ene of andere plaats daar het hem goeddunken zal te placeren,
waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen dezelfde Cornelius
Jacobus Van Den Bogaert alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder hem te doen
of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde in cas van nood
te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd ten jare 1789 den 22 sten dag in de maand augustus.
TGL-OGA01-032.
Copia.
Wij Jan Peeters en Franciscus De Ceuster schepenen des dorps Tongerlo gelegen in de
Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Joannes Van Reusel brenger dezer is ingezetene
tot Oosterwijk ten gehuchte onder Tongerlo, getrouwd, oud wezende omtrent de 27 jaren, lang bij
de zes voeten, zwart van haar en wengsbrouwen, niet gekruld, blauw van ogen, gaaf van wezen,
van tamelijke dikte en verder wel geproportioneerd van lichaam, koopman van eieren en kiekens
om die te gaan verkopen binnen de stad Antwerpen, of andere steden binnen deze lande, en van
dezelfde steden alsdan ook van de een en de ander winkelwaar mede te brengen, dat dezelfde
Joannes Van Reusel is van goede naam en faam en van goed comportement, waaromme wij
aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen dezelfde Joannes Van Reusel
alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met zijne bagage, zonder hem te doen of laten
doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde in cas van nood te doen
en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd ten jare 1789 den 22sten dag in de maand augustus.
Copia.
Wij Jan Peeters en Franciscus De Ceuster schepenen des dorps Tongerlo gelegen in de
Brabantsche Kempen certificeren dat Merten de Becker, brenger dezer is ingezetene tot
Oosterwijk gehucht van Tongerlo, getrouwd, oud wezende omtrent de 42 jaren, lang omtrent vijf
voeten en half, bruin van haar gekrold, alzulke wengsbrouwen, bruin van ogen, gaaf van wezen,
niet grof van lichaam en verder wel geproportioneerd, koopman in eieren en kiekens etc… om die
te gaan verkopen binnen de stad Antwerpen of andere steden binnen deze Lande en van dezelfde
steden alsdan ook verder de ene en de andere winkelier mede brengen winkelwaren, dat dezelfde
Merten De Becker is van goeden naam en faam en van goed comportement waaromme wij
aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen dezelfde Merten De Becker
alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder hem te doen of laten doen enige hinder
of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle
mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd ten jare 1789 den 27sten dag in de maand augustus.
Copia.
Vanwegens de wethouders der Heerlijkheid van Tongerlo, wordt geordonneerd aan alle en
iegelijke ingezetenen dezer jurisdictie gehouden tot de patrouilles en geordonneerde wachten
exactelijk en stiptelijk te doen aan te houden en te arretteren alle ende iegelijke vagebonden en
landlopers, deserteurs van zijne Majesteits troepen en alle andere onvoorzien van oorlof of
behoorlijke paspoorten, en in cas van oppositie of geweld, geweld met geweld te verdrijven, alles
conform de ordonnanties aangaande de patrouilles geëmaneerd op pene als bij dezelfde.
Actum in Tongerlo 28 augustus 1789.
Copia.
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Wij Josephus Verboven, Adrianus Verstappen, Andreas Van Hove, Merten Heijlen, Jan Peeters en
Franciscus De Ceuster schepenen des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen,
certificeren dat Philippus Donaij soldaat in de compagnie van den heere drossaard van Brabant
nu enige jaren alhier gewest onzer patrouillant of stationaris, dat dezelfde Philippus Donaij alhier
is van goede naam en faam en van goed comportement en dat dezelfde ten tijde van zijn verblijf
alhier zich ten genoege dezer gemeente heeft gekweten aan zijn devoiren, waaromme wij hem
hebben verleend tot tegenwoordig certificaat. En deze ter oorkonde laten registreren mitsgaders
met den schependomszegel bevestigd ten jare 1789 den 25sten dag in de maand september.
TGL-OGA01-033
Copia.
Wij Josephus Verboven en Adrianus Verstappen schepenen des dorps Tongerlo gelegen in
de Brabantsche Kempen, certificeren aan Franciscus Helsen Janssone daar moeder af was
Maria Soeten brenger dezer, geboortig van Zoerle Westerlo, oud omtrent de 28 jaren, lang
omtrent vijf voeten negen duimen, blond van haar en wengsbrouwen, een weinig pokdalig,
wezende van tamelijke dikte en voorts wel geproportioneerd van lichaam, sedert omtrent de twee
jaar woonachtig in de abdij van Tongerlo alhier, dat dezelfde is van goede naam en faam en van
goed comportement, dat dezelfde ten dienst der voorschreven abdij zich moet begeven als
dienstbode dan naar de enen dan naar de andere plaatsten, waaromme wij aanzoeken alle
officieren en justicieren zo militaire als anderen dezelfde Franciscus Helsen alomme liberlijk te
laten passeren en repasseren, zo te voet, te paard als met voiture met zijne bagage, zonder hem
te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde in cas
van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd en laten registreren ten jare 1789 den 27ste dag in de
maand september.
Copia.
Wij Josephus Verboven en Adrianus Verstappen schepenen des dorp Tongerlo gelegen in
de Brabantsche Kempen certificeren bij deze dat Theodorus Van Dijck, brenger dezer, is wettige
zoon van wijlen Franciscus Van Dijck en wijlen Maria Elisabeth Mertens, geboortig alhier en
alhier woonachtig, oud omtrent de 18 jaren, doende den bakkersstiel, lang wezende omtrent de vijf
voeten zes en halve duimen, bruin van ogen, zwart van wengsbrouwen, bruin van haar niet
gekrold, gaaf van wezen, niet zwaar van lichaam en verder wel geproportioneerd, wezende van
goeden naam en faam en comportement, dewelke verklaarde om zich te perfectioneren in zijnen
stiel van intentie te zijn zich te begeven naar de ene of ander stad of plaats daar het hem goed
dunken zal, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen
dezelfde Theodorus Van Dijk alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, met zijne bagage,
zonder hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan
dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd en laten registreren ten jare 1789 den 27ste dag in de
maand september.
Wij Josephus Verboven en Adrianus Verstappen schepenen des dorp Tongerlo gelegen in
de Brabantsche Kempen certificeren bij deze dat Jacobus Verhaert, oud omtrent de 18 jaren,
brenger dezer, Franciscus wijlen zoon daar moeder af was Maria Jockmans geboortig van
Westerlo, wonende binnen dit dorp, doende de rademakers stiel, lang wezende omtrent de zes
voeten, bruin van haar en wengsbrouwen, bruin van ogen, niet grof van lichaam, is van goeden
naam en faam en van goed comportement, dewelke verklaarde tot avancement in zijn stiel van
intentie te zijn zich te begeven naar de ene of andere stad of plaats waar het hem goeddunken zal,
waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen dezelfde Jacobus
Verhaert alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, met zijne bagage, zonder hem te doen
of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde in cas van nood
te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.

OGA Tongerlo Condities en paspoorten 1756-1796

Pagina | 22

Met de schependomszegel bevestigd en laten registreren ten jare 1789 den 27ste dag in de
maand september.
Wij Jan Peeters en Franciscus De Ceuster schepenen des dorps Tongerlo gelegen in de
Brabantsche Kempen, certificeren dat Peeter Van Hout brenger dezer, is ingezetene tot
Oosterwijk gehucht onder Tongerlo, lang wezende omtrent de zes voeten, zwart van haar en
alzulke wengsbrouwen, bruin van ogen, van tamelijke dikte, dat dezelfde koopman in eieren,
kalfsvellen, kiekens etc… om te transporteren naar de steden om te verkopen om alzo zijn kost te
kunnen winnen, wezende van goeden naam en faam en van goed comportement, waaromme wij
aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen dezelfde Peeter Van Hout alomme
liberlijk te laten passeren en repasseren, met zijne bagage, zonder hem te doen of laten doen
enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan dezelfde in cas van nood te doen en te
geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd en laten registreren ten jare 1789 den 28ste dag in de
maand september.
TGL-OGA01-034
Wij Josephus Verboven en Adrian Verstappen schepenen des dorps Tongerlo,
gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Joannes Franciscus Raedts
brenger dezer, is ingezetene binnen dit dorp, student geëindigd hebbende zijn humaniora in het
Latijn, oud omtrent de 21 jaren, lang omtrent de zes voeten, zwart van haar en wengsbrouwen,
bruine ogen, hebben een litteken op zijne rechter hand op het einde van zijn laatste twee vingers
en verder wel geproportioneerd van lichaam, wezende van goede naam en faam en van
onberispelijk gedrag, dewelke van intentie is zich te begeven op de reis voor wandelingen daar het
hem goed dunken zal, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als
anderen dezelfde Joannes Franciscus Raedts alomme liberlijk te laten passeren en repasseren,
met zijne bagage, zonder hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter
contrarie aan dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd en laten registreren ten jare 1789 den 30ste dag in de
maand september.
Wij Josephus Verboven, Adrianus Verstappen en Andreas Van Hove schepenen des dorps
Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen certificeren bij deze dat Petrus ’t Sijen Michielssone
daar moeder af is Maria Catharina Wuijts, brenger dezer is ingezetene alhier volgens het
wereldlijke en van de geestelijke jurisdictie van Oevel, oud wezende omtrent de 20 jaren, lang
omtrent de 5 voeten negen duimen, bruin van haar een weinig gekrold en van alzulke
wengsbrouwen en ogen, hebbende een klein litteken ter zijde zijn linkse oog en verder gaaf van
wezen en van tamelijke lichamelijke dikte, wezende student in de Latijnse taal, dewelke van
intentie is zich te begeven naar de universiteit Douai (Frankrijk) om aldaar zijne woninge te nemen
en verder te gaan in zijne studies, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo
militaire als anderen dezelfde Petrus ‘t Sijen alomme liberlijk te laten passeren en repasseren,
met zijne bagage, zonder hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter
contrarie aan dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd en laten registreren ten jare 1789 den 2de dag in de maand
oktober.
Copia.
Wij Josephus Verboven en Adriaenus Verstappen schepenen des dorps Tongerlo gelegen
in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Josephus Peeters, Dilis wijlen zoon daar
moeder af is Theresia Soeters, geboortig van Morckhoven, is ingezetene alhier, lang omtrent de
vijf voeten en half, bruin zwart van haar en alzulke wengsbrouwen en ogen, gaaf van wezen en
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van tamelijke dikte en verder wel geproportioneerd van lichaam, alhier bekent te wezen van goede
naam en faam en van goed comportement, doende het boeren bedrijf, dewelke verklaarde zich te
begeven op de reis daar het hem goed dunken zal, waaromme wij aanzoeken alle officieren en
justicieren zo militaire als anderen dezelfde Josephus Peeters alomme liberlijk te laten passeren
en repasseren, met zijne bagage, zonder hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of
goed, maar ter contrarie aan dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en
bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd en laten registreren ten jare 1789 den 5de dag in de maand
oktober.
TGL-OGA01-35
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus
Verstappen schepenen des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen certificeren bij
deze dat de …(leeg)… Bruggeman, lang wezende omtrent de zes voeten drie en een halve
duimen, pokdalig van aanzicht, bruin van haar, dragende een keve, blauw van ogen, is chirurgijn in
de abdije alhier woonachtig, dat dezelfde is van goede naam en faam en van onberispelijk
gedraag, geboortig van Westerlo, dewelke zich zou transporteren naar de stad Brussel en elders
tot het bedrijven van zijne affaires, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo
militaire als anderen dezelfde alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, met zijne bagage,
zonder hem te doen of laten doen enige hinder of letsel van lijf of goed, maar ter contrarie aan
dezelfde in cas van nood te doen en te geven alle mogelijke hulp en bijstand.
Met de schependomszegel bevestigd en laten registreren ten jare 1790 den eerste dag in de
maand februari .
Wij Peeter Ven Meijer, Theodorus Van De Weijer en Martinus Laenen schepenen van
Eijnthouthamme Heerlijkheid van den Eerw. heere prelaat van Tongerlo, certificeren bij deze
Arnoldus Van De Ven, oud omtrent den 29 jaren, ingezetene alhier, lang wezende omtrent de vijf
voeten zeven duimen, een weinig pokdalig van aanzicht, zwart gekruld van haar, bruin van ogen
en alzulke wengsbrouwen, wezende getrouwd, is van goede naam en faam, dat dezelfde doet het
bedrijf van koopmanschap van kalfsvellen en andere waren, te transporteren naar Antwerpen en
elders, waaromme wij verzoeken alle officieren en justicieren dezelfde Arnoldus Van De Ven
alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met zijn bagage en zonder van dezelfde te doen
enige hinder of letsel aan lijf of goed, maar aan dezelfde in cas van nood te geven alle en
mogelijke hulp en bijstand….
Met schependomszegel bevestigd in het jaar 1790 den derden dag in de maand februari.
Wij Josephus Verboven en Adrianus Verstappen schepenen des dorp en Heerlijkheid van
Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Henricus Van Hove,
Andreas zoon is geboortig alhier, doende de smids stiel, lang wezende omtrent de vijf voeten vier
duimen, zwartachtig van haar een weinig gekruld, oud wezende omtrent de 23 jaren, wezende van
goede naam en faam en van goed comportement, dewelke zich graag zou begeven zo naar het
land van Luik als andere plaatsen tot het bedrijf van zijn affairens, waaromme wij verzoeken alle
officieren en justicieren dezelfde alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met zijn bagage
en zonder van dezelfde te doen enige hinder of letsel aan lijf of goed, maar aan dezelfde in cas
van nood te geven alle en mogelijke hulp en bijstand….
Met schependomszegel bevestigd in het jaar 1789 den zevende dag in de maand december.

Wij Josephus Verboven en Adrianus Verstappen schepenen des dorp en Heerlijkheid van
Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Norbertus Ven, Janssone
is geboortig alhier, doende de metsers stiel, lang wezende omtrent de vijf voeten twee duimen,
bruinachtig van haar een weinig gekruld, oud wezende omtrent de 20 jaren, wezende van goede
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naam en faam en van goed comportement, dewelke zich graag zou begeven zo naar het land van
Luik als andere plaatsen tot her bedrijf van zijn affairens, waaromme wij verzoeken alle officieren
en justicieren dezelfde alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met zijn bagage en zonder
van dezelfde te doen enige hinder of letsel aan lijf of goed, maar aan dezelfde in cas van nood te
geven alle en mogelijke hulp en bijstand….
Met schependomszegel bevestigd in het jaar 1789 den zevende dag in de maand december.
TGL-OGA01-036
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen des dorps en Heerlijkheid van Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen,
certificeren bij deze dat Franciscus Bellien brenger dezer, oud omtrent de 22 jaren, domestiek in
de abdije van Tongerlo, lang vijf voeten zes duimen omtrent, bruin blond van haar, een weinig
gekruld, blauw van ogen, blank van wezen en verder wel geproportioneerd van lichaam, van
intentie is zich te begeven op de reis zo naar de steden van deze als de naburige landen,
waaromme wij verzoeken alle officieren en justicieren dezelfde Franciscus Bellien (wezende van
goede naam en faam en van goed comportement) alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren en zonder van dezelfde te doen enige hinder of letsel aan lijf of goed, maar aan
dezelfde in cas van nood te geven alle en mogelijke hulp en bijstand….
Met schependomszegel bevestigd in het jaar 1790 den achtsten dag in de maand april.
Wij Schouteth en schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Peeter Amandus Corthoudt oud omtrent de 30 jaren, blond van
haar, zeer weinig gekruld, lang vijf voeten zeven een halve duimen, gaaf van wezen en verder wel
geproportioneerd van lichaam, is ingezetene alhier wezende getrouwd en doende het
boerenbedrijf, ook inkopende op de heir omtrent gelegen dorpen eieren, om die in de steden en
speciaal in Antwerpen te koop te dragen, wezende dezelfde van goeden naam en faam en van
goed comportement, waaromme wij verzoeken alle officieren en justicieren dezelfde alomme
liberlijk te laten passeren en repasseren met zijn bagage en zonder van dezelfde te doen enige
hinder of letsel aan lijf of goed, maar aan dezelfde in cas van nood te geven alle en mogelijke hulp
en bijstand….
Met schependomszegel bevestigd in het jaar 1790 den zesden dag in de maand juli.
Wij Schouteth en schepenen der Heerlijkheid en dorp Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Joannes Wouters, brenger dezer, oud omtrent de 40 jaren,
geboortig van alhier, zwart van haar gekrold, lang omtrent de zes voeten, gaaf van wezen en
verder wel geproportioneerd van lichaam, domestiek binnen de abdij alhier, jongman wezende van
goeden naam en faam en van goed comportement, denwelke verklaarde zich te begeven naar de
stad Brussel tot het bedrijf van zijne affairens, waaromme wij verzoeken alle officieren, justicieren
zo militairen als anderen, dezelfde Joannes Wouters alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren met zijn bagage en zonder van dezelfde te doen enige hinder of letsel aan lijf of goed,
maar aan dezelfde in cas van nood te geven alle en mogelijke hulp en bijstand….
Met schependomszegel bevestigd in het jaar 1790 den dertienden dag in de maand juli.

TGL-OGA01-037
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Joannes Baptista Helsen Peeterssone daar moeder af is Anna
Maria Heijlen is ingezetene van Strateneijnde gehucht onder deze jurisdictie wonende bij zijn
ouders, doende het boerenbedrijf, jongman lang vijf voeten zes duimen, zwartachtig gekruld van
haar zwart van wengsbrouwen, hebbende een litteken op zijne linkse hans, gaaf van wezen en
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verder wel geproportioneerd van lichaam, wezende van goede naam en faam en van goed gedrag,
dewelke van tijd tot tijd van de affaires zijnder ouders zich moet begeven naar de ene en de
andere afgelegen plaatsen, waaromme wij verzoeken alle officieren en justicieren zo militairen als
anderen dezelfde Joannes Baptista Helsen alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met
zijn bagage en zonder van dezelfde te doen enige hinder of letsel aan lijf of goed, maar aan
dezelfde in cas van nood te geven alle en mogelijke hulp en bijstand….
Met schependomszegel bevestigd in het jaar 1790 den vijftienden dag in de maand juli.
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Merten Verhestraeten, brenger dezer, oud omtrent de 42 jaren,
lang omtrent de vijf voeten, eenen en een halve duim Rijnlandse maten, zwart bruinachtig van haar
niet gekrold, alzulke wengsbrouwen en verder wel geproportioneerd van lichaam, ingezetene
alhier, wezende kremer in perkoeck (peperkoek ?), suijkergoed ende clijne kremerije, denwelke
verklaarde van tijd tot tijd zich te moeten begeven naar de steden om aldaar dezelfde waren te
gaan kopen, om op de omliggende dorpen te verkopen, wezende dezelfde van goede naam en
faam, waarom wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militairen als anderen dezelfde
Marten Verhestraeten alomme liberlijk te laten passeren en repasseren en zonder van dezelfde te
doen enige hinder of letsel aan lijf of goed, maar aan dezelfde in cas van nood te geven alle en
mogelijke hulp en bijstand….
Met schependomszegel bevestigd in het jaar 1790 den 19de juli..
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Adriaen Van Den Bergh brenger dezer, lang omtrent de vijf
voeten drie duimen, bruinachtig van haar een weinig gekrold en van alzulke wengsbrouwen, van
tamelijke dikte, oud omtrent de 61 jaren, is ingezetene alhier, koopman in eieren, wezende van
goeden naam en faam, dewelke verklaarde zich van tijd tot tijd te moeten begeven naar de
omliggende dorpen tot kopen derzelfde en ook naar de steden om die te verkopen en van de
steden mee te brengen zo voor de ingezetenen alhier als voor anderen kleine koopwaren, brieven
etc... waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren denzelfde Adriaen Van Den Bergh
liberlijk te laten passeren en repasseren met zijne bagage, zonder dezelfde te doen of te laten
geschieden enige hinder of last…..
Met schependomszegel laten bevestigen ten jare 1790 den 19de juli.
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Jan Baptist Ven, brenger dezer, oud omtrent de zestien jaar,
lang omtrent de vijf voeten en eenen duim, bruinachtig van haar niet gekrold, blauw van ogen, en
verder wel geproportioneerd van lichaam, is ingezetene dezer jurisdictie, doende zijn bedrijf met
verkopen van eieren en kalfsvellen, wild, kiekens etc… om hetzelfde ter stad te koop te dragen en
vandaar mede te brengen zo voor de ingezetenen en winkeliers alhier als omliggende dorpen
kleine winkelwaren, waarom wij verzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als andere
dezelfde Jan Baptist Ven liberlijk te laten passeren en repasseren met zijne bagage….
Met schependomsegel late bevestigen ten jare 1790 den 23 juli.

TGL-OGA01-038
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat den eerw. heere Lamal, oud omtrent de 41 jaren, lang omtrent
de vijf voeten vier en een halve duimen, bruinachtig van haar een weinig grijs en ook weinig
gekrold, niet zwaar van lichaam en den Eerw. heer Van Dijck oud omtrent de 31 jaren, lang
omtrent de vijf voeten zes duimen, zwart van haar en gekrold beiden zijnde priester en religieuzen

OGA Tongerlo Condities en paspoorten 1756-1796

Pagina | 26

in de abdij van Tongerlo en aldaar actueel wonende, dewelke van intentie zijn zich te begeven op
de reis voor hun plezier of wandelingen, daar het hun goed dunken zal, waaromme wij verzoeken
alle officieren en justicieren zo militaire als andere de voornoemde heren alomme liberlijk te laten
passeren en repasseren met hun bagage….
Met schependomsegel late bevestigen ten jare 1790 den 23 juli.
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat den Eerw. heere De Bie, oud wezende 63 jaren, lang omtrent de
vijf voeten drie duimen, dragende een paruijcke, niet te zwaar van lichaam, wezende wereldlijke
priester, wonende in de abdij van Tongerlo, alhier als Bolandist,3 welke heere van intentie is zich te
begeven op de reis voor een speelreis daar het hem goed dunken zal en tot bezoek zijnder familie,
waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als andere dezelfde Eerw. heere
De Bie alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met zijne bagage…
Met schependomszegel bevestigd ten jare 1790 den 24 juli.
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Joannes Verachtert, oud omtrent 27 jaren, lang vijf voeten acht
duimen, bruinachtig van haar, wat scheef van neus en Marten Timmermans oud 22 jaren, lang vijf
voeten zes duimen, bruinachtig gekrulde haren, den eersten timmerman en den tweede rademaker
in de abdij alhier, dewelke graag hun zouden begeven naar Antwerpen en andere plaatsen tot
bedrijf van affaires zo voor de abdij als voor hun, waarom wij aanzoeken alle officieren en
justicieren zo militaire als andere dezelfde personen alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren …
Met schependomszegel bevestigd ten jare 1790 den 22ste juli.
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Jan Baptist Willems, brenger dezer, lang vijf voeten vijf duimen,
bruinachtig van haar weinig gekrold, bleek van wezen en niet grof van lichaam, oud omtrent de 26
jaren en Joanna Verhaert zijn huisvrouw ziende wat schoil (scheel) zijnde ingezetenen alhier
kleermaker van steil dewelke van intentie zijn zich te begeven naar Lier en elders, tot het bedrijf
van hunne affairens, waarom worden aanzocht alle officieren en justicieren zo militaire als andere
dezelfde personen alomme liberlijk te laten passeren en repasseren …
Met schependomszegel bevestigd ten jare 1790 den 24ste juli.
TGL-OGA01-039
Wij Josephus Verboven, Adrianus Verstappen, Andreas Van Hove, Marten Heijlen, Franciscus
Cuijpers, Jan Peeters en Franciscus De Ceuster schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo in
Brabant, committeren bij deze den heer Martinus Norbertus Van Schoubroeck onze Schouteth,
ingezetene tot Westerlo, mitsgaders door den Eerw. heer pastoor alhier en ons wethouders
aangesteld als oppercommandant over het vrijwillige corps alhier opgesteld ten einde om zich te
begeven naar de stad Brussel, bij de Hoogmogende Heeren Staeten van dit land, voor en in den
naam van de volkeren bedrijvende de Souvereine autoriteit en aan dezelfde en aan die des
betamen zal, te offreren in den naam van ons ende alle ons ingezetene, de getrouwe diensten en
medewerking tot verdediging van den Land, behoudenisse der heilige religie en constitutie,
verklarende zulks te wezen onze intentie, gelijk wij hebben verklaart bij gemeijne ondertekening
der declaratie onlangs gegeven: verzoekende zo ten einde voorschreven als anderszins alle
3

Tal van jezuïeten, vooral in de Zuidelijke Nederlanden, werkten verder aan de reeks. Ook andere geestelijke orden
zoals de benedictijnen en norbertijnen participeerden actief in dit project. In 1773 werden de jezuïeten opgeheven
door paus Clemens XIV. De bollandisten verhuisden van Antwerpen naar het klooster van Koudenberg te Brussel, tot
in 1788 de bollandisten werden opgeheven door een beslissing van het Oostenrijks bewind. Het belangrijke
bronnenmateriaal werd van Brussel naar de Abdij van Tongerlo gebracht, waar de abt in 1794 het 53e boekdeel van
de Acta Sanctorum uitbracht. Hiermee waren alle heiligen besproken wier feestdag ligt tussen 1 januari en 14 oktober.
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officieren en justicieren den zelfde heer Schouteth alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren zonder de zelfde te doen of laten gescheiden enige hinder of letsel…
Met zegel bevestiging gegeven ten jare 1790 den negende augustus.
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Guilliam Mols brenger dezer, oud omtrent de 63 jaren ten
meesten dele grijs van haar en gekroezeld, gaande wat duikend, lang omtrent vijf voeten vijf
duimen, is ingezetene alhier, wezende van goede naam en faam, wezende handwerker van stiel,
die verklaarde zich te begeven op reis en eerdaags naar Brussel vergezelschapt met zijn zoon
Norbertus Mols oud omtrent 15 jaren, waaromme wij verzoeken alle officieren en justicieren zo
militaire als andere dezelfde Guilliam Mols alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met
zijnen zoon…
Met schepenzegel bevestigd ten jare 1790 op 10 augustus.
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat wij den Eerw. heere M. Empereur pastoor dezer dorp van op
den 25 juli laatstleden, ingevolge het reglement en ontwerp van het Souvereine congres van den
derden juli ook laatstleden hebben aangesteld Henricus Van Hove als Capiteijn van het vrijwillige
corps binnen dit dorp opgericht onder aggregatie van de Hoogmogende Heeren Staeten van dit
land. Ter oorkonde en met onze schepenzegel bevestigd door de gezworen secretaris ten jare
1790 den 13de augustus.
Een dergelijke den zelfden datum geëxpedieerd voor Franciscus Bellien als Capiteijn over de
domestieken binnen de abdij Tongerlo zich begeven hebbende onder het vrijwillige corps binnen
dit dorp opgericht.
Wij Martinus Van Schoubroeck Schouteth, Adrianus Verstappen en Andreas Van Hove schepenen
der Heerlijkheid en dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat
Josephus Verboven, brenger dezer, onze president schepenen oud 55 jaren, lang vijf voeten acht
duimen Rijnlandse maten, bruin grijs van haar niet gekrold, verklarende zich te begeven naar
Brussel, waaromme worden aanzocht alle officieren en justicieren dezelfde Josephus Verboven
alomme liberlijk te laten passeren en repasseren zonder van dezelfde te doen of te laten
geschieden enige hinder of letsel....
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 15de augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Adrianus Janssens, brenger dezer, oud omtrent 38 jaren, lang vijf voeten twee en een
halve duimen Rijnlande maten, zwart van haar een weinig gekruld, is metser ? binnen de abdij van
Tongerlo alhier, wezende van goede naam en faam en van goed comportement, waaromme
worden aanzocht alle officieren en justicieren denzelfde Adrianus Janssens alomme liberlijk te
laten passeren en repasseren…
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 19de augustus.

TGL-OGA01-040
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat den Eerw. heere Baetens, brenger dezer, lang vijf voeten drie duimen Rijnlandse maten,
oud omtrent … (leeg) … jaren, bruin zwart gekruld van haar, is een religieuze in de abdij van
Tongerlo dewelke van intentie verklaarde te wezen zich te begeven op reis, waaromme worden
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aanzocht alle officieren en justicieren denzelfde heere alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren…
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 20ste augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Joannes Baptista Gijbels schrijnwerker van stiel, oud omtrent 27 jaren, lang vijf voeten
vijf duimen Rijnlandse maten, blond van haar, niet gekrold, ook niet grof van postuur, burger dezer
wonende binnen de abdij, wezende van goede naam en faam en van goed comportement,
dewelke voor affairens zich van tijd tot tijd genoodzaakt vindt zich te begeven op reis, waaromme
worden aanzocht alle officieren en justicieren zo militaire als anderen den zelfde Joannes
Baptista Gijbels liberlijk te laten passeren en repasseren….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 22ste augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Willem Baelen, brenger dezer is ingezetene binnen de abdij alhier als visser, lang
wezende vijf voeten vijf duimen, zwartachtig van haar een weinig gekrold, bruinachtig van ogen,
tamelijke dikte van lichaam, oud omtrent 42 jaren, wezende van goede naam en faam, dewelke
verklaarde zich te begeven naar den Lande van Luijk en andere plaatsen tot het bedrijf zijner
affairens, waaromme worden aanzocht alle officieren en justicieren zo militaire als anderen den
zelfde Willem Baelen liberlijk te laten passeren en repasseren….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 27ste augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Petrus Tielemans, brenger dezer, oud omtrent 29 jaren, lang 5 voet 3 ½ duimen, bruin
van haar niet gekrold, pokdalig van wezen, bruinachtige ogen, ingezetene alhier, rademaker van
stiel, wezende van goede naam en faam, denwelke zich van tijd tot tijd moet begeven op de reis,
zo naar de ene of de ander plaatsen, waaromme worden aanzocht alle officieren en justicieren zo
militaire als anderen den zelfde Petrus Tielemans alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 27ste augustus.
TGL-OGA01-041
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Norbertus Seldenslagh, brenger dezer, kleermaker van stiel, oud 46 jaren, lang omtrent
de zes voeten Herentalsche maten, bruin zwartharig zeer weinig gekrold, hebbende aan zijn
rechter hand een stijven vinger, is ingezetene alhier, wezende van goede naam en faam, welke
zich van tijd tot tijdmoet begeven op de reis voor zijne affaires, waaromme worden aanzocht alle
officieren en justicieren zo militaire als anderen den zelfde Norbertus Seldenslagh alomme
liberlijk te laten passeren en repasseren….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 30ste augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat den eerw. heere N. Stals, lang wezende omtrent vijf voeten twee duimen Rijnlansche
maten, blond achtig van haar niet gekrold, is religieus en priester in de abdij van Tongerlo alhier,
dewelke verklaarde zich te begeven op reis, waaromme worden aanzocht alle officieren en
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justicieren zo militaire als anderen den zelfde Heere N. Stals alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 15de september.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Dh. Joannes Josephus Van Roij, brenger dezer, oud omtrent 57 jaren, lang omtrent de
vijf voeten twee duimen Rijnlandsche maten, hebbende een litteken beneden zijn linker neusgat,
dragende eene paruijcke, is secretaris dezer dorp, dewelke verklaarde zich te begeven op de reis,
waaromme worden aanzocht alle officieren en justicieren zo militaire als anderen den zelfde Dh.
Joannes Josephus Van Roij alomme liberlijk te laten passeren en repasseren….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 15de september.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Petrus Josephus Theodorus Van Roij, oud omtrent 16 jaren, lang vijf voeten vijf
duimen Rijnlandsche maten, bruin blond achtig van haar een weinig gekrold, brenger dezer is
ingezetene alhier student op de Latijnsche taal, dewelke ten tijd zijnder vakantie zich graag zoude
begeven naar de stad Antwerpen en ander steden en plaatsen, waaromme worden aanzocht alle
officieren en justicieren zo militaire als anderen den zelfde Petrus Josephus Theodorus Van Roij
alomme liberlijk te laten passeren en repasseren …
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 18de september.
Een diergelijke geschreven voor Jacobus Henricus Cornelius Van Roij, oud omtrent 15 jaren,
lang omtrent de vijf voeten.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Adrianus Verstappen
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Franciscus Verachtert, brenger dezer, oud omtrent de 44 jaren, lang vijf voeten vijf
duimen Rijnlandsche maten van 12 duimen den voet, ros blond achtig van haar, alzulke
wengsbrouwen en baard, blauw van ogen, koopman in winkelgoederen, wezende van goede naam
en faam, is ingezetene alhier, dewelke zich van tijd tot tijd tot het bedrijf zijner affaires moet
begeven naar de steden, zo naar Diest, Hasselt en andere steden en plaatsen, ondertussen
vergezelschapt van zijne huisvrouwe, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo
militaire als anderen den zelfde Franciscus Verachtert als zijn huisvrouw ingevalle alomme
liberlijk te laten passeren en repasseren….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den 22ste september.
TGL-OGA01-042
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Franciscus Cuijpers
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Guilliam Mertens, brenger dezer, oud omtrent de 47 jaren, lang vijf voeten zeven
duimen Rijnlandsche maten van 12 duimen in een voet, bruinachtig van haar niet gekrold en van
alzulke wengsbrouwen, hebbende maar één ziende oog, wezende de linker, wezende van goede
naam en faam, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen den
zelfde Guilliam Mertens alomme liberlijk te laten passeren en repasseren….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den zesde oktober.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Andreas Van Hove
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat den eerw. heer Ghesquiere, lang omtrent vijf voeten zes duimen Rijnlandsche maten van
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12 duimen in een voet, oud omtrent de 60 jaren, blank van wezen, dragende eene aperuijcken is
een seculiere priester, wonende binnen de abdij van Tongerlo alhier, dewelke heer verklaarde zich
te begeven voor zijne eigen affairens naar Aarschot, Loven, Brussel, Vlaanderen en elders daar
zijne affairens zullen vereisen, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire
als anderen den zelfde Eerw. heere Ghesquiere alomme liberlijk te laten passeren en repasseren
met zijne bagage zonder dezelfde heer te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1790 den tienden dag in de maand november.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Andreas Van Hove
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Joannes Franciscus Bergijs, oud omtrent de 21 jaren, lang vijf voeten vier duimen
Rijnlandsche maten van 12 duimen in een voet, zwart bruin van haar gekrold eb van alzulke
wengsbrouwen, gaaf van wezen, is ingezetene alhier kleermaker van stiel, wezende van goede
naam en faam en van goed comportement, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren
zo militaire als anderen den zelfde Joannes Franciscus Bergijs alomme liberlijk te laten
passeren en repasseren, zonder dezelfde te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1791 den zevende dag in de maand januari.
TGL-OGA01-043

Inliggend:

Pasport van wegen de wet van Tongerloo, voor mijnheer Ghesquiere
priester, reijsende voor zijne eijgene affairens, op Aerschot, Loven, Brussel
en voorders in Vlaenderen
5 v 6 duijmen
Out omtrent de 60 jaren
Blanck van wesen
TGL-OGA01-044

Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Josephus Verboven en Andreas Van Hove
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Paulus Van Dommelen, oud omtrent de 63 jaren, lang vijf voeten drie duimen
Rijnlandsche maten van 12 duimen in een voet, grijsachtig van haar, is ingezetene van ILL onder
deze jurisdictie, doende koopschap in eieren en andere waren, denwelke verklaarde zich te
transporteren in de omliggende plaatsen tot het kopen van hetzelfde, om die te kopen en te dragen
naar de ene en andere stad, wezende ook van goede naam en faam, waaromme wij aanzoeken
alle officieren en justicieren zo militaire als anderen den zelfde alomme liberlijk te laten passeren
en repasseren, zonder dezelfde te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1791 den zestiende dag in de maand april.
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Wij Schouteth en schepenen der dorps en Heerlijkheid van Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Joannes Baptista Helsen Peeterssone daar moeder af is Anna
Maria Heijlen, is ingezetene van Strateneijnde gehucht onder deze jurisdictie, wonende bij zijn
ouders, doende het boerenbedrijf, jongman oud omtrent de … (leeg) … jaren, lang omtrent de vijf
voeten zes duimen, zwartachtig gekruld van haren, zwartachtige wengsbrouwen, hebbende ene
litteken op zijne linkerhand, gaaf van wezen en verder wel geproportioneerd van lichaam, wezende
van goede naam en faam, dewelke verklaarde zich te begeven naar de landen zijn alder
Christelijksche Majesteit den Koninck van Vranckrijck tot het leren der Franse taal of in de ene of
andere stad zij woning te gaan nemen, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo
militaire als anderen den zelfde Joannes Baptista Helsen alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren met zijne bagage, zonder dezelfde te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1791 den zevenden dag in de maand mei.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Andreas Van Hove en Franciscus Cools
schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo, gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij
deze dat Ferdinadus Verboven, brenger dezer, oud omtrent de 20 jaren, zwart van haar niet
gekrold en van zulke wengsbrouwen, dik van postuur, is ingezetene en geboortig, wezende
graanmolder van stiel en van eerlijk gedrag, denwelke zich zoude begeven naar de Meijerije van
’s Hertogenbosch of andere plaatsen, om aldaar op de ene of de andere plaatsen op en molen te
avanceren en de kunst te leren zijner stiel, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren
zo militaire als anderen den zelfde Ferdinadus Verboven alomme liberlijk te laten passeren en
repasseren, zonder dezelfde te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1791 den 14de mei.
TGL-OGA01-045
Wij Josephus Verboven Joannes Martinus Wuijts, Franciscus Cools en Peeter Van Hemel
schepenen des dorps Tongerlo, verklaren bij deze te constitueren Andreas Van Hove onze mede
schepene ten einde om ten comptoire der Heeren Staeten van Brabant, binnen de stad
Antwerpen, ten behoeve onze gemeente te ontvangen een somme van 536 guldens negen
stuivers zes penningen voor de bekostigen gedaan voor de vrijwilligen van hetzelfde dorp,
gezonden naar het gewezen Belgische leger en gegeven logementen, karren en wagenvrachten
etc… en van de voorschreven somme onder zijnen naam te verlenen behoorlijke kwitantie,
zullende door hem alzo ondertekent de zelfde houden voor goed, vast en van waarde evenals al of
dezelfde kwitantie door ons schepenen mede waren ondertekent.
Actum binnen Tongerlo in onze extra ordinaire vergadering op 20 mei 1791.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, Josephus Verboven en Andreas Van Hove schepenen
des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Peeter Lachi,
oud omtrent de 28 jaren, bruinachtig van haar niet gekrold, gaaf van wezen, lang vijf voeten vier
duimen Rijnlandsche maten, is ingezetene en geboortig van alhier, doende het boerenbedrijf,
weende van goede naam en faam, dewelke verklaarde van intentie te zijn zich te begeven naar de
Polderkanten ’t zij in Vlaenderen of elders om aldaar zijne kostwinninge te gaan werken,
waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen den zelfde Peeter
Lachi alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder dezelfde te doen enige hinder of
letsel …
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1791 den elfste juni.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, Josephus Verboven en Andreas Van Hove schepenen
des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Josephus
Cluijts, oud omtrent de 24 jaren, blond van haar, zeer weinig gekrold, hebbende enige vratten op
zijne rechterhand, lang vijf voeten zeven duimen Rijnlandsche maten, is ingezetene alhier, doende
het boerenbedrijf, wen welke zich staat te begeven naar de Polderkanten ’t zij in Vlaenderen of
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elders om aldaar zijne kostwinninge te gaan werken, waaromme wij aanzoeken alle officieren en
justicieren zo militaire als anderen den zelfde Josephus Cluijts alomme liberlijk te laten passeren
en repasseren, zonder dezelfde te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1791 den elfste juni.
TGL-OGA01-046
Generale convocatie ophouden door de heer M. N. Van Schoubroeck als Schoutet
dezer Heerlijkheid van Tongerlo in dato 29 september 1791.
Den heer convocant legt alhier over de plakbiljetten op zegel van vier stuivers te gewoonlijke
plaatse en ure der respective zo alhier ten Kerckhove als Oolen voor de gehuchten van ILL en
Oosterwijck behoorlijk gepubliceerd en geassigeert door die respectieve stadhouder en dienaar
van justitie dezer jurisdictie, blijkens hun relaas staande in pede derzelfde biljetten dienende tot
behoorlijke advertentie en aankondiging dezer convocatie.
Ende redenen gevende van dezelfde zijne convocatie zegt dat bij beschrijfbrief van … (leeg) …
van den jare … (leeg) … ondertekent De Lannoij als commissaris civiel van oorlog, aan de
wethouders van Tongerlo is geordonneerd geworden te logeren een compagnie jagers van ’t corps
van den heere Major Dandinij jagers in diens van zijne Majesteit.
Dat dezelfde compagnie alhier enige maanden in het geheel en enige maanden ten dele heeft
gelogeerd geweest bij de inwoners in het dorp alleen tot den 27 juni inclusive dit jaar.
Dat boven de grote ongemakken en onvrijheden dewelke de inwoners van het dorp alleen
daardoor in hunne huizen hebben geleden, zij niet meer als 2 stuivers en 10 oorden min of meer
per dag over de mondkosten van iedere man hebben genoten, d’ welk zelfs niet genoegzaam en
was voor hunne consumptie des voormiddags.
Dat het alhier volgens gebruik en reglementen vast staat dat alle oorlogslasten hetzij quartiers
gewijs of op ieder dorp gelijk gepartiseert en gedragen worden, d’ welk ook zeer rechtmatig en
billijk is.
Dat men al volgens alhier den last ook generalijk behoorde te dragen en de beschadigde inwoners
van het dorp te indemniseren met hune provisioneel uit de generaliteit dezer gemeente te
suppleren twee stuivers voor het kostgeld per dag, voor iederen man of soldaat bij personele
uitzondering gelijk ook op ons naburige dorp ook geschied, tot welk einde hij haar convenant is
verzoekende U lieden consent, ofte resolutie.
De ondergetekenden geconvoceerde verklaren bij deze te consenteren in hetgene bij redenen aan
(de) convocatie is gemeld.
Volgt een lijst van personen die hieronder hun naam of handteken plaatsten. (sommige moeilijk
leesbaar)
Josephus Verboven, Judocus Van Hove, Joannes Martinus Wuijts, Franciscus Cools, Peeter Van
Hemel, Albertus Meulemans, J. F. Cuijpers, M. C. Bervoets, Henricus Peelaerts, Guilielmus Van
Roije, J. B. Mols, J. B. Verhaert, Peeter Raedts, Anna Elisabeth Gijsels, Joannes …ckers, W.
Tielemans, Joannes Oniaers, Adriaen Goor, Guilliam Mols, Maria Dimphna Verdonck, Siardus
Schroven, J. B. Van Houdt, Jacobus Geijsen, Martinus Goor, Adrianus Verstappen, de weduwe
Mertens, het handmerk + van Elisabeth Van Reusel huisvrouw van Cornelius Gijsen …
TGL-OGA01-047
Jan Heijns, Martinus Claes, Joannes Bouwen?, L. Beijers, Adriaen Michiels, Josephus Koremans,
Jacobus Mols, Franciscus Steijnen, het handmerk + van Amand Sijen, het handmerk + van Michiel
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Nuijens, het Handmerk + van Elisabeth Lachi, Joannes Wouters, het handmerk + van Peeter Van
Dingenen, het handmerk + van Henrick Laureijs, het handmerk + van Catharina Bernaerts, het
handmerk + van Maria Anna Van Roij, Laurentius Peelaerts, Het handmerk + van Maria Elisabeth
Henricx, het handmerk + van Guilliam Meeus, het handmerk + van Anna Maria Peeters huisvrouw
van Jan Wouters, het handmerk + van Elisabeth Govaerts, Anna Maria ..?... Jan De Koininck, F.
G. Segers, Amandus Eskens, Peeter De Ceuster, het handmerk + van Jan Swolfs, het handmerk +
van Adriaen Balus, Gilielmus Kuijnen, J. J. Van Roij, Henricus Peelaerts voor Josephus Van San,
Adam De Koninck, Guilliam Mertens, het handmerk + van Peeter Menten, Jan Belmans, het
handmerk + van Anna Catharina Mertens huisvrouwe van J. B. Van Roij, Henricus Truijens, het
handmerk + van Franciscus Daems …, De letteren J B D den naam van Jan Baptist Dresseleers.
De ondergetekenden ingezetene gegoeden van de gehuchten ILL en Oosterwijk Tongerlo zeggen
voor hunne resolutie de voorstellen door den heer Schouteth gedaan, dat het behoord zich
nopende dezelfde te conformeren aan den inhoud van zijne Majesteits placcaerten op het logeren
der troepen geëmaneerd protesterende verder tegen de resoluties door de voor getekende
genomen en tegen alle het gene contrarie aan de voorberoepen edicten en reglementen zal
worden gedaan …
Ondertekenden:

Inliggende folio:

Jan F. Oniaerts, Franciscus Couters, Peeter Van Dijck, A. Bellens, J.
Peterus Schmitz, Pr. De Smedt, Peeter Cools, Jan Gooses, Joannes
Andreas Bruers, Michiel Wilms, het handmerk + van Peeter Horemans, Jan
Peeters, J. F. De Ceuster, Adriaen Aerts.

1992 Charlis Waerschauwinge

Dat die schepenen van desen dorpe van Tongerloo, op de resolutie bij eenige ingesetenen
genomen in schepenen resolutieboek in dato den 14 februarij lestleden, op den 29 deser maendt
meert 1792 s morgens ten negen uren op het Hoogh huijs alhier, sullen doen bewijs der penningen
deser gemeijnte, bij hun gehantplicht, ten welcken eijnde worden geconvoceert, alle ende
iegelijcke geintresseerde, om aldaer present te zijn, Zegget voorts.
TGL-OGA01-049A
Wij ondergetekenden schepenen des Dorps Tongerlo gelegen in de Brabantse Kempen
certificeren bij deze dat Joannes Franciscus Goijlaerts Jans wijlen zoon minderjarige daar
moeder af was Catharina Truijens, is geboortig van alhier, dewelke ons verklaarde van intentie te
zijn den huwelijksen staat aan te gaan. Dan aangezien zijn voogden zo hij verklaarde of wel zijn
overleden of elders woonachtig zijn doch niet wetende alwaar, van dezelfde zijne voogden geen
consent tot het aan te gaan huwelijk en kan bekomen, waarom hij van ons als oppervoogden
hetzelfde consent hebbende komen aanzoeken, hebben wij voor zo veel in ons is tot zijn aan te
gaan huwelijk gegeven ons consent.
Actum in Tongerlo 21 oktober 1791 en was ondertekent Josephus Verboven.
TGL-OGA01-049A
Wij ondergetekende schepenen des Dorps Tongerloo verklaren bij deze te committeren Joannes
Van Opstal knecht van Joseph Van Sande voerman van alhier op Antwerpen omme ter
comptoire der Conincx beden binnen Antwerpen in onzen naam te ontvangen een somme van
negen en tachtig guldens tien stuivers zes penningen voor gedane logementen, geleverde karren
en peerden ten dienste van het gewezen Belgiecke leger, de voorschreven betalingen en donatie
des heren gedeputeerden der Heerenstaeten van Brabant verleden op hunne provisionele
geautoriseerde tot het verrichten der …? ... (fonetien, senetien, serretien ?) van het
Rentmeesterschap in het Quartier van Antwerpen in dato vijfde november 1791 en mede komende
door hun te doen, mitsgaders om in onze naam te verleiden behoorlijke kwitantie der ontvangen
somme dewelke wij geloven van te zullen houden voor goed en van waarde eveneens alsof
dezelfde door ons ware verleden.
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Actum in Tongerloo. 23 januari 1792, Josephus Verboven.
TGL-OGA01-049A recto
Generale convocatie gehouden binnen dezen Dorpe van Tongerloo op 14 februari 1792.
Den Heere M. N. Van Schoubroeck Schouteth van alhier convocant.
De gegoeden en geintresseerden dezer gemeente geconvoceerden.
Den voorschreven heer convocant, hebbende tegen heden dato voorschreven, ten Hooghuijs in
schepene camer alhier doen roepen en vergaderen alle en iegelijke gegoeden en geintresseerden
dezer gemeente bij behoorlijk plakbiljet op zegel van vier stuivers, ten dien zijnde op den 12de
dezer te gewoonlijke plaats en tijd afgekondigd en aangehangen door Hendrick Truijens
stadhouder van alhier als blijkt bij zijn relaas, staande in pede van hetzelfde biljet alhier origineel
overgelegd en vervattende de clausule dat de presente zullen vervangen de absente, redenen
gevende zijne convocatie, zegt
Dat ingevolge beschrijfbrief van den Heere De Lannoij opper commissaris civiel van oorlog van
zijne Majesteits troepen de dato 23 december 1790 alhier zijn komen cantonneren eene
compagnie Jagers van zijne Majesteits van het corps van den Heere graaf De Dandinij, dewelke
alhier een half jaar zijn gebleven.
Dat volgens den inhoud van dezelfde brieven de betalingen daar over zoude geschieden op de
voet der tabellen of reglementen des aangaande uitgezonden ten jare 1785 hetwelk men ook alzo
verwacht te zullen geschieden. Dat men tot heden toe niet en vermeende dat daar over enige
betaling zal volgen, niet tegenstaande den groten overlast die de inwoners van het Dorp alleen
daardoor hebben gedragen, waaromme het zo is. Dat verscheidene derzelfde inwoners, dewelke
door deze cantonnementen ontblood zijn van hunne gereede ….
TGL-OGA01-050
penningen die zij tot het onderhoud van hun huishoudingen hadden betracht te sparen, aan
(de) wethouders de betalingen hebben komen vragen over de logementen der troepen onder grote
en bedroefde klachten, zelfs te kennen gevende dat zij niet in staat en zijn nog de collecteurs der
publieke dorpslasten, nog ander hunne schulden te betalen, ten zij door (de) wethouders eerst en
vooral worden voldaan de voorgaande logementen.
Dat (de) wethouders hun buiten staat vindende van zo een zware betaling te kunnen avanceren,
geen ander middel konden beramen om aan het verzoek en droeve klachten de inwoners te
voldoen, dan bij lichtinge van penningen ten laste der generaliteit dezer gemeente.
Dan alzo zulks niet vermag te geschieden zonder kennis en consent van den Heer van dit dorp en
ook der gegoede geïnteresseerden, mitsgaders met voorgaande octrooi van zijne Majesteits
Soevereinen Raad van Brabant, zo verzoekt hij heere convocant daar over Ue: resolutie 4.
Wij ondergetekende geconvoceerde verklaren in geen der manieren in enige lichting te kunnen
consenteren ten zij dat de Heeren schepenen zullen aantonen de penningen die waren in de
gemeentecomme met het aangaan hunder Officie. Item der penningen der aan betaalde sloten
’t sedert die tijd geschied, dit wetende zullen als dan kunnen resolveren tot lichting om te betalen
als in redenen van convocatie gemeld.
Albertus Meulemans, J. B. Cuijpers, G. Mertens, Gerardus Van Dormaal, J. B. Verhaert,
M. Timmermans, J. C. Peelaerts, J. Van Der Poorten, Joannes De Koninck, L. Beijer, J. B. Mols

4

Resolutie: maatregelingen nemen.
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Wij ondergetekende geconvoceerde verklaren bij deze te resolveren en te consenteren in de
betalingen der logementen van het corps Jagers van Dandinij provisioneel voor de helft
mitsgaders dat er bij tijde en gelegenheid de andere helft dier ook vergoedinge of betaling zal
worden gedaan voor de logementen der corps patriottisch, en verder dat er aan Peeter Raedts
mits hij merkelijk heeft geleden door bij hem logerende zieken der Jagers van Dandinij 5
voorschreven aan vuur en licht etc… zal worden betaald de somme van zeven en twintig guldens
uit de gemeente penningen voor veel doenlijk is.
Actum in Tongerlo 30 maart 1792.
Jan Baptist Sneijers loco Provisoris A. Heijlen dispens. Tongerlo, Josephus Verboven, Andreas
Van Hove, F. Martinus Wuijts, Peeter Van Hemel, Franciscus Cools, Alb. Meulemans, J. F.
Cuijpers, M. C. Bervoets, J. B. Verhaert, Gerardus Van Dormaal, Amandus Josephus Eskens, M.
Timmermans, J. B. Mols, Merten Verachtert, J. J. Van Roij.
TGL-OGA01-051
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, Josephus Verboven en Andreas Van Hove schepenen
des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Joannes
Ennekens Peeterssone daar moeder af was Dimphna Cauberghs, oud omtrent de 27 jaren,
zwart bruin van haar, niet of zeer weinig gekrold, zwart bruine ogen en alzulke wengsbrouwen,
hebben de een peperkoren op zijne linkse wang en zijn linkse been dik, lang omtrent de vijf voeten
vier duimen Rijnlandsche maten, is ingezetene alhier, zich ten zijn kostwinning graag en met
eieren te kopen van hinnen alhier in de aanliggende plaatsen en dorpen te kopen en die te koop
dragen van tijd tot tijd naar de stad Antwerpen, ook wezende van goede naam en faam en van
goed comportement, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als
anderen den zelfde Joannes Ennekens alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder
dezelfde te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1792 den vierden juli.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, Josephus Verboven en Andreas Van Hove schepenen
des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Gerardus Van
Dormael geboortig van Tilburg, lang omtrent de zes voeten, bruin zwart van har en weinig gekrold,
ook alzulke wengsbrouwen, bruin van ogen, hebbende een litteken op zijn linkerwang omtrent het
kaaksbeen, oud omtrent de 49 jaren, is woonachtig binnen dit dorp en alhier gehuwd en
gehuisvest, rademaker van stiel, wezende van goede naam en faam, dewelke zich staat te
begeven naar Tilburg voorschreven en ander plaatsen zo tot het bezoeken van zijne familie
vrienden als tot het bedrijf van zijne affairens, waaromme wij aanzoeken alle officieren en
justicieren zo militaire als anderen den zelfde Gerardus Van Dormael en bij zich hebbende zoon
oud omtrent de vijftien jaar, alomme liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder dezelfde te
doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1792 den 21sten dag in de maand augustus.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, Josephus Verboven en Andreas Van Hove schepenen
des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, Quartier van Antwerpen, certificeren bij
deze dat Joannes Verachtert Christoffelssone daar moeder af was Adriana Maria Pieck, brenger
dezer, geboortig van Tilburg Meijerij van ’ S Hertogenbosch, oud omtrent de 29 jaren is ingezeten
alhier, timmerman van stiel, lang vijf en een halve voeten Rijnlandsche maten, bruin blond van
haar niet gekrold, van alzulke wengsbrouwen, blauwachtig van ogen, wat scheef van neus,
denwelke verklaarde zich te begeven naar Tilborgh voorschreven voor den tijd van acht dagen tot
bezoek van zijn aldaar en daar omtrent familie wezende, denzelfde van goede naam en faam en
van goed comportement, waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als
5. Vervolg der Gendsche gazette: Van den 23 juli 1792 …en den dapperen Major Dandiny van de Jagers wierd er

gequetst…
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anderen den zelfde Joannes Verachtert, alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met
zijne bagage, zonder dezelfde te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1792 den zesden november.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, Josephus Verboven, Franciscus Cools en Martinus
Wuijts schepenen des dorps Tongerlo district der stad Antwerpen, Quartier van Herentals,
committeren bij deze Martinus Vervoort onze ingezetene, ten einde om te begeleiden de paarden
en de karren alhier geordonneerd te vertrekken naar Waelhem ten dienste van het Franse leger
aldaar, en verder te doen en te verrichten gelijk in voorvallende occasien behoord gedaan te
worden. Ter oorkonde gegeven in Tongerlo29 november 1792. Getekend J. J. Van Roij .
TGL-OGA01-052
Generale convocatie gehouden binnen Tongerlo op 12 februari 1793.
Den heere M. N. Van Schoubroeck Schouteth convocant.
De gegoeden ingezetenen en geintresseerden dezer gemeente met degene der gehuchten van
ILL en Oosterwijk geconvoceerd bij plakbiljet op zegel van drie stuivers waarin is geïnsereerd de
clausule dat de presente zullen vervangen de absente, gepubliceerd en aan geplakt 10 februari
1793, Henrcius Truijens stadhouder.
Den Heer convocant redenen gevende zijnder convocatie, zegt dat ten dorpe van Tongerlo sedert
enige jaren merkelijk is belasd en bezwaard geweest met logementen van Oostenrijkse als
Fransche troepen, karrevrachten, leveranties als anderszins. Dat de betalingen van karrevrachten,
paarden, logementen en dergelijke gedaan aan militairen ingevolge de reglementen alhier
geplogen en des aangaande gegeven, ootmoedelijk om de circumstandigheden des tijds en de
buiten gewone voorvallen, wat te klein en te gering schijnen te zijn.
Dat vele inwoners des aangaande vertogen hebben gedaan zo aan hem convocant als aan (de)
wethouders, en daar over supplement hebben verzocht gelijk andere Dorpen ons geburen zo zij te
kennen gaven, alreeds ook was geaccordeerd en geresolveert te doen. Dat men bij onderzoek en
informatie heeft ondervonden, zulks in de waarheid te bestaan ten vollen genoegen en
toestemming van de gemeentenaren.
Dat den convocant dienvolgens geraden gevonden heeft naar het Exempel van onze geburen
daarin ook te voorzien ten contentement der geintresseerden en daarom goed gevonden heeft
gezamenlijk zich te beraden zo over de quantum van supplement als over de bekwaamste
middelen om de betalingen te kunnen doen, verzoekende dienvolgens over alle Ue resolutie.
Resolutie bij ons ondergetekende, dat voor de karrevrachten voor karre en peerd tot heden toe
gedaan zal worden twee guldens acht stuivers en voor een peerd de somme van twee guldens
gereden hebbende ten dienste van het Franse leger. Dat er voor de veulens voortijdig afgekomen
van de merries ter zake van gedane vrachten aan Joannes Verboven en Joannes Van Lommel
zal worden betaald voor ieder de somme van veertien guldens. Dat voor de karre van Joannes
Belmans ingezetene alhier, tot Diest hooi leverende voor de Franse militairen, aldaar ontnomen
zal worden betaald de somme van 31 guldens tien stuivers, doch ingeval dezelfde karre terug
kwam, zo zal dezelfde bij tauxaet van werk onderen (ordes) worden vergoed.
Dat voor de logementen zo van de Keizerlijke Jagers als anderen mitsgaders voor de logementen
der Fransen tot hiertoe gedaan, voor elken zal worden betaald twee stuivers per nacht bij provisie,
dat de betalingen en logementen onder Oolen, Tongerlo op gelijke voet zullen worden voldaan,
mits daar inbegrepen de lijsten met verklaren der gedane logementen, bij zo verre dezelfde niet
voldaan zijn. Dat het avancement der penningen aan de voerlieden door commissarissen mede
geweest hebbende gedaan, aan hunnen betalingen zal worden gekort. Dat de bekostingen zo van
karrevrachten en leveringen en deugelijk zullen gevonden worden op den quartiers voet omme te
slagen over den jare 1792.
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Dat de logementen van militairen etc… zullen gevonden worden een derde op den reële voet, een
derde ten laste van het veede ? en een derde ten laste der communicanten insgelijks om over te
slagen over den jare 1792. Dat er zal worden opgemaakt een lijst van de bekostingen zo van
karrevrachten, leveringen en logeringen om te kunnen zien het quantum der bekostingen, en des
gezien, om de geintresseerden, geen lange uitzet van betalingen te doen…
TGL-OGA01-053
de respectieve … te autoriseren te lichten, ten laste der zelfde zodanige somme als daartoe nodig
zal wezen, dewelke de respectieve collecteurs hunne omslagen in gemaand hebbende zullen
worden gekweten zo haast mogelijk in de voegen nochtans dat aan de respectieve
geintresseerden voor de te doene betalingen zal worden gekort hunne geldingen in de Laste
boecken. Consenterende en autoriserende wij ondergetekenden de wethouders tot de lichting der
penningen voormeld op den voet voorschreven. Actum dato et anno ut ante.
Josephus Verboven, A. Van Hove, Franciscus Cools, F. M. Wuijts, Peeter Van Hemel, Jan
peeters, J. B. De Ceuster, J. F. Oniaerts, Adriaen Van Lommel, Peeter Michiels, Jan Verboven,
Guiliam Mertens, Joannes Andreas Bruers, Jan Baptist Lemmens, Michiel Wilms, P. De Ceuster,
Jan Van De Wouwer, Guilliam Verstappen, Joannes Van Reusel, Peeter Helsen, Joannes Baptist
Van Lommel, Joannes ? De Ceuster, Petrus Van Oijstaeijen, Hendrick Wauters, … dit is het
handmerk + van Gerardus Carens, dit is het handmerk + van Joannes Swolfs, Adriaen Seijen,
Jacobus Van Dingenen. Dit is het handmerk + van Joannes Van Loo; Martinus Seijen, Peeter
Verwimp, dit is het handmerk + van Jan Baptist Van Roij, Adriaen Goor, Egidius Bartholomeus, dit
is het handmerk + van Franciscus Dams, Josephus T Sijen, Siardus Schroeven, Jan Baptista Van
Hemel, dit is het handmerk + van Joseph Matthijs, Peeter IJsermans, Jan Blomme, Anthonis Van
Hemel, Peeter Verstappen, Peeter Raedts, Henricus Peelaerts, Melchior Karolus Bervoets,
Adriaen Michiels, Jan Heijns, Gerardus Van Dormaal, Joannes Helsen, Wilhelmus Tielemans,
Josephus Van Sanden, Franciscus Lenaerts, Guilielmus Van Roije, Josephus Klemens ?, dit is het
handmerk + van Amandus Steijnen, Guilliam Mols, Carolus Wouters, Joannes Denckers, Martinus
Claes, dit is het handmerk + van Jan Eskens ? Martinus Verachtert ? dit is het handmerk + van
Petrus Swolfs, Peeter Van Dingenen, Laurentius Peelaerts.
TGL-OGA01-054
Inliggende folio .

1793 charlis advertentie
Van wegens den schouteth en schepenen deser heerlijckheijdt van Tongerloo worden bij
desen opgeroepen, ende geconvoceert alle ende iegelijke innegesetenen, ende
geintresseerde deser gemeijnte ende dorp, om te compareren op dijnsdaghs, den 12
deser maendt februarij, van desen jaere 1700, drij en negentigh, ’s morgens ten half
negen uren ten hoogh huijse, in schepene camer alhier, om aldaer te aanhooren alsulke
propositien, als van wegens den heere convocant, alsdan sullen voorgedraghen, worden,
ende wel naementlijck, wegens de betaelingen, der carre vrachten, peerden, logimenten,
liverantien en diergekijcke gedaan aen de fransche trouppen, ende oostenrijcksche ten
dien tijde, waer naer sig een iegelijck des raekende van reguleren, op pene dat de
presence, sullen vervangen de absene
Zegget voort
Gepubliceert ende geasigeert ter gewoonlijke plaetse ende ure. Actum Tongerloo desen
10 februarij 1793.
Henricus Truijens stadhouder.
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TGL-OGA01-055
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, Josephus Verboven en Andreas Van Hove, Franciscus
Cools, Peeter Van Hemel en Joannes Martinus Wuijts, schepenen des lands en Heerlijkheid van
Tongerlo, doen te weten dat voor ons compareerde Maria Catharina Vetters huisvrouw van
Adrianus Mols ingezetene alhier, dewelke ons vertoonde zekere akte van verklaren en admissie
waarvan de teneur hierna van woord tot woord is volgende en luidt aldus:
De ondergeschrevene der medicijnen Licentiaten verklaren dat zij geëxamineerd hebbende Maria
Catharina Vetters over de vroedkunde, dezelfde daartoe bekwaam gevonden hebben. Westerlo
den 11 april 1793 en was ondertekent P. Coomans M. L. en E. Segers med. Lic. Lager stond
admittere haar voor zo veel mij aangaat, Tongerlo 11 april 1793 en was ondertekent Simon
Lievens Prior Tongerlo en Landdeken van Tongerlo en Oevel.
Welke comparante ons heeft aanzegt haar eed ten dien einde gerekwireerd af te leggen en te
doen in handen van den heer Schouteth, waartoe wij voor zo veel in ons is, haar hebben
geconsenteerd te doen den voorschreven Eed tot het bedienen van het voorschreven ambt van
vroedkunde….
Wij Schouteth en schepenen der Heerlijkheid en dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Joannes Ennekens Peeterssone, brenger dezer, is ingezetene
alhier, dat dezelfde vele jaren is gekweld geweest en nog is met een zwaar accident aan zijn been,
waardoor hij onbekwaam is zijnen kost te kunnen winnen, dat er tot het cureren van hetzelfde been
wegens onze Arme Tafel in differente maal en vele kosten zijn gedaan, die tot hiertoe schier,
vruchteloos zijn geweest, en alzo geheel onbekwaam zouden staan te worden om zijne kost te
kunnen winnen.
Dat alzo dezelfde Joannes Ennekens door zekere praktisijn bij geval hier omtrent zijnde zo veel
als verzekering is gegeven het been te zullen genezen. Zo is het dat alzo dezelfde zeer behoeftig
is wij een iegelijke menslievende verzoeken dezelfde Joannes Ennekens tot betaling der kosten
van het cureren met milde aalmoezen te willen behulpzaam zijn. Ter oorkonde door den secretaris
laten depecheren met schepenzegel laten bevestigen in den jare 1793 den zevende september.
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Jan Peeters en Franciscus De Ceuster
schepenen des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze dat Carlo
Peeters oud omtrent den 49 jaren, lang vijf voeten vier duimen Rijnlandsche maten, zwart van
haar een weinig gekrold, zwart van wengsbrouwen en baard is ingezeten onder oosterwijk gehucht
van Tongerlo, zich gedurende met het maken van bessemen (bezems) dewelke hij verklaart te
koop te dragen naar de steden en speciaal naar Mechelen en alzo schier wekelijks met zijn zoon
Adrianus Peeters zich begeeft naar Mechelen om dezelfde zijne bessemen aldaar te verkopen,
waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen den zelfde Carlo
Peeters met zijnen zoon, liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder dezelfde te doen enige
hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1793 den 12de september.
TGL-OGA01-056
Wij Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth, Andreas Van Hove en Franciscus De
Ceuster schepenen des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren bij deze
dat Joannes Ludovicus Van Den Wijngaert geboortig van Halen, zo hij zegt, oud omtrent de 38
jaren, lang vijf voeten zes duimen Rijnlandsche maten, blond van haar niet gekrold wat
sproetachtig in zijn aangezicht, tamelijk dik van lichaam nu enige jaren is geweest brouwer in de
abdij van Tongerlo, dat dezelfde is eerlijk en van goed gedrag bij dewelke zich staat te begeven zo
naar zijn vaderland als elders naar steden en dorpen, waaromme wij aanzoeken alle officieren en
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justicieren zo militaire als anderen den zelfde Joannes Ludovicus Van Den Wijngaert alomme
liberlijk te laten passeren en repasseren, zonder dezelfde te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1793 den 27ste september.
Copia.
Wij Schouteth en schepenen des dorps en Heerlijkheid Tongerlo gelegen in de Brabantsche
Kempen, certificeren bij deze dat Jan Baptist Ven, brenger dezer oud omtrent den 19 jaren, lang
omtrent de vijf voeten zes duimen Rijnlandsche maten, bruinachtig van haar niet gekrold, blauw
van ogen en voorts wel geproportioneerd van lichaam, is ingezeten onder deze jurisdictie, zich
geneirende met kopen van eieren, kalfsvellen, wild, kiekens etc... om dezelfde ter stad te koop te
dragen en van daar mede te brengen winkelwaren van differente soorten om dezelfde in de
omliggende dorpen te verkopen, om alzo voor hem en zijn ouders de kost te kunnen winnen,
waaromme wij aanzoeken alle officieren en justicieren zo militaire als anderen den zelfde Joannes
Baptist Ven alomme liberlijk te laten passeren en repasseren met zijne bagage, zonder dezelfde
te doen enige hinder of letsel….
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1793 den 26ste november.
TGL-OGA01-057
Generale convocatie gehouden wegens den heer M. N. Van Schoubroeck
Schouteth dezer Heerlijkheid van Tongerlo dezen 28 november 1793.
Den heer convocant legt alhier over de advertenties of plakbiljetten op zegel van vier stuivers, ten
dien zijnde behoorlijk gepubliceerd en geassigeert alhier binnen Tongerlo en Oosterwijk op den 24
dezer door den stadhouder H. Truijens en Jan Van Geel, blijkens relaas staande in pede de
zelfde biljetten, inhoudende de clausule, dat de presente zullen vervangen de absente en
dienvolgens redenen gevende zijner convocatie, proponerende zegt. Dat dit dorp van Tongerlo
met deze troebele tijden merkelijk is belast geworden zo door leveranties van brood, foeragie,
logementen van troepen als anderszins, zo door de Franse als andere troepen.
Dat (de) wethouders de schulden en belastingen voor zoveel mogelijk al hebben trachten te
koelen, zo uit de achterstallige collecteurs sloten als ook met leningen van penningen tot den tijde
toe van te kunnen restitueren. Dat zij als nu geen middelen meer en weten te vinden om te kunnen
voldoen aan de dagelijkse voorvallen belastingen zo van hoger hand, als aan de gene van
Quartiers wegens alreeds verschenen en te verschijnen, ten zij bij middel van geldlichting of
andere leningen, of wel bij zware belastingen van ommeslagen in de collecte boeken, welk laatst
middel altijd zeer ongereed is, en daardoor niet seffens en konden voldoen tenzij met provisionele
lichting of leningen van penningen, tot den tijde toe dat men die bij zettingen uit de collecteboeken
zal kunnen voldoen en afkwijten.
En alzo alzulke lichting of lening van sussistante penningen niet en vermag te geschieden zonder
voorgaande permissie in forma bekomen, zo verzoekt hij convocant hierop Ue resolutie.
Wij Schouteth en schepenen des dorps Tongerlo gelegen in de Brabantsche Kempen, certificeren
bij deze dat Franciscus Mertens, oud omtrent de 24 jaren, geboortig van alhier is domestiek
binnen de abdij van Tongerlo, doende het boerenbedrijf, lang wezende vijf voeten acht duimen
Rijnlandsche maten, bruin zwart van haar weinig gekrold, bruine ogen en ook zwartachtig van
wengsbrouwen, een weinig pokdalig van wezen en verder wel geproportioneerd van lichaam,
wezende van goede naam en faam en van goed gedrag, waaromme wij aanzoeken alle officieren
en justicieren zo militaire als anderen den zelfde Franciscus Mertens alomme liberlijk te laten
passeren en repasseren, zo te voet, te paard met zijne bagage, zonder dezelfde te doen enige
hinder of letsel, tot het bedrijf zijner affaires
Met de schepenzegel bevestigd ten jare 1794 den 26ste februari.
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Copia.
Wij ondergetekende schepenen des dorps Tongerlo committeren bij deze de heer M. N. Van
Schoubroeck onze Schoutet om zich te begeven op den eersten der toekomende maand april ter
Quartiers vergadering tot Herentals aldaar gehouden wordende over en deze zaak van zeker
decreet door den Soevereinen Raad van Brabant gegeven op het rekwest van de heer Franciscus
Bernard Bellens hoofddrossaard van het Quartier Hoogstraten nopende de leveranties van
wagens karren en paarden of andere militaire prestaties om aldaar benevens de voordere
geconvoceerde over het voorschreven object te helpen resolveren, en te doen gelijk (de)
meerderheid van stemmen zal goed gevonden en na eis van zaak gedaan te worden en de
genomen resolutie te tekenen en verder te doen zo en gelijk het conveniëren zal.
Ter oorkonde gegeven in Tongerlo 28 maart 1794.
TGL-OGA01-058
Inliggende folio:

1793 Advertentie
Van wegens d’ heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth deser heerelijckheijdt van
Tongerloo, wordt mits dese geroepen ende geconvoceert alle iegelijke soo inne als
afgesetene geintresseerde ende gegoede deser gemeijnte om te compareren op
donderdagh den 28e deser maend september 1700, drij en negentig voor middagh van
negen tot elf ueren in schepenen camer; ten hooghuijse alhier binnen Tongerloo, ende
aldaer te aenhooren alsulcken prepositien als van wegens den convocant als dan sullen
voorgedraegen worden, ende wel speciael over de noodsakelijckheijdt van lichtinge ofte
leeninge van penningen tot betaelinge van carrevrachten, pioniers leverantien van meil
ende andere oorloghs lasten, alreede voorgevallen ende alsnoch voor te vallen
Waer naer sig ider des rakende can reguleren om aldaar present te zijn dunckt het hun
goet, op pene dat de presente sullen vervangen de absente
Segget voorts
Joannes Van Gheel 24 november 1793
TGL-OGA01-059

1793 Advertentie
Van wegens d’ heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth deser heerelijckheijdt van
Tongerloo, wordt mits dese geroepen ende geconvoceert alle iegelijke soo inne als
afgesetene geintresseerde ende gegoede deser gemeijnte om te compareren op
donderdagh den 28e deser maend november, 1700 drij en negentigh voor middag, van
negen tot elf ueren, in schepen camer, ten hooghhuijse alhier binnen Tongerloo, ede
aldaar te aanhoren alsulcken prepositien, als van wegens den convocant alsdan sullen
voorgedragen worden, ende wel speciael, over de noodsaeckelijckheidt van lichtinge oft
leeninge van penningen tot betaelinge der carrevrachten, pioniers leverantien van meel en
ende andere oorloghs lasten alreede voorgevallen en noch voor te vallen waer naer sigh
een iegelijk des raeckende can reguleren, am aldaar present te zijn, dunckt het hen goet,
op pene, dat de presente sullen vervangen de absente.
Segget voorts.
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Gepubliceert ende geasigeert ter gewoonlijcke plaetse ende
ure. Actum Tongerloo den 24 november 1793. Henricus
Truijens stadhouder.
TGL-OGA01-060

Op 17 auhustus 1799 is alhier omtrent 7 uur naer noen gearresteert eenen Capitijn, eenen
Lieutenant en 62 à 63 gemeene soldaten van het regiment van Viersel, ende sijn alle
gelogeert op het hoog huijs ende aan hun gelevert stroij, brood, boter, patatters ende
keersen, ende sijn verbleven tot 19 den selve maend ’s morgens ten half seven.
Den naem van den Capitijn is Le Lt. Harnoncour Capt. Du Reg. De Viersel
TGL-OGA01-061

Annotation der penningen competerende de gemeente van Tongerlo
zo der geene bevonden in de dorps comme en de ingebrachte sloten
op de dorps rekeningen gevallen, als wegens den uitgeef der
penningen daar tegens gedaan als hiernevens staat aangetekend .
1785. In den eersten op 12 februari 1785 door de wethouder overtelt de contante penningen
bevonden in de dorps comme dezer gemeente degene in differente speciën komen te
belopen ter somme van 1126 guldens 6 stuivers courant.
25 februari ontvangen van Jan Martin Wuijts borgemeester de anno 1781 in voldoening
der sloten gevallen op zijne rekeningen de somme van………………
60 – 4 – 2
25 ditto van Merten Verhaert borgemeester de anno 1783 op korting der sloten gevallen
op zijn rekening………………………………………………………………
84 – 0 – 0
21 augustus van verkocht afval der gemaakte bruggen ontvangen
van Adriaen Verstappen …………………………………………………..

0 – 17 – 0

7ber ontvangen wegens verkochte haver die door de gemeente was gekocht voor de
peerden der krijgs volkerenen ingevalle…………………………………..
20 – 16 – 0
Ditto ontvangen wegens verkochte spaanders van den afval der
gemaakte bruggen…………………………………………………………..

1–0–0

Uitgaven gedaan uit de penningen der dorps comme als volgt
1785 25 februari aan Andreas Van Hove schepene voor negen veertelen haver door hem
gekocht van Jan Papen gerestitueerd de somme van………………….
23 – 8 – 0
Ditto aan Petrus Sterckx schepene voor zijn verschot betaald voor porten van brieven etc..
als bij notitie…………………………………………………………….
1–3–2
6 mei aan Petrus Sterckx voor zijne verschotten van porten van brieven etc… bij
specificatie betaald der zaak van krijgs volkeren de somme van 5 guldens tien stuivers
6 ditto aan Josephus Verboven voor aan eenen bode voor port van een bried aan den
foeurier Rochman tot Geel liggende betaald………………………..
0–4–0
Item aan Adrianus Bellens voor een advies door hem betaald aan den Heere advocaat
Vonck tot Brussel rakende den Armen gerestitueerd met port…….
7 – 19 – 0
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Item voor port van het advies ons toegezonden van denzelfde heere betaald

0–6–0

Item aan Philip Donije patrouillant betaald voor gage bij quitte de dato 28 februari 1785 tot
supplement van de maand december 1784…………………………
2–2–0
TGL-OGA01-062
15 december van Merten Verhaert borgemeester de anno 1782 in voldoening en tot
purgeringe der sloten op zijne rekeningen gekorte fouten ontvangen de som van
……………………………………………………………………………..
67 – 14 – 1
Item van Jan Swolfs eodem die als borgemeester de anno 1783 op korting der sloten op
zijne rekening ontvangen………………………………………………..
100 – 0 – 0
Ontvangen van de Schepenen van Oosterwijk voor hunne qoute tot betaling der pioniers tot
Stabroeck in Capellen in de repartitie van ’t quartier in het begin van dit jaar 1785
……………………………………………………………………………..
33 – 16 – 2
23 december van de Heer Schouteth ontvangen wegens 133 rations stro door hem
ontvangen van Verboven, president schepene te Westerlo aldaar geleverd voor de
dragonders peerden van het regiment D’ Arbergh…………………..
8–6–1
23 ditto van dezelfde ontvangen als aan hem betaald door de Heer Hoofdschouteth in
restitutie der quote in de repartitie voorschreven gekort quitte geld..
101 – 7 – 1
1786.
3 juli ontvangen van de Heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth voor door hem ten
comptoire tot Antwerpen ontvangen voor logementen etc. van zijne Majesteit troepen
ingevolge assignatie van 7 maart 1786 wegens de Heeren Staeten gegeven ,
de somme van ……………………………………………………………
27 – 9 – 2
Item bij assignatie der Heeren Staeten van Brabant ten comptoire tot Antwerpen de dato 24
juni 1785 voor logementen van militaire dragonders van het regiment D’ Arbergh ontvangen
………………………………………………………………………………..
119 – 15 – 2
Transporten van uitgeeff …………………………

40 – 12 – 2

6 mei item aan Peeter Raets voor vijf wischen hout van de Heer proviseur Torfs betaald
……………………………………………………………………………….
14 – 0 – 0
Ditto aan Philippus Donije voor gagie der maand april 1785 bij quitantie betaald
……………………………………………………………………………….
7 – 10 – 0
24 juli aan de metser van de abdij voor examinatie van den kelder van het gemeentehuis
betaald ……………………………………………………………………..
0 – 18 – 0
Item voor het vullen van denzelfde kelder bij publieke aanneming betaald
………………………………………………………………………………
20 – 0 – 0
Ditto aan Petrus Sterckx voor zijn verschot aan porten en brieven rakende de militaire
bewegingen als bij specificatie betaald tot 21 juli 1785 betaald ……..
4–4–0
Ditto voor gekocht hout van de abdij tot het maken der bruggen betaald 12 – 0 – 0
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7ber voor verteir gedaan door een patrouille der dragonders alhier geordonneerd door de
heer Capiteijn Gies (Qies) gelogeerd tot Westerlo om te in vigileren op de dis orders die ten
tijde der kermisse alhier zouden kunnen hebben geschied………...
1 – 12 – 0
Item aan Andreas Van Hove schepenen voor zijne vacatie naar Brussel dragende de
staten op de dorpsrekeningen en dezelfde over den jare 1782 besteld in den Raad van
Financiën, alhier voor 1/3 mits de gehuchten van ILL en Oosterwijk en de gemeente van
Eijndthouthamme ieder ook 1/3 de som van ……………………………. 2 – 2 – 0
TGL-OGA01-063
Transport van ontvangsten ……………. 1751 – 12 – 3
1786.
7ber item ontvangen ten comptoire der Heeren, Staeten van Brabant tot Antwerpen voor
gedane karrevrachten in Juni (januari ?) 1785 verricht ten dienste der militairen de somme
van ………………………………………………………………….
8 – 14 – 0
Ontvangsten …………………….

1760 – 6 – 3

Transport van uijtgeef …………..

102 – 18 – 2

19 november aan Petrus Sterckx voor verschot door hem gedaan aan gidsen, porten van
brieven ten dienste der militairen als bij specificatie…………….
6–1–0
Item aan den heer Hoofdschouteth tot Herentals voor de repartitie in de bekostingen der
pioniers tot Stabroeck in Capellen betaald ……………………….
101 – 9 – 1
Item aan de heer Hoofdschouteth bij beschrijfbrief van 5 februari 1785 voor de quote der
levering van haver en gerste stro tot Lier, betaald met quitte geld..
14 – 9 – 1
Nota: dit is door den Quartiere niet vergoed.
Item bij quittantie de dato 28 april 1785 betaald tot Antwerpen ten comptoire der Heeren
Staeten voor de 2de paije montuergeld met kosten van sommatie door de heer Schouteth
aldaar geteld de somme van ………………………………………
34 – 10 – 0
Hiervan moet de abdij restitueren voor de helft …………………
17 – 5 – 0
1786.
Item bij quitantie de dato 11 januari 1786 betaald voor t’ montuergeld van den proost
verschenen prima januari 1786 ondert. De quitte J. B. Van Cels … de somme van
…………………………………………………………………………
32 – 0 – 0
Hiervan moet de abdij restitueren de helft dus …………………..
16 – 0 – 0
Item aan Adriaen Van Den Bergh voor het bestellen van het voorschreven geld ten
comptoire tot Antwerpen ……………………………………………..
0–6–0
4 april aan de heer Schouteth tot betaling van zeven en half jaar nobelgeld verschenen …
december 1785 aan Jouffrouwe Johanna Bouhoulle tot Antwerpen als geautoriseerd van
het Gouvernement General, betaald de somme van ………..
33 – 19 – 0
Is ingebracht quitte de dato 6 april 1786.
9 ditto aan Peeter Raets voor logement van twee Hoesaren van het Regiment Wurmser
gelogeerd in 8ber 1785, betaald …………………………………..
7–0–0
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9 ditto aan Joseph Van Sande voor logement drij Hoesaren van hetzelfde Regiment,
betaald………………………………………………………………….
10 – 10 – 0
5 mei door de heer Schouteth Van Schoubroeck voor aan den procureur Bogaerts tot
Brussel voor zijne devoiren salarissen voor deze gemeente gedaan als bij specificatie met
quitte van de voorschreven somme ……………………………….
7–6–0
Item aan de gemeente van Oosterwijk betaald de somme van 14 – 10 zo veel Tongerlo
voor Oosterwijk ten comptoire der Heeren Staeten tot Antwerpen hadde ontvangen tot
betaling der pioniers gewerkt hebbende tot het effenen der heide “ de weduwe “ tot
Oosterwijk tot exercitie der dragonders…………………………
4 – 10 – 0
Bij afrekening van 5 oktober 1786.
Item aan de gemeente voorschreven gerestitueerd de somme van 33 – 15 – 3 voor hun
derde van 101 – 7 – 1 door Tongerlo ontvangen van de heer Hoofdschouteth tot Herentals
in restitutie der quote van Tongerlo in de repartitie tot betaling der pioniers tot Stabroeck
Dus…………………………………………………………….
33 – 15 – 3
Dit staat nog eens achter dus hier niet.
Item betaald voor gedane vrachten voor de militairen van zijne Majesteits troepen betaald
als bij lijst van 21 augustus 1785. …………………………..
15 – 14 – 2
TGL-OGA01-064
8ber van de gemeente of gehuchten van ILL en Oosterwijk ontvangen in restitutie der
verschotten door Tongerlo voor de voorschreven gehuchten gedaan als bij notitie door
wethouders gedaan de somme van …………………………
16 – 8 – 0
Ontvangst …………………….

1776 – 14 – 3

1 oktober van den heere Proviseur der abdij Tongerlo in restitutie van voor hem betaald ten
comptoire tot Antwerpen voor 2 paijementen montuergeld van den Rontgast laatst
verschenen januari 1786 de somme van………………………
33 – 5 – 0
5 oktober van schepenen van Oosterwijk ontvangen als bij liquidatie van heden voor enige
betalingen voor hun gedaan …………………………………
22 – 6 – 0
Bij liquidatie van 5 oktober 1786.
Item ontvangen wegens het verkocht quaet hout van de latrine aan de dorpsschool.
……………………………………………………………………
0–5–0
18 ditto van de heer Schouteth van de gehuchte van Oosterwijk ontvangen 28/3 in 2 – 2 zo
veel aan hun is betaald door deze gemeente voor een voorgespannen paard in het
wegvoeren van een Capitijn der Hoesaren. ……………………..
1–8–0
7 december van Petrus Verstappen borgemeester de anno 1784 op korting van verschot
voor hem tot betaling van den Provoost uit de gemeente penningen gedaan, ontvangen de
somme van ………………………………………………………….
80 – 0 – 0
Transport uitgeef …………………..

404 – 9 – 1

Item voor gelevers stro voor de voorschreven troepen betaald als bij lijst van voorschreven
datum ………………………………………………………………….
30 – 11 – 2
Item voor logementen van militairen betaald als bij lijst van dezelfde
datum ………………………………………………………………….

86 – 8 – 0
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uitgeef ………………………

521 – 8 – 3

Item aan de schepenen van Oosterwijk betaald een gulden acht stuivers voor 2/3 door hun
verschoten voor een paard voor de voiture van een Capitijn der Hoesaren
Bij afrekening van 5 oktober 1786 …………………………….....
1–8–0
Item aan den heere Proviseur der abdij Tongerlo op 1 oktober dit jaar betaald in
mindernisse van een kapitale rente van 14884 gls. wisselgeld, een somme van
884 gls. wisselgeld, facit in courant …………………………….
1031 – 6 – 2
Item aan dezelfde heer eodem die betaald wegens verschenen intrest van het
voorschreven afgelegde kapitale somme tot dato voorschreven …..
12 – 17 – 3
5 oktober, item aan Jan Baptist Verhaert betaald voor zijn loon als gids in het begin van
het jaar 1785 gedaan ten dienste der militairen als bij quitte……………. 1 – 11 – 2
Item aan Guilliam Mertens voor een karrevracht gedaan naar Herentals in oktober 1785
ten dienste als voor ………………………………………………………….. 1 – 10 – 0
Item aan Jan Van Hout voor een karrevracht naar Herentals in oktober 1785 ten dienst der
militairen gedaan …………………………………………………………….. 1 – 10 – 0
Aan schepenen van oosterwijk gerestitueerd hunne quote in de betalingen der pioniers tot
Stabroeck betaald …………………………………………………………… 33 – 15 – 3
Gerestitueerd, Jan Peeters, Martinus Verstappen.
Aan Peeter Van Hemel voor vier nieuwe stoelen voor de schepenkamer. 2 – 16 – 0
TGL-OGA01-065
1786, 10 januari
Van schepenen van Oosterwijk voor 1/3 in de bekostingen der reparaties
aan het Hooghuijs ontvangen ………………………………
5 – 13 – 2
Item voor hun 1/3 in 4 nieuwe stoelen voor het Hooghuijs van hun
Ontvangen………………………………………………………

0 -18 – 3

1787.
12 juli van Joannes Swolfs op rekening of korting der sloten in zijne
rekeningen ontvangen …………………………………………

52 – 11 -

Van Peeter Verstappen in restitutie van geavanceerde penningen door hem gedaan als
blijkt in zijne rekeningen als borgemeester……………………
58 – 5 Item van dezelfde in voldoening van zijn slot van binnencosten
Ontvangen………………………………………………………..

04 – 10 –

15 november van Jan Swolfs borgemeester de anno 1783 in
voldoening van zijn sloten ontvangen ………………………

32 – 18 – 3

1788.
7 januari van Michiel ’t Sijen borgemeester de anno 1785 op korting der
sloten van zijn rekeningen ontvangen………………………….
126 -: -
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21 februari 1788 van Petrus Verstappen borgemeester de anno 1784 in
voldoening der sloten van zijne rekeningen ontvangen……..
107 – 5 – 2
Ontvangst …………………….

2332 – 1 – 1

Transport van uitgeef ………………..

1608 – 4 – 1

18 oktober aan Peeter Van Hemel voor twee voeten onder de
gemeijtecomme gemaakt, betaald ………………………….

0–6–0

18 ditto aan Franciscus Deckers voor vaerloon gedaan in het aanvoeren van hout en
planken tot het maken der bruggen a° 1785 als bij biljet liggende in de dorpsrekeningen
over hetzelfde jaar ……………………………………………..
1–4–0
24 november aan Geeraert Van Dorenmael voor het maken van de nieuwe putkuip van
den dorpsput, betaald ………………………………………………
21 – 10 – 0
1787.
10 januari aan reparatie van het Hooghuijs betaald wegens het maken van de zoldering,
witten kalk, arbeidsloon etc…als bij notitie ………………………
17 – 0 – 2
Item voor steen kalk etc.. voor de dorpsschool betaald ………….

3 – 14 – 3

Item voor idem betaald aan arbeidsloon …………………………..

1 – 10 – 1

Aan Peeter Van hemel voor 2/3 in het logement van enige Provosten
Betaald……………………………………………………………………

0–8–0

Aan Joseph Verboven voor zijn verschot aan den heer pastoor van het celebreren anno
1786 van een singende misse ter ere van de H. Lucia, betaald …..
1–8–0
Eodem aan dez schepenen van Oosterwijk voor hun 1/3 in 2 – 2 door Tongerlo ontvangen
uit de vergoedingen door de Heeren Staeten gedaan wegens voorspanning van een paard
aan de voiture van eenen officier der Hoesaren van het Regiment Wurmser
……………………………………………………………………………..
0 – 14 – 0
12 juli aan Joseph Verboven voor zijn verschot voor een pond schietpoeder tot omwille …
omscheuten van d’ eerste arrivement van den Eerwaarde heere prelaat komende uit de
Staten vergaderinge……………………………………………………
1–2–
12 ditto voor een tonneken buspoeder met …?....van 25 tt met vracht en port van
brieven betaald…………………………………………………………..
21 – 6
uitgeef ………………………………….

1678 – 7 – 3

TGL-OGA01-066
Transport van ontvangst …………….

2332 – 1 – 1

Aan transport en uitgeef …………….

1678 – 7 – 3

1787.
28 september voor kosten van stellen van een getuijnsel dienende tot het doen van
een verlichting des avonds 26 september gedaan, ter oorzaak der ratificatie der
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privilegiën en blijde inkomsteen wegens zijne Majesteits gedaan, belopen dezelfde
onkosten met arbeidslonen en materialen daar toe gebruikt ter somme van
……………………………………………………………………..
10 – 10 – 2
Voor aan de schutters verteir betaald …………………………

0 – 10 – 0

Item aan Joannes Van Sande voor een veerteel kalk voor de dorpsschool met 10
stuivers per vracht betaald …………………………………….
1–5–0
13 december voor aan den Eerwaarde heer pastoor voor het celebreren van een
gezongen mis ter ere van de H. Lucia met het spelen van het orgel
……………………………………………………….
1–8–0
Aan Andreas Van Hove voor het doen van een advertentie naar Oevel tot
publicatie van te boek te komen op de goederen onder Tongerlo gelegen, aldaar
betaald gerestitueerd …………………………….
0–3–0
Aan J. J. Van Roij secretaris alhier gerestitueerd zijn verschot aan port van een
brief uit de Rekencamer komende met de originele rekeningen van Tongerlo,
Oosterwijk en Eijnthouthamme, mitsgaders voor port van brief in antwoord dier met
voerman op Loven naar de voorschreven Rekencamer……
0–5-0
1692 – 9 – 1
1788 november
22ste aan den procureur Bogaerts in Brussel betaald voor zijn specificatie van
devoiren gedaan voor deze gemeente als door den heer Schouteth betaald en aan
hem gerestitueerd…………………………………………..
7 – 8 – 20
December 15de aan den heer pastoor voor het celebreren van een gezongen mis
ter ere aan de H. Lucia met het spelen der orgel…………..
1–8–0
1789.
Aan Peeter Raets boshoeder der abdij voor vier wissen hout betaald met bracht
voor de Boshoeve voor twee derde voor deze gemeente, wezende de andere derde
ten laste van lLL Oosterwijk de somme van ………………
8–0–0

END
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TGL-OGA14-002
Februari 1756, N° 1.
Compareerde Jan Vermeerbergen en Jan Van Reusel in kwaliteit van geëede voogden over de
drie minderjarige kinderen, met namen Anna Catharina Vermeerbergen, Jan Baptist
Vermeerbergen en Peeter Vermeerbergen achtergelaten bij wijlen Peeter Vermeerbergen daar
moeder van is Elisabeth Van Reusel ter ene en dezelfde Elisabeth Van Reusel bijgestaan met
Guilliam Matthijs als haar tegenwoordige man en voogd ter andere zijde, welke comparanten om
te voorkomen kwesties en geschillen die er namaals zouden kunnen komen nopende de haafelijke
goederen door de dood van de voorschreven wezen vader, verklaarden tot akkoord gekomen te
zijn, te weten dat de tweede comparanten zullen verplicht wezen gelijk zij beloven de voorschreven
haar minderjarige kinderen wel en behoorlijk te onderhouden van kost en drank, klederen en
lijnwaad … tot ze gekomen zouden zijn tot een ouderdom van achttien jaren en aan ieder der
kinderen te betalen een som van achttien guldens … en of er iemand dezelfde wezen kwam aflijvig
te worden voor den voorzegde ouderdom zal den vermelde … voor de ene helft suïcideren op de
overblijvende kinderen … en de wederhelft op de tweede comparanten mits doende voor de helft
betalende de kosten der begrafenis uitvaart en het bestellen eerst ter gewijde aarde alle het welk
de tweede comparante principes achtervolgende en volbrengende zal zijn en blijven de meesteres
der voorschreven haafelijkheid en aangaande de immeubele goederen zal ingevolgd worden het
costumier of gemeen landsrecht … alles te houden voor goed, vast en van waarde …
Actum binnen Oosterwijk Tongerlo den 5 februari 1756, coram den Heer Schouteth Van Roij,
Adriaen t’ Siegers en Jan De Ceuster schepenen. P. Mertens secretaris
Slordig geschrift:
Op heden 21 februari 1756, compareerde voor mij ondergeschrevene wijlen weduwe van Joseph
Wouters kinderen … Jan Wouters en Joseph Tillemans als voogd en toeziender ter andere zijde
welke erfgenaam verklaarde zekere perceel dries land en heide gelijk hetzelfde gelegen is en
verklaart te hebben aan deze comparanten…
Deze voogd verklaarde verkocht te hebben een perceel aan Egidius Vermeulen voor een som
van 124 guldens courant geld mits dat Egidius Vermeulen deze pand aanvaard, mits dat Egidius
Vermeulen een jaar zal hebben 8 guldens mits eigenaar voor het jaar 1756, hierop stelt Egidius
Vermeulen vijftien hoogen in présence van Peeter Helsen en …
Denzelfde Egidius Vermeulen kocht ” het fransoos “ voor een som van 92 guldens courant geld
mits het heel zijn gewas moet hebben aan te vaarden het jaar 1756 half oogst, hierop stelt Egidius
Vermeulen vijf hoogen in presense van getuigen Cornelius Vanden Poel en Jan Joseph
Verstappen.
Deze Cornelius Van De Poel verklaarde gekocht te hebben zeker perceel land genaamd
“ moijdongen “ voor de som van 141 guldens courant geld, mits dat hij het pand … zijn gewas
moet hebben, hierop stelt Cornelius Van De Poel 10 hoogen in presentie van de getuigen Petrus
Helsen en … Jacobus Daems …
TGL-OGA14-004
Deze Jan De Ceuster verklaart gekocht te hebben een perceel land genaamd “ het …hanneken
van dijk “ voor 50 guldens courant aan te vaarden het jaar 1756 half oogst eerst komende, hierop
stelde Jan De Ceuster vier hoogen in presentie voor de getuigen Jacobus Daems en Peeter
Verheijden, hierop stelde Jacobus Daems één hooge in presentie van de getuigen Peeter
Verheijden en Jan Joseph Verstappen.
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Jan De Ceuster stelde nog één hooge op “ het hanneken van dijk ”. 11 maart stelde Cornelius
Van De Poel alsnog één hooge.
Jan de Ceuster stelde op “ het fransses “ drie hoogen den 22 februari in presentie van de
getuigen hiertoe verzocht Jacobus Daems en Peeter Verheijden, is geschied omtrent 2 uren.
11 maart 1756 stelde Egidius Vermeulen op “ het franssens “ alsnog een hooge …
Op heden 11 maart 1756 de kaars van s’ Heerenwege met consent van de partijen wederzijds
ontstoken zijnde op den dries voorschreven of “ wipheijde “ is met den uitgang derzelfde gebleven
aan Jan Kempenaers als naarderling uit den hoofde van Anna Verstappen zijn huisvrouwe voor
de som van 490 guldens courant. Actum in collegio op datum als boven.
Op dezelfde dag de kaars ontstoken van ‘s Heerenwege met consent als voor ontstoken zijnde op
“ het franssens “ voorschreven is met den uitgang dezelfde koper gebleven Egidius Vermeulen
voor de som van 103 guldens courant.
Op datum als boven de kaars van ‘s Heerenwege ontstoken op “ de moijdingen ” is na den
uitgang derzelfde, koper gebleven de voorschreven Jan Kempenaers voor de som van 153
guldens courant.
Op dezelfde datum als boven de kaars van ‘s Heerenwege ontstoken met consent als voor op
“ het hanneken van dijck “ en de zille heide op “ het ringelven “ is met den uitgang derzelfde
koper gebleven Cornelis Vande Poel voor de som van 57 guldens courant.
TGL-OGA14-005
Deze zegel dient tot de meegaande deling van de kinderen en erfgenamen van wijlen Marten
Verstappen daar weduwe van is Anna Verstappen, namelijk Elisabeth Verstappen, Joanna
Catharina Verstappen en Peeter Joseph Verstappen, benevens de voorschreven Anna
Verstappen voor de delen der drie van haar afgestorven voorkinderen op datum van 13 maart
1756, waarvan de waarde volgens verklaren der condividenten bedraagt ter somme van 1500
guldens courant.
TGL-OGA14-006
13 maart 1756.
Scheiding en deling aangegaan door de kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Verstappen
daar weduwe af is Anna Verstappen, namelijk Elisabeth Verstappen bijgestaan met Jan
Blommé als haar man en voogd, Joanna Catharina Verstappen bejaarde jonge dochter ten deze
bijgestaan met Jan De Ceuster haar geassumeerde voogd uit de wet alhier, Peeter Joseph
Verstappen minderjarige zoon bijgestaan met Jan Verstappen als zijn geëede voogd, respectieve
kinderen van wijlen den voorzegde Marten Verstappen daar moeder af is de voorzegde Anna
Verstappen mede comparerende bijgestaan met Jan Kempenaers als haar tegenwoordige man,
van alle goederen, zowel patrimoniale als matrimoniale en degene te samen in huwelijk door
dezelfde gehuwden gekocht zijnde, alzo gesteld in drie egale kavels navolgende.
Eerst kavel.
Den eerste kavel, huis, stal, schuur, hof en binnenveld, groot 300 roeden salvo, gestaan en
gelegen tot Oosterwijk bij de kapel. Oost en noord de straat, zuid Adriaen Goossens erfgenamen,
west Henrick Verrijt erfgenamen. Item een bussel groot 150 roeden . Palende oost Joseph Matthijs
en Maria Verluijten erfgenamen, zuid Cornelis Vande Poel, noord dezelfde, west S’ Heerenstraete.
Item een half zille land salvo genaamd “ het driesen “ . Oost Jan Kempenaers, zuid Peeter Helsen
erfgenamen, west Adriaen Verstappen Mertenssone erfgenamen, noord Elisabeth Adriaens
erfgenamen.
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Item een perceel land genoemd ” de busselen “ groot 200 roeden salvo, oost de straat, zuid Diel
Verstappen erfgenamen, west Jan De Ceuster Guilliamssone, noord Jan De Ceuster
Adriaenssone.
Item een perceel land genaamd “ de busselen “ groot 200 reden salvo, oost Jan De Ceuster
Guilliamssone, zuid Guilliam ….
TGL-OGA14-007
Van Outsel Janssone, west Jan Baptist Van Outsel erfgenamen, noord Adriaen De Ceuster en
Peeter Boecx erfgenamen.
Item een perceel beemd genaamd “ het aertrijck bemdeken “ groot 150 roeden salvo, oost
Gommar Verhagen erfgenamen, zuid Marinus Verluijten en Jan Helsen erfgenamen, west Henrick
Verrijt erfgenamen, noord Guilliam De Ceuster erfgenamen.
Item een perceel land genaamd “ de swerte braecke “ groot 150 roeden salvo, oost de veldstraat,
zuid Dielis Vermeulen, west Adriaen Verboven en noord Henrick Verrijt erfgenamen, op last van
een veerteel koren cijns aan het besloten hof tot Herentals.
Item een perceel land genaamd “ de oolensche heijde “ groot 300 roeden salvo, oost de
veldstraat, zuid Peeter Stercx erfgenamen, west Peeter Huijpens erfgenamen met meer anderen,
noord Guilliam Verluijten, op last van twee veertelen cijns jaarlijks aan de abdij alhier.
Item een perceel land genaamd “ het hanneken van dijck “ groot 187 roeden salvo, oost
Franciscus Bellens erfgenamen, zuid Henrick Verrijt erfgenamen, west Cornelis Vande Poel, noord
de Mechelse baan.
Item “ de laenheijde “ groot 200 roeden salvo, oost de veldstraat van Tongerlo naar Olen, zuid
Guilliam Verluijten, west dezelfde, noord Heer Iven en moet deze kavel ten zijne last nemen de
rente van 173 guldens courant ten behoeve van Peeter t’ Siegers nu Jan Verellen, 45 guldens
kapitaal wisselgeld ten behoeve der kerk alhier, 50 guldens wisselgeld ten behoeve aan dezelfde
kerk en 50 guldens kapitaal wisselgeld aan Peeter Heijlen en Jan Marien nu Peeter Wuijts, 50
guldens wisselgeld op te leggen aan Jan Kempenaers, op verdere last der voorschreven Anna
Verstappen condividenten moeder haar leven gedurende uit den voorzegde beemd genaamd
“ het aertrijck bemdeken “ in touchte zal trekken zes guldens jaarlijks en uit het voorschreven
“ busselen “ naast de straat vier veertelen koren en is deze kavel bij keuze voor het voordeel in
het leengoed bij keuze aangekaveld aan de voorschreven Jan Verstappen present en
accepterende ten behoeve van den voornoemde Peeter Joseph Verstappen minderjarige.
Tweede kavel.
De tweede kavel, huis, schuur, stal, hof en de helft van het binnenveld af te meten tegen den
derde kavel tot Geneijnde, genaamd “ den groenen weg “, zuid de derde kavel, west de abdij en
noord S’ Heerestraete of “ swertsheijde “ op last van twee loopen koren jaarlijks aan den H. Geest
alhier.
Item een perceel land genaamd “ het H. Geestdriesken “ alhier, groot …roeden salvo, oost den
Groenen weg voorschreven, zuid en west den heer prelaat en noord den derde kavel.
Item een perceel weide genaamd ” de cleijne weide “ groot 100 roeden salvo, oost Sr. Caise, zuid
Jan Van Nuten erfgenamen, west den Groenen weg op den dijk aan deze kavel, noord de Wimpe
op last van de helft van het ach…. onderhouden en twee lopen koren een den H. Geest alhier.
Item de helft van “ de groote weijde “ ten westen, groot 150 roeden, oost de derde kavel, zuid
Adriaen Spapen, west Jan Baptist Van Bel, noord de Wimpe op last van 2 loopen koren jaarlijks
aan den H. Geest alhier.
Item een perceel land genaamd “ het blocxken “ groot 100 roeden salvo, gelegen op “ de
schaepsdonck “, oost de ber…straete, zuid Henrick Van Nuten en Antoni Peeters, west Jan Van
Nuten erfgenamen, noord Sr. Caise. Item een perceel land genaamd “ de heijde “ groot 200
roeden salvo op “ de schaepsdijck “ oost Pauwel IJsermans erfgenamen, zuid de abdij, west
Antoni Peeters, noord Marten Verwimp erfgenamen.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 51

Item een heide groot 5 zillen salvo op “ de schaepsdijck “, oost Michiel Spapen erfgenamen, zuid
S’ Heerenstraet, west Peeter Struijven en noord den heer prelaat. Item een perceel land groot 1
zille salvo gelegen in “ de meijerije “, oost Laureijs Van Beln zuid Abraham Horemans, west den
Kercken weg en noord de straat en moet deze kavel ten haar last nemen 100 guldens kapitaal
courant ten behoeve van de Gilde tot Oosterwijk en 200 guldens courant kapitaal ten behoeve van
Marten Wuijts Guilliamssone, mitsgaders moet opleggen eens aan Jan Kempenaers de som van
11 guldens twee stuivers één oord courant in suppletie van de parten der drie afgestorven
kinderen van wijlen den voorschreven Marten Verstappen, bovendien moet dezelfde Jan
Kempenaers gedurende het leven van Anna Verstappen …
TGL-OGA14-008
… voorschreven zijn huisvrouw trekken jaarlijks in simpele touchte uit de helft van de voorschreven
“ groote weijde “ zes guldens en uit het “ H. Geestdriesken “ en “ twee blocxkens “ op “ de
schaepsdijck “ vier veertelen koren primo te verschijnen St. Andriesmisse eerstkomende en is
deze kavel met den rente last bevallen aan de voorschreven Elisabeth Verstappen present en
accepterende ter assistentie van haar man Jan Blommé.
Derde kavel.
De derde kavel, het huis cum annexis, hof en binnenveld voor de juiste helft tot Geneijnde waar
woont Franciscus Verwimp, af te meten tegen de tweede kavel, oost den Groenen weg, zuid de
tweede kavel en den heer prelaat, west den heer prelaat, noord de tweede kavel, op last van twee
guldens zeven oorden jaarlijks aan den H. Geest alhier.
Item de wederhelft van “ de groote weijde “ ten westen, oost de tweede kavel met de wederhelft
van den dijk aan deze kavel, zuid Adriaen Papen en Sr. Caise, west den tweede kavel en noord de
Wimpe, op last van twee loopen koren jaarlijks aan den H. Geest alhier en moet wegen door het
straatje ten zuiden.
Item een weide groot 200 roeden salvo, oost Pauwel IJsermans erfgenamen, zuid Merten Verwimp
erfgenamen, west de Bertelstraete of “ schaepsdijck “, noord de Wimpe. Item een heide groot 200
roeden salvo op “ de schaepsdijck “, oost den H. Geest, zuid Peeter Swolfs erfgenamen, west
Jan Van Hout, noord Laureijs Van Bel en Antoni Peeter. Item een perceel land genaamd “ den
souffraen “ groot 250 roeden salvo gelegen over “ swerts heijde “, oost “ swertsheijde “, zuid
Jan Verstappen, west Adriaen Peeters en noord Laureijs Van Bijlen.
Item een perceel genaamd “ het blocxken “ groot een bunder gelegen achter “ swertsheijde “
oost dezelfde heide, zuid de straat naar Gelindel, west het straatje en noord Adriaen Verswijvel en
moet deze kavel ten haar last nemen 100 guldens courant ten behoeve van het besloten Hof tot
Herentals, aan de abdij 100 guldens wisselgeld, aan den H. Geest tot Olen 50 guldens wisselgeld
en 100 guldens wisselgeld aan de kerk tot Olen, voorts moet opleggen aan dito Jan Kempenaers
in supplement van het deel aan zijn huisvrouw competerende uit den hoofde van haar drie
afgestorven kinderen verwekt in huwelijk met wijlen den voorschreven Marten Verstappen haar
eerste man, de som van 11 guldens 2 stuivers één oord, en op verdere last van dat dito Jan
Kempenaers gedurende het leven van dezelfde zijn huisvrouw jaarlijks zal trekken in simpel
touchte uit de wederhelft der “ groote weijde “ zes guldens en uit “ het groot veldt “ achter
“ swertsheijde “ voorschreven vier veertelen koren … en is deze kavel bevallen aan Jan De
Ceuster present en accepterende ten behoeve van de voornoemde Joanna Catharina
Verstappen.
Finaal is aan den voorschreven Jan Kempenaers in den naam van zijn huisvrouw voor het deel
der drie voorschreven afgestorven kinderen in het voorschreven goed ten dele bevallen bij akkoord
de rente van 100 guldens kapitaal wisselgeld ten laste van de erfgenamen van wijlen Nicolaes
Heijlen tot Soerle, bovendien moet trekken als voorschreven van ieder der drie voorschreven
kavels elf guldens twee stuivers een oord courant, als ook wordt den voorschreven Jan
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Kempenaers mits deze ontlast van de 200 guldens kapitaal courant ten behoeve van Merten
Wuijts Guilliamssone.
Dit alles op conditie nabeschreven …
TGL-OGA14-009
Actum binnen Tongerlo, 13 maart 1756, coram Adriaen t’ Siegers en Jan De Ceuster schepenen
met relaas aan den heer Schouteth Van Roij.
TGL-OGA14-010-011
Aan Mijne Heeren den Drossaard ende schepenen der Vrijheid Geel in kwaliteit als oppervoogden
van alle wezen.
Vertonende met eerbied Adriaen Van Bel en Jan Verstappen als geëede voogden over Jan
Baptist Van Bel broer van den eerste suppliant, verklarende hoe dat den voorschreven Jan
Baptist Van Bel alreeds heeft aangenomen het geestelijk habijt onder den regel van den Heiligen
vader Elias in het klooster der Eerwaarde paters Lieve Vrouwe Broeders tot Mechelen, tot welk
noviciaat de supplianten volgens contract alreeds hebben moeten avanceren een notabele som
geld, zodat zij boven de gereden penningen tot het bekostigen van het voorschreven Noviciaat
hebben moeten ter rente lichten een som van drie honderd guldens courant, en daarenboven
tegens dat den voorschreven Novitius bij de Religie zal wezen ingevoegd om met Gods gratie te
doen zijn solemnele professie alsnog zal nodig wezen een som van vier honderd acht en dertig
guldens.
In de marge:

Gezien bij F. L. Keteleers stadhouder in absentie van den heer drossaard en al
de schepenen der Vrijheid Geel dit rekwest aan hun gepresenteerd alsmede het
advies van de naaste bloedverwanten nomine uxoris van den minderjarige ten
deze en gelet op de redenen aldaar genereert, accorderen voor zoveel in hun is
aan de supplianten de permissie en autorisatie daarbij verzocht met macht in den
enen en anderen geval van kopers of geldschieters voor Hof en Heer competent
met de gerekwireerde solemniteiten in de erfgoederen van den minderjarigen
concurrentie van de bomen aldaar geroerd te goeden en vestigen en erven en de
alsnog te lichten penningen of kooppenningen in geval onder hun kwitantie te
mogen ontvangen, mits doende van alles verzocht zijnde behoorlijke rekeningen
bewijs en reliqua. Actum in collegio deze 26 januari 1756.
TGL-OGA14-012

Ootmoedelijk biddende de supplianten hun recours nemen tot Ue, achtbare Heren.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te accorderen Ue permissie voor de gemelde sommen te
mogen belasten de erfgoederen van den voorschreven minderjarige Novitius of ook dezelfde
erfgoederen ten dien einde te mogen publiekelijk verkopen, met macht om dezelfde voor Hof en
Heer competent onder behoorlijke vertijdenisse ten behoeve van kopers of geldschieters te mogen
opdragen en daarvan te passeren behoorlijke brieven van goedenissen in forma, mitsgaders om
de kooppenningen ofwel de penningen die ter renten zullen worden geschoten onder hunne
kwitantie te mogen ontvangen, mits daarvan doende rekening bewijs en reliqia. Jan Verstappen
Den ondergeschrevene als nomine uxoris naasten bloedverwant van den minderjarige Jan Baptist
Van Bel verklaart om redenen bij de voorstaande rekwesten gemeld dat de erfgoederen aldaar
geroerd ten best oorboir van den voorschreven Jan Baptist Van Bel is beter gedaan dan gelaten.
Actum den 27 januari 1756. Hendericus Bossaerts.
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TGL-OGA14-013
Aan den heer Schouteth en schepenen van Tongerlo als oppervoogden van de onmondigen
aldaar .
Vertonen reverentelijk Anna Catharina Verhaert dochter van wijlen Egidij Verhaert en Anna
Mertens alsnog een weinig onder haar competente ouderdom en Jan Baptist Giels haar
geassumeerde voogd uit de wet, verklarende hoe dat aan de vertoonster is competerende een
slecht huisje met den hof en erve daaraan annex gestaan en gelegen in de Geelse straten alhier,
van welk huisje de supplianten zeer weinig profijt heeft genoten door de grote reparaties en
belastingen eender kapitale rente van 250 guldens courant ten behoeve van den H. Geest alhier,
waarom de supplianten het hebben geraadzaam gevonden het voorschreven huisje, hof en erve
publiekelijk aan de meestbiedende te verkopen, gelijk zij alreeds hebben gedaan, doch vermits
deze verkoop niet validelijk vermag te geschieden zonder Ue consent en aggregatie, redenen van
recours tot dezelfde.
Gezien bij de schepenen van Tongerlo, approberen de verkoop hierin geroerd, coram de
Schouteth Van Roij, Guilliam Verluijten, J. B. Sterckx schepenen.
TGL-OGA14-017
Deze zegel dient tot meegaande condities van verkoop der meubilaire effecten ten sterfhuis van
wijlen Dimphna Verwimp, daar weduwnaar van is Adriaen Van Hove tot Oosterwijk Tongerlo, op
datum 15 maart 1756. Waarvan de koopsommen te samen belopen ter som van 321 guldens, taal
stuivers en twee oorden.
TGL-OGA14-018
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Van Hove weduwnaar van wijlen Dimphna
Verwimp benevens de voogden der minderjarige kinderen achtergelaten bij de voorschreven
Dimphna Verwimp publiekelijk naar voorgaande kerkgebod zullen verkopen de meubilaire
effecten ten sterfhuis binnen Oosterwijk Tongerlo zoals volgt: Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Christiaen Goossens koopt voor 15 guldens en 10 stuivers een koe, borg Merten Gossens.
Amb. Soeten koopt voor 16 guldens en 10 stuivers een koe, borg Franciscus Vrancx
Hendrick Van Lommel koopt een koe voor 17 guldens, borg Peeter Van Lommel.
Jan De Ceuster koopt voor 11 guldens 10 stuivers een rund, borg Adriaen S Jegers.
Adriaen Van Hove koopt een paard voor 65 guldens.
TGL-OGA14-021
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop der huis cum annexis, bakhuis en hof
met het land en weide “ het schotsven “ verkocht door Henrick Wouters als in huwelijk met Anna
Cornelia Mertens aan Philippus Piha voor de som van 924 guldens courant, op datum van 3
april 1756.
TGL-OGA14-022
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Henrick Wouters als in huwelijk met Anna Cornelia
Mertens erfgename van wijlen Henrick Mertens en Catharina Janssens haar ouders, publiekelijk
naar voorgaand kerkgebod zal verkopen de na volgende goederen.
Op de voorschreven condities wordt voor eerst verkocht het huis cum annexis, schelfhouten en
bakhuis met den hof daaraan klevende, groot 78 roeden 8 voeten, zo hetzelfde gestaan en
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gelegen is in de Geelse straat alhier, oost Henrick De Win, zuid “ schotsven “ of de verkoper, west
Egidij Verhaert erfgenamen, noord de straat. de koper zal trekken van den huur van nu tot half
maart eerstkomende 30 guldens en ook zoveel het volgende jaar en het voorschreven goed voor
alleman opgeroepen zijnde te weten den eerste koop is met derde werf gebleven aan Philip Piha
voor de som van 525 guldens en stelde daarop nog 25 hoogen, borg Jan Baptist Wijnants. Op 13
mei is na de kaarsbranding dezelfde Philippus Piha koper gebleven.
De tweede koop de weide en het land genoemd “ schotsevenne “ groot 360 roeden, zo hetzelfde
gelegen is aan de Molenstraete alhier, oost Henrick De Win, zuid de Molenstraete, west Jan
Verboven, Peeter Mertens erfgenamen en Petronella Van Aken, noord de loop. De koper zal
trekken van den huurder voor ieder der twee jaren van verhuring in voorlijf 8 guldens courant en in
graanpacht drie veertelen koenen het voorzegde goed voor alleman opgeroepen is met derde werf
gebleven aan Philip Piha voor 300 guldens en stelde daarop nog 30 hoogen, borg als voor. Op 13
mei is met de kaarsbranding de voorzegde Philip Piha koper gebleven van de voorstaande koop.
De ondergeschreven Henrick Wouters en Anna Cornelia Mertens bekenden ontvangen te
hebben van Philippus Piha en Clara Coenen gehuwde de som van 924 guldens courant in
voldoening van de twee erfkopen voormeld.
TGL-OGA14-025
Scheiding en deling aangegaan door de gelijke erfgenamen van wijlen Adriaen Sneijers en Anna
Mertens gehuwden tot ILL onder deze jurisdictie, namelijk Marten Stickers en Peeter Janssens
geadmitteerde uit de wet van Herentals, beiden in kwaliteit van voogden over Adriaen Sneijers
minderjarige zoon achtergelaten bij wijlen Peeter Sneijers en Elisabeth Simons als erfgenamen
testamentair van wijlen den voorzegde Adriaen Snijers die zijn oom was, gepasseerd voor de
notaris Oniaerts en getuigen op datum van 26 september 1748 ter ene en Henrick Geens
weduwnaar van het tweede huwelijk van de voorschreven Anna Mertens als enige geïnstitueerde
erfgenaam van dezelfde zijn huisvrouw gepasseerd voor de voorschreven notaris Oniaerts en de
getuigen op datum van … (leeg) ter andere zijde, zijnde alzo gesteld in twee gelijke delen of kavels
navolgende:
De eerste kavel het groot huis, schuur, hof en het geheel binnenveld groot 200 roeden salvo, zoals
het gestaan en gelegen is tot ILL. Palende oost Jan Dircx, zuid de tweede kavel, west ’S Heeren
straete en noord Adriaen De Ceuster erfgenamen. Item de helft van het land …
TGL-OGA14-026
genaamd “ den tempel “ ten noorden zo hetzelfde is af gesepareerd van den tweede kavel.
Palende oost Henrick Verrijt erfgenamen, zuid de tweede kavel, west dezelfde tweede kavel en
noord den eerste kavel.
Item de helft van het perceel land genaamd “ de rouwhoeve “ ten zuiden zo hetzelfde is af
gesepareerd van de tweede kavel. Palende oost Henrick Verrijt erfgenamen, zuid den eerste
kavel, west en noord de tweede kavel.
Item de helft van een perceel dries gehaald “ den beijaert “ ten noorden insgelijks af gesepareerd.
Palende oost Peeter Stercx erfgenamen, zuid den tweede kavel, west de erfgenamen Gommar
Verhagen en noord Adriaen t’ Siegers, op last van de weg te leveren aan den tweede kavel.
Finaal de helft van een perceel heide genaamd “ de wipheijde “ ten westen insgelijks af
gesepareerd van de tweede kavel. Palende oost de tweede kavel, zuid Peeter De Winter, west
Adriaen Verboven en noord Joris De Wa… en is deze kavel met den recht en lot bevallen aan den
voornoemde minderjarige Adriaen Sneijers bijgestaan met zijn voorschreven voogden present en
dankelijk accepterende.
De tweede kavel “ het clijn huis “, hof en binnenveld, groot 50 roeden salvo gelegen tot ILL
voorschreven. Oost Jan Dircx, zuid Jan Biermans, west ‘ S Heerenstraete, noord den eerste kavel.
Item een perceel land groot drie zillen salvo genaamd “ den kerckentoren “ . Palende oost den
eerste kavel en Michiel Verstappen, zuid Adriaen De Ceuster erfgenamen met de helft van het
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straatje, west ‘ S Heerenstraete en Guilliam Verluijten, noord Adriaen Boecx erfgenamen. Op last
van een lopen koren cijns aan de kerk tot Olen.
Item een perceel land genaamd “ den tempel “ voor de wederhelft ten zuiden. Oost Henrick Verrijt
erfgenamen, zuid Michiel Verstappen en Diel Verstappen erfgenamen, west deze kavel, noord de
eerste kavel.
Item de wederhelft van een perceel land genaamd “ de rouw hoeve “ ten noorden, oost Henrick
Verrijt erfgenamen, zuid den eerste kavel, west deze kavel, noord Peeter Boecx.
item de wederhelft van een perceel dries genaamd “ den beijaert “ ten zuiden, oost Peeter Stercx
erfgenamen, zuid Simon Verwimp erfgenamen, west Gommar Verhage erfgenamen, noord den
eerste kavel?
Finaal de wederhelft van “ de wipheijde “ ten oosten. Palende oost Jan De Ceuster, zuid Peeter
De Winter, west den eerste kavel en noord Jan Kempenaers cum suis, en is deze kavel met recht
en lot bevallen aan den voorschreven Henrick Geens present en in dank accepterende.
Alles op conditie nabeschreven te weten dat de goederen door den voorzegde Henrick Geens en
Anna Mertens bewoonde en in gebruik door de gelijke condividenten ten regarde van de
bezaaidheid der landen alreeds geschied en gedurende dit seizoen geschieden tot half oogst
eerstkomende ….
TGL-OGA14-027
Zijnde verder geconditioneerd dat nopende de 100 guldens kapitaal gelicht door wijlen de
voorschreven Anna Mertens na het overlijden van den voorschreven haar eerste man zal moeten
worden gededuceerd door een advocaat bij partijen te samen te noemen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo 15 april 1756, coram Adriaen t’ Siegers en Jan De
Ceuster schepenen met relaas aan de Schouteth Van Roij. Henrick Geens verklaarde niet te
kunnen schrijven.
TGL-OGA14-028
N° 6, 4 mei 1756.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Michiel Neels weduwnaar wijlen Maria Lachie voor
de ene helft en Marten Van Dijck en Henrick Lachie voor de wederhelft in kwaliteit als geëede
voogden over de twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen den voorschreven Maria
Lachie daar vader van is den voorschreven Michiel Neels, publiekelijk naar voorgaande
kerkgeboden zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis der voormelde aflijvigheid
bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan
gemaakt.
Verkoop van het vee:
Een haan verkocht aan Jan Verboven voor 4 stuivers één oord.
Jan Baptist Wijnans koopt voor 24 guldens een koe, borg Frans Cools.
Amand Vande Paar koopt voor 8 guldens 5 stuivers een rund, borg Anton Govaerts.
De koop der meubelen bedragen 51 guldens 15 stuivers en van de oogst ten velde 21 - 8 - 2 te
samen 73 guldens vier stuivers.
TGL-OGA14-033
5 mei 1756, N° 7.
Compareerden Dimphna Verleuffelt weduwe van wijlen Peeter Pauwels bijgestaan met Michiel
Neels haar bruidegom en haar toekomende man ter ene en Adriaen Pauwels en Henrick
Verleuffelt als geëede voogden over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen den
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voorschreven Peeter Pauwels daar moeder af is de voorschreven Dimphna Verleuffelt ter
andere zijde, welke comparanten om te voorkomen kwesties en geschillen die er namaals zouden
komen ontstaan nopende de haafelijke goederen door den dood van de voorzegde minderjarigen
hun vader ontruimt, verklarende te wezen veraccordeert in de manieren nabeschreven.
De eerste comparante zal verplicht zijn haar drie minderjarige kinderen met naam, Jan
Franciscus Pauwels, Anna Maria Pauwels en Norbertus Pauwels wel en behoorlijk te
onderhouden, tot deze gekomen zullen zijn tot een ouderdom van 20 jaar en hun dan te betalen
een som van 39 guldens courante munten ten tijde van den remboursement op de Conincx
comptoir tot Antwerpen gangbaar.
TGL-OGA14-034
Volgen verdere condities … en mits de eerste comparanten staande in haar weduwlijke staat heeft
gekocht van de erfgenamen van wijlen Guilliam Verachtert twee percelen land, genaamd
“ de groote schambraecke “ en “ de cleijne schambraeke “ en den gehele koop som tot 462
guldens met dewelke zij het voorzegde land heeft betaald, heeft ter rente gelicht van den
secretaris alhier en Carolina Mertens zijn zuster bij obligatie, zo zal den voorschreven Michiel
Neels de bruidegom en toekomende man ingeval hij de voorzegde rente hetzij ten dele hetzij in
het geheel kwam te kwijten voor de juiste helft naar advenant de kwijting genieten den eigendom
van de voorzegde twee percelen land en de wederhelft van dezelfde afwijking zal wezen ten
behoeve der eerste comparante of haar voorschreven kinderen.
Actum binnen Tongerlo op 5 mei 1756, coram den heer Schouteth Van Roij, Giliam Verluijten en
Jan Baptist Stercx schepenen. Jan Franciscus Pauwels bekent voldaan te zijn door Dimphna
Verleuffelt in huwelijk met Michiel Neels van den uitkoop. 4 juli 1756.
TGL-OGA14-035
5 juni 1756, N° 8.
Deze zegel dient tot de meegaande conditie van verkoop van zeker perceel land genaamd “ het
half bunder “ gelegen in “ het goireijnde “ verkocht door Dimphna Snoecx gehuwd met Jan
Franciscus Verlinden … voor 238 guldens.
TGL-OGA14-036
Inliggende folio:
memorie van conditie.
de erfgenamen Willem Hazeldoncx.
Deze goederen zijn verkocht alles tot kopers last, behalve den lijfkoop half en half te half oogst
eerstkomende van het jaar 1756 … Dat goed is verkocht voor 217 guldens courant geld en den
palmslag is gebleven aan Remij Dogh die er 5 hoogen op stelde. De koopsom werd namaals
verhoogd door Philip Piha, Jan Franciscus Verlinden, Peeter Heremans …

TGL-OGA14-037
10 september 1756, N° 9.
Deze zegel dient tot de meegaande verkoop van zeker huisje, hof en erve gestaan in de Geelse
straat, alhier verkocht door Anna Catharina Verhaert bijgestaan met Jan Baptist Giels haar
geassumeerde voogd uit de wet alhier, aan Sr. Christiaen Van Broeckhoven voor de som van
460 guldens en vijf stuivers courant.
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TGL-OGA14-038
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Anna Catharina Verhaert jonge dochter bijgestaan
met Peeter Verhaert geëede en Jan Baptist Giels geassumeerde uit de wet alhier haar voogden
publiekelijk aan de meest beidende presenteerden te verkopen zeker huis, met den hof en erve
daaraan, gestaan en gelegen in de Geelse straat alhier. Palende oost Philip Piha, zuid dezelfde en
Petronella Van Aken, west Maria Van Den brande en noord de straat voorschreven, het
schobbeken blijft aan Henrick Verhaert mits te amoveren te half maart eerstkomende.
Den eikenboom staande op de voorschreven erve blijft ten behoeve van de verkoopster mits
dezelfde uit te doen en van den grond te amoveren voor sint Andries eerstkomende. Aldus
geconditioneerd binnen Tongerlo den 10 september 1756, coram den heer Schouteth Van Roij,
Peeter t’ Sijen en Jan Baptist Wijnans schepenen.
Het voorzegde goed voor alleman opgeroepen zijnde is met derde werf gebleven aan Andries
Van Hout voor de som van 425 guldens en stelde daarop nog 10 hoge borg Jan Baptist Wijnans.
Op 5 oktober 1756 stelde Peeter Wuijts Adriaenssone alsnog een hoge bij borg Franciscus
Coels, coram Guiliam Verluijten. Op 6 oktober stelde Andries Van Hout alsnog een hooge bij. Op
7 oktober 1756 is na de kaarsbranding …
TGL-OGA14-042
… dezelfde koper gebleven Sr. Christiaen Van Broeckhoven bij approximatie uit hoofde van
Anna Catharina Verhaert voor de somme voormeld. Actum in collegio voor schepenen dato quo
supra. (in de marge: dochter zijne huisvrouwe)
Ontvangen bij mij ondergeschoven geassumeerde uit den wet alhier over Anna Catharina
Verhaert dochter wijlen Egidij Verhaert daar moeder af was Anna Mertens uit handen van
Christiaen Van Broeckhoven de som van 457 guldens en zestien stuivers in voldoening van den
erfkoop.
Ontvangen bij mij ondergeschoven in kwaliteit voorschreven uit handen van heer Mertens
secretaris de som van negen ducaten in specie eenen ouden schelling en twee oude blamusers
wetende de rest der totale som bij den voorschreven secretaris in deposito geweest en de
voormelde wees competerende uit den hoofde van Marten Mertens en Anna Nuijens haar
grootouders van de verkochte meubelen en erfgoederen van haar grootouders geprovenieerd. 7
oktober 1756.
Ontvangen van Christiaen Van Broeckhoven de som van 2 guldens negen stuivers courant in
voldoening van de koopsom van den eiken boom staande op het voorschreven goed aan hem
verkocht. Volgen nog enkele betalingsbewijzen.
TGL-OGA14-044
Aan den heer Schouteth en de schepenen van Tongerlo als oppervoogden van al de onmondigen
aldaar.
Vertonende reverentelijk Martinus Douwen en Jacobus Wijnans als geëede voogden over de
twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Maria Douwen daar vader van is Jan Baptist
Wijnans, verklarende hoe dat één der minderjarigen met naam Guilliam Wijnans gekomen zijnde
tot den ouderdom van zestien jaar is geresolveerd en graag zou voltrekken de kleine scholen tot
Westerlo tot Dialectica incluus, waarom de vertoners met der minderjarigen voorschreven vader en
Maria t’ Sijen zijn stiefmoeder zijn geconvenieerd en veraccordeerd in voegen dat zijn vader en
stiefmoeder den zelfden minderjarigen gedurende een tijd der voorschreven studie immers tot dat
dezelfde zal wezen gekomen tot den ouderdom van 20 jaren zullen onderhoud van kost en
klederen … voorzien van pennen, papier, inkt en boeken, mitsgaders te betalen het schoolgeld,
mits hetzelfde schoolgeld, pen, papier, inkt en boeken te korten aan den uitkoop …
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TGL-OGA14-045
… de voorschreven minderjarige geadscribeert bij afscheid gepasseerd voor de wethouders alhier
op den 9 mei 1741
Biddende ten einde het voorschreven akkoord gelieve te ageren en te approberen.
In de marge:

Gezien deze de heer Schouteth en schepenen van Tongerlo, aggreeren het
akkoord of conventie alhier vermeld. Actum in collegia 15 januari 1756. Coram
den Heer Schouteth Van Roije, Peeter t’ Sijen, Guiliam Verluijten, J. B. Giels en
J. B. Sterckx schepenen.
TGL-OGA14-046

16 januari 1756.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter t’ Sijen en Elisabeth Bellens gehuwden
publiekelijk na voorgaande kerkgeboden zullen verkopen de meubilaire effecten ten hun woonhuis
op “ scholderhoeve” onder Tongerlo.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Jan t’ Sijen koopt voor 29 guldens een koe, borg Henrick Wouters.
Peeter Boecx op den Hout koopt voor 28 guldens een koe, borg Jan t’ Sijen.
Dielis Caers Sammel, koopt voor 18 guldens een koe, borg Adriaen Bertels Sammel.
Jan Vande Brande Soerle koopt voor 22 guldens een koe, borg Jan Raes Soerle.
Henrick Wouters koopt een koe voor 24 guldens 15 stuivers een koe, borg Jan t’ Sijen.
Jan Raes Soerle koopt een koe voor 24 guldens, borg Jan Van Den Brande.
Adriaen Bellens Sammel koopt voor 23 guldens een koe, borg Dielis Caers Sammel.
Marten Verachtert Tongerlo koopt voor 23 guldens een koe, borg Adriaen Verachtert.
Cornelis Cluijts van Olen koopt voor 16 guldens 1 stuiver een vaars, borg Peeter Boecx Oevel.
Jan Verhaert van Soerle koopt voor 17 guldens een vaars, borg Jan Baptist Peeters van Tongerlo.
Peeter Verachtert koopt voor 10 gulden 18 stuivers een kalf, borg Jan t’ Sijen.
Amand Van Hout koopt voor 7 guldens 15 stuivers, borg Peeter Verachtert.
Jan t’ Sijen koopt voor 7 guldens en twee stuivers een kalfje.
TGL-OGA14-052
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Catharina Lemmens weduwe wijlen Mr. Guilliam
Tielemans publiekelijk zal verkopen de meubilaire effecten ten haar huis bevonden. Aldus
geconditioneerd binnen Tongerlo den 16 februari 1757, coram den heer Schouteth Van Roij,
Guilliam Verluijten en Jan Baptist Giels schepenen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Volgen
verscheidene ontvangstbewijzen.
TGL-OGA14-059
16 april 1757.
Deze zegel dient met meegaande condities van verkoop van zeker huis, hof, binnenblok, schuur
en land “ den drijhoeck “ gestaan en gelegen tot Geneijnde alhier met een weide over de Wimpe
onder deze jurisdictie, verkocht door Henrick Bossaerts aan Jan Verstappen voor de som van
893 guldens en elf stuivers courant.
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TGL-OGA14-060
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Henrick Bossaerts gehuwd met Anna Van Bel
publiekelijk zal verkopen de nabeschreven goederen.
Op de voorschreven condities wordt te koop gesteld zeker huis cum annexis, hof en binnenveld,
groot 240 roeden, zo hetzelfde gestaan en gelegen is tot Geneijnde alhier. Palende oost zijn zelve,
zuid de straat, west zijn zelve en den heer prelaat, noord dezelfde heer prelaat.
Item een perceel land genaamd “ den drijhoeck “ bij het voorgaande gelegen, groot 15 roeden
salvo met de schuur daarop staande. Palende oost zijn zelve, zuid de straat, west en noord den
heer prelaat. Item een weide groot 150 roeden salvo, gelegen over de Wimp onder deze jurisdictie.
Palende oost Jan Blommé nomine uxoris zuid Jan Van Nuten erfgenamen, west den heer prelaat
en noord de Wimpe.
Item een heide gelegen achter “ swertsheijde “ groot 200 roeden salvo onder deze jurisdictie.
Palende oost Jan Sijmens, zuid dezelfde, west den heer prelaat en noord het abt straatje. Finaal
een heide, gelegen onder Westerlo. Oost Jan Van Nuten erfgenamen, zuid Henrick Vos, west het
straatje en noord Jan Van Nuten erfgenamen en zijn de voorschreven goederen ingemijnd op de
condities, behoudens den lijfkoop ieder op zijn gezag, door Jan Verstappen voor de som van 831
guldens en stelde daarop 20 hogen. Op 18 mei 1757 na de kaarsbranding de voorschreven is Jan
Verstappen koper gebleven.
Ontvangen bij mij onderschrevene uit handen van Jan Verstappen de som van 736 guldens elf
stuivers en half courant op korting der koopsom. 18 mei 1757 op conditie en hierin begrepen de
rente van 300 guldens kapitaal met den verlopen intrest tot vier guldens en drie oorden ten
behoeve van Joanna Verachtert tot Oevel, welke rente en intrest dezelfde Jan Verstappen
neemt ten zijn last, behoudens de cassatie die is staande ten last van Henrick Bossaerts. Volgen
nog enkele betalingsbewijzen.
TGL-OGA14-063
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van een huis cum annexen, hof en
binnenveld, land en weiden gestaan en gelegen in de Langhstraete alhier, verkocht door de
erfgenamen wijlen Marten Verwimp aan Cornelis Van Nuten en Guilliam Verluijten op datum
van 25 april 17567, waarvan de koopsom met de verkochte bomen daarop staande te samen
belopen ter som van 1052 guldens, dertien stuivers één oord courant.
TGL-OGA14-064
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen testamentair van wijlen Marten
Verwimp gehuwde geweest zijnde met Dimphna Dresseleirs publiekelijk zullen verkopen de
nabeschreven goederen. Werd voor eerst te koop gesteld het huis cum annexen, hof en
binnenveld, groot 200 roeden gestaan en gelegen in de Langhstraet alhier. Palende oost Adriaen
Helsen, zuid de weduwe Claes, west de voorschreven straat en noord Maria Anna Blommaerts zal
trekken voor dit lopende jaar in voorlijf veertien guldens en tien stuivers en zes loopen koren en
100 walmstro en hetzelfde voor alleman opgeroepen zijnde is deze met derde werf gebleven aan
Jan Mertens voor de som van 500 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen, Cornelius Van
Broeckhoven stelde vijf hoogen bij. Op 20 mei is na de kaarsbranding koper gebleven Cornelis
Van Nuten die boven de voornoemde koopsommen nog een hooge had bijgesteld.
Tweede koop “ de rijckens driesch “ groot 194 roeden salvo, gelegen in de Langhestraete. Oost
dezelfde straat, zuid Cornelis Van Nuten, west de abdij en noord Jacobus Peeters. Trekt in dit
lopende jaar in voorlijf twee guldens en drie loopen koren en is na derde werf verbleven aan
Cornelis Van Nuten voor de som van 275 guldens en stelde daarop nog acht hoogen, borg
Marten Van Nuten die zelf nog een hooge bijstelde evenals Cornelis Van Nuten die na de
kaarsbranding koper is gebleven.
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Derde koop een perceel weide bij “ de leijsen hoeven “ groot 150 roeden salvo. Oost Jacobus
Peeters, zuid Guilliam Verluijten, west de abdij en noord Adriaen Helsen en Hendrick Daems, en is
deze weide na derde werf gebleven aan Guilliam Verluijten voor de som van 162 guldens en
stelde daarop nog vijf hoogen, borg Jan Baptist Wellens. Dezelfde Guilliam Verluijten is na de
kaarsbranding koper gebleven.
Aan de erfgenamen 8 criecke boomen, Cornelis Van Nuten.
Aan de erfgenamen 2 eiken en 1 beuck, Sr. Van Broeckhoven.
6 bomen op de weide, Guilliam Verluijten.
TGL-OGA14-067
16 augustus 1757, N° 3°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Verstappen en Ferdinand Verstappen
publiekelijk verkopen de goederen nabeschreven. Op de voorschreven condities wordt te koop
gesteld een perceeltje land groot 59 roeden salvo, gelegen in het binnenveld der erfgenamen van
Adriaen De Ceuster tot Oosterwijk. Palende oost de straat, zuid Adriaen De Ceuster en Adriaen
Verstappen erfgenamen, west Heer Iven en Adriaen de Ceuster erfgenamen, noord Adriaen
Goossens erfgenamen.
Item een perceeltje land genaamd “ het venblock “ Oost Adriaen Boecx erfgenamen, zuid Adriaen
Verstappen erfgenamen, west Henrick Verrijt erfgenamen en noord Adriaen De Ceuster
erfgenamen en is na derde werf alles voorschreven gebleven aan Guilliam Verluijten
Guilliamssone voor de som van 66 guldens courant en stelde daarop nog twee hoogen en is hij na
de kaarsbranding op 22 september koper gebleven.
TGL-OGA14-069
31 augustus 1757, N° 4°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Amand Van De Paar en Anna Maria Callaerts
gehuwden publiekelijk verkopen hunne meubilaire effecten. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Jacob Mijntiens koopt voor 25 guldens, 15 stuivers een koe, borg Jan Baptist Giels. Betaald aan
Amand Van De Paar.
Michiel Neels koopt voor 20 guldens een koe, borg Peeter Wuijts Adriaenssone.
Peeter Wuijts Mertenssone koopt een rund voor 11 guldens.
Jan Baptist Snoecx Sammel koopt een kalf voor 8 stuivers;
Andries Van Hout koopt 2 hinnen als ook Peeter Van Roij.
Volgen nog enkele betalingsbewijzen. Amand Van De Paar verklaarde niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA14-072
12 oktober 1757, N° 5°
Op heden 12 oktober zal Anna Maria Pierson weduwe wijlen Anthoni Van Diessen
publiekelijk aan de meestbiedende verkopen hare meubilaire effecten.
Volgt een lange lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Op de koopdag ontvangen 225 guldens 13 stuivers, één oord.
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TGL-OGA14-077
25 augustus 1758.
Op heden 25 augustus zal den heer Schouteth Van Roij nomine officie aan de
meestbiedende verkopen de meubilaire effecten van wijlen Maria Anna Peeters geestelijke
dochter in het washuis der abdij alhier. Zullen de kooppenningen hiervan te ontvangen gekort
worden aan de kosten van de begrafenis en andere schulden … ten behoeve van haar uitlandigen
broeder of degene daartoe gerechtigd.
Te koop o.a.

een kasken, 2 schilderijen, enige anderen, een mand met bullen, een cabas met
bullen, een korfken met bullen, een mandeken met bullen, een glas met voet,
boeken, snuifdozen, wijwatervat, een kerkboek…..

Extract authentiek uit het register van certificaten & gepasseerd voor de schepenen van Breda
Compareerden voor de heren Bernard d’ Brinques en Mr. Carel Hendrick Van Naerssen
schepenen in Breda, Pieter Bastiaen Schroevers en Cornelis Dingemans beiden wonende
onder Feteringhe jurisdictie dezer stad, dewelke hebben verklaart en bekent onder solemnele eed
haar alsnu behoorlijk afgestaafd zijnde, waar en waarachtig te zijn dat zij zeer wel gekend hebben
Jan Peeters, geboortig van Retij, dewelke in den jaar 1747 zonder den preciezen tijd onthouden te
hebben met dezelfde ten dien tijd omgegaan en verkeert te hebben en in gemeld jaar onder
Feteringhe is overleden en begraven.
En verklaart dat den eerste comparant dat dezelfde bij hem in het gemelde jaar enige tijd heeft
gewoond en ook ten zijn huis is overleden. Eindigende de comparanten de positie van wel
wetenschap gevende voor redenen van dien…
Actum deze XI september XVII acht en vijftig.
Accordeert met her register. V. Vechelen secretaris.
TGL-OGA14-079
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Peeters en Franciscus Wuijts kinderen en
erfgenamen van wijlen Adriaen Wuijts en Barbara Mertens gehuwden waren, voor hun zelf mede
als geautoriseerde van Norbertus Wuijts hun absenten broer bij procuratie onder dezelfde
signatuur zullen verkopen zekere weide genoemd “ clijn vrankrijk “ groot 100 roeden gelegen tot
Damseijnde onder Tongerlo. Palende oost de meijer t’ Sijen erfgenamen, zuid dezelfde, west
Peeter Wuijts Janssone en noord het straatje.
Item het schaarhout en wortelen staande op zeker perceel land genaamd “ het roth “ groot 100
roeden salvo gelegen onder Westerlo tot Daemseijnde. Palende oost Jan Matthijs, zuid Adriaen
Matthijs, west Jan De Ceuster Janssone, noord Peeter Diels.
En is het voorschreven goed met het schaarhout en de wortelen staande op het voormelde land
aan koper geschonken ingemijnd door Michiel Van Den Bolck voor de som van 100 guldens en
stelde daarop nog 20 hogen. Op 22 maart 1759 is na de kaarsbranding de voorzegde weide en het
schaarhout met de wortelen gebleven aan de voorzegde Michiel Van Den Bolck.
TGL-OGA14-081
14 januari 1758, N° 1°
Deze zegel dient tot de meegaande conditie van verkoop van zeker huis, hof, binnenveld
en weide op “ het voirteijnde ” alhier, een perceeltje heide in de Wimpe, bomen en schaarhout,
verkocht aan Adriaen Swolfs … en Norbert Aerts door de erfgenamen van wijlen Jan Aerts,
waarvan de koopsom met het ongeld te samen belopen, afgetrokken de twee kapitale renten, ter
som van 360 guldens twee oorden courant.
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TGL-OGA14-082
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van wijlen Jan Aerts en Elisabeth
Van Dijck gehuwden, publiekelijk zullen verkopen de goederen nabeschreven.
Wordt voor eerst verkocht het huis cum annexis hof en binnenveld onder Sammel, groot 1 bunder
salvo. Oost Jan Baptist Van Hout, zuid Peeter Bax erfgenamen, west …heer Gielebert?
erfgenamen, noord de straat, te aanvaarden den dag der goedenis, en is deze koop na derde werf
gebleven aan Adriaen Swolfs voor de som van 245 guldens en stelde daarop tien hoogen, borg
Adriaen Verbist. Adriaen Swolfs stelde nog een hooge bij.
Tweede koop, een weide groot 135 roeden, 14 voeten gelegen op “ t’ voirteijnde “ alhier. Palende
het wees van Guilliam Verluijten, zuid de Wimpe, west Adriaen Wouters erfgenamen en noord
Merten Van Nuten. de verkopers reserveerden voor hun drie bomen staande op dezelfde weide
met het opgaande schaarhout van dit seizoen, mits respectieve te amoveren binnen een maand.
Is deze (eerste koop) koop na derde werf gebleven aan Adriaen Swolfs voor de som van 245
guldens en stelde daarop nog tien hoogen, borg Adriaen Verbist.
De voorschreven weide na derde werf gebleven aan Philip Piha voor de som van 280 guldens en
stelde daarop vijf hoogen, borg Jan Baptist Wellens.
Op 9 februari 1758 is na de kaarsbranding aangaande de verkoop van de weide dezelfde Philip
Piha koper gebleven.
Tweede koop een perceel ven groot 1 bunder (niet verkocht) gelegen bij “ het goirken “ onder
Westerlo. Oost Sr. Adriaen Hufkens, zuid de weduwe Marten Verdonck, west Giliam Stiers, noord
… (leeg) …
Derde koop de helft van een perceeltje hooiwas gelegen in de Wimpe onder Oevel, groot 25
roeden. Palende in het geheel oost Franciscus Michiels erfgenamen, zuid Henrick Bourbon
erfgenamen, west Adriaen Swolfs en noord de Wimpstraat. Gebleven aan Philip Piha voor de som
van …5 guldens 10 stuivers en stellende daarop één hooge.
Ontvangen bij de onder geschreven erfgenamen wijlen Jan Aerts en Elisabeth Van Dijk uit
handen van Philip Piha en Clara Coenen gehuwden de som van 304 guldens en 10 stuivers
courant in voldoening van de erfkoop der weide in de voorschreven conditie vermeld. 9 februari
1758.
Ontvangen uit handen van Adriaen Swolfs de som van 129 guldens en 10 stuivers, hierin
begrepen twee guldens 1 stuiver en half over twee rente lasten tot Geel betaald, mitsgaders twee
guldens negen stuivers twee oorden en negen mijten over de rest van verlopen intrest der rente
van 100 guldens kapitaal courant aan de kerk alhier alles op korting der koopsom van het huis, hof
en binnenveld onder Sammel, zo nog rest 34 guldens en acht stuivers over de voorzegde
koopsom mits neemt de koper ten zijn last de voorschreven kapitale rente. Tongerlo 23 februari
1758. Volgen nog enkele ontvangst bewijzen.
TGL-OGA14-086
30 januari 1758, N° 2°
Deze zegel dient tot de meegedaan condities van verkoop der meubilaire effecten ten
sterfhuis van wijlen Josina Van Dijk verkocht door de erfgenamen testamentair. De koopsommen
te samen belopen twee en dertig guldens achttien stuivers.
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TGL-OGA14-087
Op heden 30 januari 1758 zullen de erfgenamen testamentair van wijlen Josina Van Dijk
publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis bevonden,
mitsgaders enige renten om daarmede te betalende onkosten van de begrafenis uitvaart, missen,
legaten en passieve schulden der gemelde aflijvige, op conditie dat dezelfde meubelen en renten
worden verkocht in gereede penningen aanstonds en zonder vertrek te voldoen in courant geld.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
TGL-OGA14-090
17 april 1758, N° 3°
Op heden 17 april zal Henrick Heerkens als erfgenaam testamentair van wijlen Catharina
Heerkens gestorven geestelijke dochter alhier verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van
de voorschreven aflijvige bevonden.
Werd verkocht o.a. schorten, moorken, voorschoten, aardewerk, flessen, schilderij, tafels,
schoenen, de gordijnen ….
In den koopdag ontvangen……………… 65 - 2 - 1

TGL-OGA14-093
29 april 1758, N° 4°
Deze zegel dient tot de medegaande verklaringen gedaan door Petronella Van Aken
weduwe van wijlen Mr Nicolaes Lauwerwout nopende haar huisraad en meubelen die haar
competent waren.
TGL-OGA14-094
Op heden 9 april 1758 compareerde Petronella Van Aken weduwe van wijlen Mr. Nicolaes
Lauwerwout, dewelke verklaarde daar aan haar zijn competerende de meubelen en huisraad
navolgende ten haar woonhuis berustende te weten een ledikant met blauw behandel, twee
cassen in de kamer een rekbank, een eetschappraije, een uittrekkende tafel, een klein tafeltje,
vijftien schotels, tien tinnen talloiren, tien glazen schotels, zes glazen talloiren, een brons pot, een
blauw en een wit geschilderd potteken, een ongeschelden pot, drie wijn potten, twee ijzeren
potten, een klein ijzeren keteltje etc….
Bovendien verklaart de comparante aan haar te competeren of toe te komen al het gemaakte
lijnwaad niet getekend en ten haar huis berustende, benevens ook al de boeken betekent met haar
naam en met degene van wijlen haar man.
De meerrest der meubelen, huisraad ongemaakt lijnwaad, gesponnen garen en vlas ingeval tot
haar sterfdag toe ten haar huis bevonden te worden verklaart de comparante in volle eigendom toe
te komen en competerende aan Elisabeth Van Aken haar nicht bij haar wonende. Deze nicht is bij
haar komen te wonen om haar comparante te dienen en op te passen … Haar nicht als in huwelijk
geweest zijnde met Mr. Cornelis De Bal.
TGL-OGA14-096
20 juni 1758, N° 5°
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Deze zegel dient in de meegaande protest, afvragen en declaratie gedaan door of wegens
zijne Hoogwaardige Heer prelaat van Tongerlo aangaande den persoon en effecten van den
Eerwaarde Heer Henricus Jennen.
TGL-OGA14-097
Wij ondergeschreven committeren Siardus Mertens in kwaliteit als notaris om te doen afvragen,
declaratie en protestactie hier onder vervat met ons zelfs ratificatie. Actum in onze abdij van
Tongerlo den 20 juni 1758. Franciscus Siardus Van Den Nieuwen Eijnde prelaat van Tongerlo.
Ten verzoek van zijne Hoogwaardige den Heer Siardus Van Den Nieuwen Eijnde Prelaat der
abdij van Tongerlo heb ik ondergeschrevene in kwaliteit als notaris geadmitteerd bij den
Souvereine Raad van Brabant tot Brussel binnen Tongerlo residerende, present getuigen onder te
noemen mij getransporteerd ten huize van Joseph Verachtert meijer tot Oevel bij den Eerwaarde
Heer Henricus Jennen en aan dezelfde afgevraagd, of hij uit zijn eenmalige vrije wil en volkomen
liberteit gekomen is van Riel en nu zich verder komt begeven onder de gehoorzaamheid van zijn
wettige oversten den Hoogwaardige heer Prelaat van binnen de plaatse van zijne professie,
waarop den gemelde Heer Jennen heeft tot antwoord gegeven, dat jae.
Het wel zo zijnde zo declareert den Hoogwaardige heer Prelaat voormeld door mij notaris van hem
hier toe gelast, dat hij te verleden en bereid is om aan den Heer Henrick Jennen als Canonicke
en medelid der voorschreven abdij van Tongerlo binnen diezelfde abdij even gelijk aan de verdere
canonincken aldaar te geven zijne behoorlijke substantie en onderhoud ten welken einde den
Hoogwaardige Heer Prelaat voorschreven den Heer Henrick Jennen met een vaderlijke
genegenheid zal ontvangen en laten gaan op het Groot ziekenhuis der voorschreven abdij van
Tongerlo, alwaar aan hem tot genezing van zijn ziekte behoorlijke dienst en onderhoud zal
bezorgd worden, dit alle nochtans verstaande den voorschreven Heer Prelaat zonder zich te willen
inlaten of aan te matigen enige contracten of engagementen door hem H. Jennen gemaakt of
aangegaan met wie het zou mogen wezen, of waarin …
TGL-OGA14-098
… die zijn bestaande het zij voordelige of nadelige schulden buiten speciale commissie van hem
Hoogwaardige Heer Prelaat gemaakt tegens welke den Hoogwaardige Heer Prelaat voorschreven
wel expresselijk is protesterende, gelijk hij in forma protesteert bij deze. Renoncerende tot dien
einde aan het recht van al de meubilaire effecten van klederen, lijnwaad, boeken, geld en al
hetgeen van den voorschreven Heer Jennen is competerende begrepen in inventaris daarvan te
maken, dezelfde effecten zullen gesekwestreerd worden bij den Heere Theodorus Henricus Van
Roij, Schouteth des dorp en Heerlijkheid van Tongerlo.
Actum binnen den dorp van Oevel, 20 juni 1758, coram Jan Baptist Giels en Jan Baptist Stercx
getuigen hiertoe aanzocht en gebeden.
TGL-OGA14-099
21 juni 1758, N° 6°
Deze zegel dient tot de meegaande inventaris der meubilaire effecten bevonden bij den
Eerwaarde Heer Henrick Jennen ter instantie van zijne Hoogwaardige Heer Prelaat van Tongerlo,
gemaakt en gepasseerd voor de wethouders van Tongerlo.
TGL-OGA14-100
Wettelijke inventaris genomen ter instantie van zijne Hoogwaardige Heer Prelaat van Tongerlo van
alle en degelijke meubilaire effecten bevonden bij den Eerwaarde Heer Henrick Jennen volgende
den inhoud der akte gepasseerd voor de notaris S. Mertens en de getuigen, zijnde als volgt.
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In eerste en twee delen van den brevier somer en winter deel, hemden, neteldoeken,
dassen of cravatten, een paar witte wollen kousen, een broek met een metalen gesp, een
witte slaapmuts, een gaan stok met zilveren rincxken, een bril en een bril huis, witten linden
neusdoeken, 2 tand beurstelkens, een sijen neusdoek, een paar swerte sloffen, twee rode
tombacke broek gespen, twee thembacke hemdsknoopjes, twee linde matrassen met droge
kruiden voor de benen….

Aldus geïnventariseerd binnen de abdij van Tongerlo op 21 juni 1758, verklarende dezelfde Heer
Henrick Jennen geen andere meubilaire effecten zich competerende dan in den voorstaande
inventaris vermeld op zijne waarheid.
TGL-OGA14-102
19 september 1758, N° 7°
Getuigen overhoord en geëxamineerd ten instantie van Elisabeth Vande Brande nopende
haar kind alhier binnen Tongerlo gebaard, op datum van 19 september, coram den Heer Schouteth
Van Roije, Jan Baptist Wijnans en Jan Baptist Stercx schepenen van het voorschreven dorp en
Heerlijkheid.
Compareerden Jan Baptist Giels smid van zijn stiel en mede schepene benevens Franciscus
Cools zadelmaker van zijn stiel, respectieve ingezetenen van het voorschreven dorp en naaste
geburen van Anna Blaes weduwe van wijlen Adriaen Vande Brande en moeder van de
voorschreven Catharina Elisabeth Van Den Brande, welke comparanten verklaarden mits deze
zonder inductie of persuatie van iemand dan enkel ten gunste van justitie op hun waarheid in
plaats van eed te presteren, dat zij depondenten den 7de augustus laatst leden s’ morgens
omtrent zeven uur zijn ontboden en geroepen door Henrick Van Den Brande broer van de
voorschreven Catharina Elisabeth Van Den Brande ten huize van den voorschreven Anna
Blaes, dat zij depondenten komende in de kamer van hetzelfde huis aldaar hebben gevonden
Dimphna Verwimp vroedvrouw, Anna Catharina Smittens en Dimphna Oniaerts de twee eerste
gebuurvrouwen van de moeder van de rekwirante alsook de rekwirante zittende in een stoel dat na
het binnenkomen de voorschreven vroedvrouw aan de rekwirante …
TGL-OGA14-103
heeft af gevraagd wie (de) vader van haar kind was. Dat de rekwirant daarop heeft geantwoord dat
zij anders geen vader kende als Joannes Canterbeek, dat zij depondenten als dan zijn gegaan uit
dezelfde kamer eindigende hier mede hunne depositie. Gevende voor redenen van wetenschap
hetgeen voorschreven alzo te hebben gehoord en gezien als daar op present zijnde geweest, en
naar voorgaande lectuur hebben daar gepersisteerd en getekend.
Eodem et coram ut ante compareerde Dimphna Verwimp inwoonster en geapprobeerde
vroedvrouw alhier, benevens Anna Catharina Smittens en Dimphna Oniaerts de welke naar
gebuurvrouwen van Anna Blaes weduwe wijlen Adrien Van Den Brande ingezetenen alhier, welk
comparanten verklaarden ten verzoek van Catharina Elisabeth Van Den Brande op hunne
deugdelijke eed verklaarden dat zij tussen den zesden en zevende augustus laatstleden s’ nachts
omtrent elf uur te wezen de eerste depondente door de moeder der rekwirante en de twee laatste
depondenten door Henrick Van Den Brande broer van de rekwirante zijn geroepen en ontboden
om te assisteren in den arbeid van de voorschreven Catharina Elisabeth Van Den Brande of
rekwirante, dat de eerste depondente voor en de twee laatste depondenten naar zijn gekomen in
de kamer der huis van de voorzegde Anna Blaes of rekwirants moeder, dat als wanneer de
voorzegde Catharina Elisabeth Van Den Brande was in volle arbeid in het baren, de eerste
depondente of vroedvrouw, present de twee laatste depondente aan de voorzegde rekwiranten
heeft afgevraagd wie den vader van haar kind was, dat zij rekwirante daarop heeft geantwoord dat
zijn anders geen vader kende als Joannes Canterbeek, dat deze afvragen en antwoord
respectievelijk is geschied in presentie en bijzijn van Joannes Baptist Giels en Franciscus Cools
als getuigen en na voorgaande lecture hebben daarbij gepersisteerd en getekend.
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TGL-OGA14-104
21 oktober 1758, N° 8°
Deze zegel dient tot meegaande conditie van verkoop van zeker huis cum annexis, hof en
binnenveld met een perceel land gestaan en gelegen op “ het voorteijnde “ alhier verkocht door
Joanna Gijsen in huwelijk met Jan De Langh, aan Antonis Gijsen, waarvan de koopsom
bedraagt met de hoogen 565 guldens courant.
TGL-OGA14-105
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Antoni Gijsen naast Joanna Gijsen bijgestaan met
Jan De Langh als haar man, publiekelijk verkopen de nabeschreven goederen. Op de
voorschreven condities werd voor eerst te koop gesteld het huis cum annexen, hof en binnenveld
met de schelfthouten in den stal, zoals hetzelfde is gestaan en gelegen op “ het voorteijnde ”
alhier. Palende oost Mr. Guilliam Tielemans erfgenamen, zuid Jan Van Nuten erfgenamen, en
Maria Anna Blommé, west de straat en noord Andries Van Nuten.
Item een perceel land groot 103 roeden salvo, ook gelegen op “ het voorteijnde ”. Palende oost
de straat, zuid de weduwe Adriaen Van Den Brande, west en noord Maria De Bal erfgenamen,
alles zonder juiste maten en het goed voor alleman opgeroepen zijnde is deze bij derde werf
gebleven aan Antoni Gijsen voor de som van 530 guldens en stelde daarop nog dertig hoogen,
borg Peeter Huijsmans. Dezelfde is na de kaarsbranding op 16 november 1758 koper gebleven.
Volgen nog enkele betalingsbewijzen.
TGL-OGA14-108
30 november 1758, N° 9°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker perceel land en weide
“ de a “ genoemd gelegen tot Heijdonck onder Werbeeck, groot 125 roeden, verkocht door
Cornelis Truijens en Elisabeth Cranendonck aan Matthijs Cranendonck (haar broer) voor 130
guldens wisselgeld, overgebracht ter griffie op 30 november 1758.
TGL-OGA14-109
Overgebracht ter griffie op 30 november 1758, als voorschreven zo heeft ontvangen den handslag
voor de som van 120 guldens en stelde daarop 8 hoogen Matheus Jansen die verklaarde niet te
kunnen schrijven. Willem Slegers stelde daarop nog twee hoogen. Tenslotte verkocht aan
Matthijs Cranendoncx die daarop dertig hoogen bij stelde op het perceel land en weide genoemd
“ de a “ groot 125 roeden gelegen tot Hoijdonck. Oost de koper, zuid de straat, west Peeter Mierts,
Peeter Dircx en Willem Engelen en noord S’ Heerenstraete. Den koop met de hoogen 130 guldens
wisselgeld. Opgedragen door Matheus Janssen uit kracht van procuratie.
TGL-OGA14-111
Het eerste gedeelte van deze akte is niet meer aanwezig.
Opsomming van haafgoederen met vermelding van kopers en hun onkosten.
O.a.

Arnoldi Oniaerts, Adriaen Dens, Peeter De Smet, Jan Baptist Dassen, Jenno Nuijens,
Adriaen Van Tielen, Franciscus Schellens, Marten Dassen, Catharina Lemmens,
Peeter Mertens, Guilliam Daems, Petronella Van Goubergen en vele anderen …
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Betaald aan den Eerwaarde heer pastoor Heestermans in voldoening van het dertigste,
kerkrechten, diaken, subdiaken en gelezen missen onder den dienst, organist en koster te samen
16 guldens 15 stuivers.
Item betaald aan dezelfde pastoor voor Mr. Tielemans in voldoening voor geleverd waslicht en één
wit brood 12 guldens 13 stuivers 3 oorden.
Item betaald aan de zuster Dimphna Vermeeren in voldoening van het lijken der overledene de
som van 3 guldens 3 stuivers.
Item betaald aan Jan Baptist Stercx in voldoening van geleverde koeken de som van 1 gulden 1
stuiver.
Item betaald aan de huisvrouw van Peeter Wuijts Adriaenssone in voldoening van gehaald bier de
som van 17 stuivers.
Item betaald aan de chirurgijn van visitaties, 1 gulden 8 stuivers.
Item betaald aan de wethouders voor het overstaan van den koopdag 3 guldens.
Dus rest 69 guldens elf stuivers en twee oorden dewelke zijn opgebroken door den heer Schouteth
Van Roij. Alsnog bevonden in het sterfhuis een zilveren snuifdoos. Twee zilveren riekdooskens,
een zilveren vingerhoed, een zwarte center met zilveren gesp, een gouden vinger ring, een
zilveren vinger ring, 2 gouden oorringen, 2 zilveren gespen, een paternoster met een zilveren
kruisje, twee zilveren medailles, een houten kruisje met een koperen christus, een kruisje met
zilver belegd, een obligatie van geleend geld ten laste van Anselmus Stevens van datum 3 mei
1757 van 65 guldens en zes stuivers courant?
Depost moet betaald worden over een ton bier voor de domestieken der abdij volgens gewoonte
de som van 5 guldens 12 stuivers.
Item moet betaald worden aan Jacobus Verhaert voor een reis tot Retie in het doen der wete van
de ziekte en dood der overledene 14 stuivers.
Item aan degene die bijgestaan hebben in den koopdag 14 stuivers.
Depost ontvangen van den Eerwaarde heer Van Griensven provisie der abdij van Tongerlo in
voldoening van verdiend bodeloon en verschot door wijlen de overledene gedaan, 93 guldens 17
stuivers.
Hiervan betaald bij kwitantie aan Jan Baptist Michiels en Joanna Maria Soeten over verschot en
verhaald bier de som van 11 guldens 1 stuiver.
Item betaald aan Sr. Halderen (Folderen ?) apotheker over geleverde medicijnen en devoiren voor
de overledene de som van 3 guldens. G. A. Halderen.
Inliggende folio: specificatie van de medicijnen ten dienst van Maria Pees geestelijke dochter
zaliger.
TGL-OGA14-115
O.a.
Item bij kwitantie betaald aan Jan Baptist Wellens in voldoening van twee neusdoeken geleverd
aan wijlen de voorschreven overledene Maria Anna Peeters.
Item betaald aan Franciscus Peelaerts over geleverde waren en naailoon de som van 1 -2- 3
Item betaald aan Dimphna Oniaerts voor het zetten van twee kl..en een positorie aan de
voorschreven overledene.
Item aan den heer Schouteth voor zijne gedane devoiren en vacatiën ten voorschreven sterfhuis.
Item komt aan de wethouders voor comparitie in het overstaan van den oir, van declaratie der
erfgenamen de som van 2 - 2.
Item moet betaald worden aan Peeter Bastiaen Schroevers over verschot tot de begrafenis van
wijlen Jan Peeters opgetrokken door Adriaen Hens de som van 8 - 0 - 0 .
Alzo Jan Peeters broer was van wijlen Maria Anna Peeters ten jaren 1747 ten huize van Peeter
Bastiaen Schroeven tot Teteringen 6 onder jurisdictie der stad Breda is komen te overlijden als
6

Teteringen is een wijk en voormalig kerkdorp in de gemeente Breda, provincie Noord-Brabant.
De wijk is gelegen tussen Breda en Oosterhout.
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blijkt bij extract authentiek uit het register van certificatie gepasseerd voor de schepenen van
Breda op datum van 11 dezer, ondertekent C. V. Mechelen secretaris alhier gezien en aan de
schepenen ondergenoemd voorgelezen, zo dat ik op heden 15 september 1758 alhier naast zijn
gecompareerd Peeter Mertens, Peeter Van Steenbergen en Wilhelmus Rademakers als naaste
bloedverwanten van de vaderlijke zijde. Dezelfde Peeter Van Steenbergen als mede gelaste van
Peeter Peeters waarvoor hij zich is sterk makende onder obligatie als naar recht, makende de drie
struiken van de vaderlijke zijde en Adriaen Tielemans en Adriaen Hens als naaste vrienden van
de voorschreven Maria Anna Peeters van de moeder zijde voor twee struiken hun mede sterk
makende voor hunne absente erfgenamen, dewelke verklaarden in de voegen voorschreven te
reclameren het gehele nalatenschap van de voorzegde Maria Anna Peeters als naaste
erfgenamen van dezelfde gelovende den heer Van Roij Schouteth van Tongerlo als de directie en
bewind gehad hebbende van het sterfhuis van wijlen de voorschreven Maria Anna Peeters altijd
van nood daar over te zullen garanderen en indemniseren onder obligatie als naar recht mede
onder willige condemnatie te decreteren voor den Soevereinen Raad van Brabant ….
TGL-OGA14-116
Bekennen mits deze de voorschreven erfgenamen ontvangen te hebben uit handen van den
voorschreven heer Schouteth de som van 128 guldens en drie stuivers te delen, de ene helft onder
de vrienden der vaderlijke zijde en de wederhelft onder de vrienden van de moederlijke zijde, tot
dien na hun genomen de manueel obligatie van 65 guldens en zes stuivers staande ten last van
Anselmus Steevens tot Soerle, bovendien opgetrokken 2 zilveren riekdooskens, een zilveren
vingerhoed, een zwarte center met een zilveren gesp, een gouden vinger ring, twee gouden
oorringen, twee zilveren gespen, een getten paternoster met een zilveren kruisje, twee zilveren
medailles, een houten kruisje met koperen Christus en een kruisje met zilver belegd.
Gedaan binnen Tongerlo op datum als boven, coram Jan Baptist Giels, Jan Baptist Stercx
schepenen.
TGL-OGA14-118
19 januari 1759, N° 1°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van wijlen Adriaen Van
Elsen en Joanna Aerts publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten
ten sterfhuis der voorschreven aflijvige tot ILL Tongerlo. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Ook verkocht het huis met den grond en de erven daaraan gelegen is den handtslagh aangegaan
door Bastiaen Geboes met de bomen daar in den hof voor 110 guldens mits te stellen goede
sussistante borge. Compareerde ten deze mede Matthijs Van Kerkhoven des kopers
schoonbroer dewelke verklaarde zich te stellen als borg voor de erfkoop van het huis en de erven
van Adriaen Van Elsen en Joanna Aerts.
TGL-OGA14-120
26 januari 1759, N° 2°
Deze zegel dient tot de meegaande taxatie der meubilaire effecten ten sterfhuis van wijlen
Marten IJsermans daar weduwe van is Catharina Simons, competerende voor de helft aan
dezelfde weduwe voorschreven en de wederhelft aan Peeter IJsermans haar zwager.
TGL-OGA14-121
26 januari 1759.
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Deze zegel dient tot de medegaande conditie van verhuur van een huis, hof, landen en
weide tot Geneijnde en den hooi was verhuurd door Peeter IJsermans aan Catharina Simons
voor zestien guldens courant in voor lijf en zes veertelen koren.
TGL-OGA14-122
Wettelijke taxatie der meubilaire effecten ten sterfhuis van wijlen Marten IJsermans daar de
weduwe van is Catharina Simons competerende voor de ene helft aan dezelfde weduwe en haar
kinderen en de wederhelft aan Peeter IJsermans, geschied ten verzoek van dezelfde Peeter
IJsermans en de voorschreven weduwe.
O.a.

twee houten schotels, strijkijzers, lepels, melkemmers, een houten pollepel, een
waskuip, teljoren … etc….

De granen in de schuur, de bezaaidheid van het koren ten velde.
Gemeenschappelijke schulden … o.a. aan den borgemeester tot Herselt, aan Peeter Huijsmans,
aan Henrick Laurijs, aan Adriaen Helsen …
Zijn verder overeengekomen den voorschreven Peeter IJsermans en Catharina Simons te weten
dat Catharina Simons het ledig land onder Soerle tot een sille ende een halve zille tegenover het
huis zal aanvaarden in huur tot half maart benevens het huis, hof, weide en hooiwas
eerstkomende van het jaar 1759 en de rest van het land te half oogst eerstkomende … om en mits
een som van 16 guldens in voorlijf en in graanpacht zes veertelen koren…
De huurster moet onderhouden de weechten en wanden, mitsgaders de straten, voetwegen en
mennegat te maken en te onderhouden, de schouw te vegen, waartegen zij zal genieten den kap
van het schaarhout mits hetzelfde op zijn behoorlijk seizoen en ouderdom te kappen….
Den voorschreven Peeter IJsermans zal blijven wonen bij de huurster en aan dezelfde iedere
maand zal moeten geven zeven stuivers in plaats van het voorschreven voorlijf en graanpacht en
dezelfde te onderhouden van eten en drank, klederen en lijnzaad gelijk voor deze was geschieden
in geval de voorschreven Peeter IJsermans kwam te overlijden zal dezelfde huurster de gemelde
goederen alsnog in huur mogen blijven bezitten drie volle jaren mits te betalen drie jaren voorlijf en
drie jaar korenpacht.
Nota .

Dat den Peeter IJsermans is komen te overlijden op 6 oktober 1760 zonder hoiren
achter te laten, voor zulks zijn goederen ab intestato zijn gesuccedeerd op Adriaen
IJseremans en Maria IJsermans zijn respectieve broer en zuster benevens de
kinderen van wijlen Marten IJsermans die zijn broer was daar moeder van is
Catharina Simons, dezelfde goederen moeten gedeeld worden in drie delen. Het part
van wijlen den voorschreven Peeter IJsermans in het voorstaande taxaat der
haafelijke goederen begrepen bedragen ter som van 124-18-2, waar van komt aan de
voorschreven Catharina Simons over de helft der wet kosten, reparaties van den put,
van het glas, van den dekker, nagels, swingel der staldeur, voor een bussel latten, voor
den cijns tot Herselt en Tongerlo, alles voor de helft tot Kerstmis 1760 incluus de som
van 7 guldens 11 stuivers. Dus gekort aan het voorschreven taxaat rest nog de som
van 117 - 7 - 3.
TGL-OGA14-126

3 februari 1759, N° 3°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van wijle Adriaen Van Elsen
en Joanna Aerts publiekelijk zullen verkopen zeker huisje en schobbe, hof en erve daaraan annex
groot 200 roeden, gestaan en gelegen tot ILL Tongerlo. Palende oost de straat, zuid Peeter Van
Eijnde, west Cornelis Vande Poel en noord Henrick Leirs erfgenamen.
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Het voorschreven huisje, schobben, hof en de erven daaraan annex met de bomen in den hof voor
alleman opgeroepen zijnde is na derde werf gebleven aan Sebastiaen Geboes voor de som van
110 guldens en stelde daarop nog acht hoogen. Depost stelde hij daarop nog zes hoogen bij, borg
Matthijs Van Kerckhoven. Op 23 februari 1579 is na de kaarsbranding Sebastiaen Geboes
koper gebleven en met aggregatie van den heer doctor Lepage als schepenen der stad Herentals.
Memorie dat Peeter Helsen schepen van Oosterwijk heeft opgetrokken voor de wees van wijlen
Anna Van Elsen daar vader van is Peeter Verboven de helft der voorschreven koopsom van het
voorzegde erfgoed als ook de helft der contante penningen gemaakt in de meubilaire koopdag, te
samen belopende voor het part der zelfde wees de som van 108 gulden, één oord … die
dezelfde Peeter Helsen heeft overgeteld aan den heer doctor Lepage als schepen der stad
Herentals.
TGL-OGA14-128
inliggende nota’s:
Ontvangen van Peeter Helsen een som van 81 guldens zes stuivers en half voorts gekomen uit
den koopdag van wijlen Anna Van Elsen voor haar wees daar vader van leeft Peeter Verboven.
Actum Herentals dezen 4 april 1759. Item alsnog de kwitantie van 26 guldens 14 1/4 . Fr. Th.
Lepaige Med. Lic.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Matthijs de som van
17 guldens 12 stuivers en een halven, den 24 augustus 1760. Get. Peeter Van Elsen.
TGL-OGA14-129
7 februari 1759, N° 4°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop der meubilaire effecten ten
sterfhuis van wijlen Maria Wijnricx daar weduwnaar van is Jan Willems, verkocht door de heer
Schouteth Van Roij van Tongerlo nomine officie waarvan de koopsommen te samen bedragen 155
guldens negentien stuivers courant.
TGL-OGA14-130
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke den Schouteth van Tongerlo publiekelijk zal
verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van wijlen Maria Wijnricx weduwe was van het
eerste huwelijk van wijlen Jan Van Kerckhoven en gestorven in haar tweede huwelijk met Jan
Willems in “ het goireijnde ” onder Tongerlo, naar voorgaande renunciatie aan de meubilaire
boedel voorschreven geschied door de kinderen van de voorschreven aflijvige en Jan Willems.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Franciscus Torfs van Wiekevorst kocht een koe voor 22 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Soeters
Soerle Westerlo.
Antoni Wouters van Gelindel koopt voor 15 guldens 10 stuivers een koe, borg Adriaen Vande
Brande van Westerlo.
Antoni Govaerts van Tongerlo koopt een kalf voor 4 guldens en 15 stuivers, borg Jan Diricx
Tongerlo.
Peeter Spapen van Herselt koopt voor 35 guldens 10 stuivers her paard, borg Peeter Verwimp
Soerle Westerlo.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van…………………..

52 - 16 - 0.
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Betaald aan Jan Baptist Vande Put borgemeester van Parwijs de anno 1759 in voldoening van
zijn lastboeken de som van…………………………………………………………..
2 -11 - 1 .
Item betaald aan Anselmus Stevens borgemeester van Parwijs de anno 1758 in voldoening van
tien lastboeken de som van………………………………………………………….
3 - 13 - 3.
Item betaald aan Peeter Huijsmans borgemeester van Tongerlo de anno 1757 in voldoening van
16 en halve lastboeken…den impost en binnen kosten te samen……………….
13 - 4 - 1.
TGL-OGA14-134
17 februari 1759, N° 5°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van een sille weide gelegen in
“ de voort “ tot Oosterwijk Tongerlo, verkocht door Jacobus Van Hemel aan Peeter De Ceuster
voor de som van 202 guldens courant.
TGL-OGA14-135
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jacobus Van Hemel Janssone daar moeder af was
Anna Verstappen heeft verkocht aan Peeter De Ceuster ingezetene tot Oosterwijk, zeker perceel
weide, groot een sille salvo zo hetzelfde is gelegen in “ de voort “ onder Oosterwijk. Palende oost
Jan Baptist Van Hemel, zuid Peeter Poortmans erfgenamen, west Peeter Van Hemel en noord
Adriaen Spapen erfgenamen. Op de voorschreven condities heeft Peeter De Ceuster het gemeld
goed ingemijnd voor de som van 175 guldens en stelde daarop 25 hoogen, borg Guilliam
Verluijten Guilliamssone. Op 8 maart is na de kaarsbranding de voorschreven Peeter De Ceuster
koper gebleven.
TGL-OGA14-137
1 maart 1759, N° 6°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van een huis, hof en
binnenveld, gestaan en gelegen tot Oosterwijk Tongerlo, verkocht door de erfgenamen van wijlen
Jan Lanen en Catharina Peeters aan Marten Goossens, waarvan de koopsom beloopt te samen
436 guldens courant.
TGL-OGA14-138
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van wijlen Jan Lanen en Catharina
Peeters uit kracht van condities van verkoop van een huis cum annexen, hof en binnenveld groot
300 roeden, gestaan en gelegen tot Oosterwijk Tongerlo. Palende oost Heer Iven, zuid de straat,
west Diel Verstappen erfgenamen en noord Adriaen Verboven, gekocht door Ferdinand
Verstappen publiekelijk voor een som van 494 guldens courant, gedaan bij drie werven geschied
door den dienaar Truijens ten huize en ten laste van den voorschreven Ferdinandus Verstappen
als gebrekkelijke betaler respectieve met latingen van relaas en daarom publiekelijk zullen
(her) verkopen het voorschreven huis cum annexis, hof en binnenveld als ook ingeval van
mingelding der effecten en goederen van den gebrekkelijke (betaler)
De koper zal verplicht worden te betalen al de onkosten van deze herverkoop. Item wordt dit goed
verkocht om daaraan te verhalen de koopsom van 494 guldens courant van dewelke de
voorschreven Ferdinand Verstappen is in fout gebleven benevens de kosten van de eerste
verkoop bedragende ter som van 8-4-1, mitsgaders de kosten gerezen over het te vonnissen of
executabel verklaren van de condities van de eerste verkoop en het drijven der executie tot
kerkgebod incluis belopende ter som van………………………..
9 - 11- 2
Het voorschreven huis, hof en binnenveld voor alleman opgeroepen zijnde door den dienaar
Truijens is na derde werf gebleven aan Dirck Lenaerts voor de som van 410 guldens en stelde
daarop twee hoogen, borg Jan De Ceuster Adriaenssone.
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TGL-OGA14-140
20 maart 1759, N° 7°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van een huis, hof en erve groot
32 en een halve roede, gestaan en gelegen op “ het voorteijnde “ alhier, verkocht door Norbertus
Vander Linden aan Jan De Langh voor de som van 270 guldens courant.
TGL-OGA14-141
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Norbertus Vander Linden verklaarde te hebben
verkocht zeker huis cum annexis, hof en erve gestaan en gelegen op “ het voorteijnde “ alhier
groot 32 roeden salvo. Palende oost de weduwe Peeter Schroeven, zuid de Groenstraat, west de
weduwe Guilliam Tielemans en noord den Molenweg.
TGL-OGA14-142
En is het voorschreven goed op de voorstaande condities ingemijnd door Jan De Langh voor de
som van 230 guldens en stelde daar bovenop nog 35 hoogen, borg Guilliam Aerts. Dezelfde
Guilliam Aerts stelde alsnog twee hoogen bij en Jan De Langh nog drie hoogen.
Ontvangen bij mij onderschrevene uit handen van Jan De Langh en Joanna Gijsen de som van
259 guldens en veertien stuivers courant op korting van de voormelde koopsom. 19 april 1759.
Het restant van de koopsom is voldaan door Jan De Langh aan Norbertus Vander Linden
volgens kwitantie op 12 juni 1759.
Op 22 maart werd de kaars ontstoken voor de verkoop van het huis en stelde Adriaen De Ceuster
vier hoogen bij, Marten Goossens stelde ook nog vier hoogen bij en is daarmee de koper
gebleven.
TGL-OGA14-143
N° 8°

Aan mijne heren de wethouders des land en markizaat van Westerlo.

Vertonende met schuldig respect Jan Baptist Peeters en Adriaen Verluijten in kwaliteit als
geëede voogden der wezen wijlen Peeter Peeters daar moeder af leeft Anna Elisabeth
Verluijten, verklarende hoe dat op de voorschreven wezen was verstorven uit hoofde van hunne
moederlijke grootouders enige erfgoederen gelegen onder Tongerlo of elders, en dezelfde
ondeelbaar geconsidereert de menig der condividenten, goed gevonden hadden de gehele
herediteit publiekelijk te verkopen, en dat zulks niet validelijk vermochten te geschieden zonder
expresse consent en decreet redenen van retours tot Ue.
Biddende gelieve gediend te wezen van te aggregeren de verkoop der zelfde goederen.
TGL-OGA14-145
21 juni 1759, N° 9°
Aan den heer Schouteth en schepenen der Heerlijkheid van
Tongerlo als oppervoogden der onmondigen aldaar.
Vertonende reverentelijk Jan Verluijten en Jan Baptist Verdonck in kwaliteit als geëede voogden
over den minderjarige zoon met naam Peeter Verluijten, achtergelaten bij wijlen Joanna
Verdonck daar vader af is Adriaen Verluijten benevens dezelfde vader, verklarende hoe dat op
den voorschreven minderjarigen door het overlijden van zijn moeder zijn gedevolveerd de erfelijke
goederen van wijlen Marinus Verluijten en Maria Momboirs zijn vaderlijke grootouders, welke
goederen als niet wel deelbaar de supplianten benevens de mede deelhebbers en erfgenamen
geraadzaam hebben gevonden van publiekelijk te verkopen gelijk alreeds is geschied, doch mits
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deze verkoop voor het deel van den minderjarige wetende een vierde niet validelijk kan
substineren zonder Ue consent en aggregatie redenen van recours tot dezelfden.
Gezien door den heer Schouteth en de schepenen van Tongerlo, aggreeren en ratificeren het part
en deel van de minderjarigen voor de verkoop ten deze vermeld, met macht om de kopers daarin
te goeden, vestigen en erven. Actum in collegio deze 21 juni 1759.
TGL-OGA14-147
1 mei 1759, N° 10°
Deze zegel dient tot de medegaande condities van verkoop van een huis, hof en erve
gestaan en gelegen in de Plaatse van Olen Tongerlo, verkocht door Adriaen Lemie Peeterssone
aan Joannes Jacobus Torfs voor de som van 880 guldens courant.
TGL-OGA14-148
Op heden deze 1 mei 1759 voor de getuigen onder te noemen compareerde Adrianus Lemie
Peeterssone dewelke bekende en verklaarde wel en degelijk uit zijn eigen vrije wil verkocht te
hebben aan Joannes Jacobus Torfs zijn comparants huis gestaan en gelegen in de Plaatse van
Olen, ressorterende onder de Heerlijkheid van den Heer Prelaat van Tongerlo met den hof
daaraan gelegen. Palende oost de straat, zuid de straat naar het kerkhof, Jan Beeck zijn huis en
erve en noord de erfgenamen Ludovicus Wuijts en dat voor de som van 835 guldens courant geld.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Peeter Daems en Jan Wuijts als geloofwaardige
getuigen hiertoe verzocht en de koper stelde hierop nog 30 hoogen.
Op de voorschreven datum is gecompareerd Michiel Oniaerts dewelke op deze koop nog drie
hoogen stelde. Peeter Torfs stelde op dezelfde dag nog tien hoogen bij, alles ter presentie van
den verkoper en Tomas Aerts en Peeter Cools als getuigen. Item dezelfde dag compareerde Jan
Torfs dewelke alsnog twee hoogen bij stelde ter presentie van Jan Mols en Peeter Daems. Op 25
mei 1759 is na de kaarsbranding is de voorschreven Joannes Jacobus Torfs koper gebleven.
TGL - OGA - 150
8 mei 1759, N° 11°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van een huis cum annexis,
schuur, hof, binnenveld, twee heiden, een weide en twee percelen land respectieve gestaan en
gelegen tot Oosterwijk Tongerlo aan Adriaen t’ Siegers, Peeter Boecx en Guilliam Verluijten
Guilliamssone verkocht door de erfgenamen van wijlen Marinus Verluijten en Maria Momboirs te
samen voor 1462 guldens en dertien stuivers courant.
TGL-OGA14-152
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen en erfgenamen van wijlen Marinus
Verluijten en Maria Momboirs die gehuwden waren, publiekelijk zullen verkopen de goederen
hierna gespecificeerd: Geconditioneerd binnen Oosterwijk Tongerlo ten huize van Peeter De
Ceuster op 8 mei 1759, coram den heer Schouteth Van Roij, Peeter Helsen en Jan De Ceuster
schepenen.
Op de voorschreven condities werd als eerste te koop gesteld, het huis cum annexis, met de
schelfthouten en al hetgeen dat deel uitmaakt van den bouw nagelvast, schuur, hof en binnenveld
gestaan en gelegen tot Oosterwijk. Palende oost en noord de straat, zuid Jan De Ceuster
Janssone en west David Van Reusel erfgenamen, Jan De Ceuster Adriaenssone en anderen.
Item een heide gelegen bij “ de nieuw hoeve “ groot 100 roeden. Oost Jan Van Dingenen
erfgenamen, zuid Guilliam Sophie, west den Molenweg en noord Simon Verwimp erfgenamen.
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Item een heide groot 150 roeden gelegen bij “ de weuwe “. Oost Guilliam Verluijten, zuid Adriaen
Verstappen den langen erfgenamen, west de heide straat en noord Jan De Ceuster Adriaenssone.
Item een heide groot 100 roeden salvo, gelegen achter “ het geel stuck “. Oost Maria Bacx, zuid
Peeter Van Hout erfgenamen, west het straatje, noord Marten Verstappen erfgenamen en is deze
koop na derde werf gebleven aan Adriaen t’ Siegers voor de som van 750 guldens en stelde
daarop 48 hoogen, borg Peeter Boecx. Dezelfde Peeter Boecx stelde daarop nog twee hoogen
bij. Adriaen t’ Siegers stelde alsnog twee hoogen bij, borg als voor. Op 21 juni is na de
kaarsbranding dezelfde Adriaen t’ Siegers koper gebleven voor de voormelde som.
TGL-OGA14-154
Tweede koop een weide groot 300 roeden salvo, gelegen tot Oosterwijk voorschreven achter het
binnenveld van Cornelis Vande Poel. Palende oost Joseph Matthijs, zuid Joseph Verstappen,
west Cornelis Vande Poel en noord Adriaen t’ Siegers. Deze koop is na derde werf gebleven aan
Peeter Boecx voor de som van 416 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen, borg Adriaen t’
Siegers die zelf nog twee hoogen bijstelde. Peeter Boecx stelde nog een hooge bij. Op 21 juni is
na de kaarsbranding dezelfde koper gebleven Peeter Boecx voor de voormelde som.
Derde en laatste koop een perceel land genoemd “ het mennen block “ groot 200 roeden salvo,
Oost Adriaen Verboven, zuid Gommar Verhaegen erfgename, west der Veldstraat en noord het
volgende perceel.
Finaal een perceel land groot een sille salvo, genoemd “ het quaet block “. Oost de Mechelse
baan, zuid het voorgaande perceel en Guilliam Verluijten en de Veldstraat, west Adriaen
Verstappen den langen erfgenamen. En is deze koop na derde werf gebleven aan Guilliam
Verluijten voor de som van 140 guldens en stelde daarop vijf hoogen, borg Peeter Helsen. Op 14
mei stelde Guiliam Verluijten op de laatste koop alsnog bij hoogen. Dito stelde Jan De Ceuster
Janssone op dezelfde koop alsnog een hooge. Op 21 juni is na de kaarsbranding dezelfde
Guilliam Verluijten koper gebleven voor de voormelde som. Volgen enkele betalingsbewijzen.

TGL-OGA14-156
25 mei 1759, N° 12°
Aan den heer Schouteth en schepenen des dorp en
Heerlijkheid van Tongerlo als oppervoogden en
voorzeggers van alle minderjarigen onder hun district
Vertoond met ootmoedig respect Adriaen Lemie Peeterssone die te kennen is gevende hoe dat
hij vertoner sedert de laatst gedane rekeningen van zijn overleden voogd, Peeter Lemie altijd
heeft gehad het regime of bekomst van al zijne goederen, roerende en onroerende zo door Ue
toestemming als bij het overlijden van zijne voogden in de laatste gedane rekeningen, zo ver dat
hij vertoner alsnog gedurende de voorschreven continuele rekening heeft verkocht zijn huis en hof
gestaan en gelegen in de Plaatse van Olen onder Ue jurisdictie waarvan de kaarsbranding voor Ue
alhier is geschied en alzo den suppliant volgens den teneur der voorzegde condities alsnu graag
zou procederen tot onterving der voorschreven huis, om de koper door Ue en met vonnis daarin te
worden gegoed tot kwijting van 758 guldens.
Ootmoedelijk biddende dat Ue gelieft zijnde den suppliant bij Ue te voorzien van een curator of
voogd tot den vertoner zal hebben bereikt den ouderdom van 24 jaren, zulks gedaan zijnde de
gedane verkoop te lanceren, aggreeren met macht daarin te goeden, vesten en erven.
Ontvangen bij mij ondergeschrevene uit handen van Peeter Helsen als gewezen curateur over mij
ondergeschrevene de som van 105 guldens negentien stuivers in voldoening van de penningen
die den voorschreven Peeter Helsen van mij ondergeschrevene heeft in bewaring gehad over het
verkocht goed. Get. Adriaen Lemie.
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TGL-OGA14-158
12 juli 1759, N° 13°
Deze zegel dient tot de meegaande scheiding en deling der renten en obligaties
achtergelaten bij wijlen Marinus Verluijten en Maria Momboirs die gehuwden waren, aangaan
door hun kinderen en representanten, namens Joannes Verluijten, de kinderen van Elisabeth
Verluijten, de kinderen van wijlen Theodorus Verluijten, Adriaen Verluijten en Anna Verluijten,
waarvan de waarde te samen bedraagt twee duizend, twee en vijftig guldens, drie stuivers en drie
oorden courant.
TGL-OGA14-159
Scheiding en deling aangegaan door de kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen
Marinus Verluijten en Maria Momboirs, die gehuwden waren, namens Joannes Verluijten, Jan
Baptist Verheijen en Guilliam Verheijen zo voor hun zelf als mede hun sterkmakende voor hun
twee zusters actueel tot Brussel woonachtig, onder obligatie als naar echt respectieve kinderen
van wijlen Elisabeth Verluijten en Willem Verheijen ter tweede, Guilliam Verluijten
Theodorussone wijlen, daar moeder af was Maria Helsen ook voor zichzelf en mede zich sterk
makende voor Anna Maria Verluijten zijn zuster, onder verband als naar recht, ten derde Jan
Baptist Verdonck als geëede voogd over Peeter Verluijten minderjarige zoon achtergelaten bij
wijlen Joanna Verdonck daar vader van is Adriaen Verluijten alhier present en mede
competerende, ten vierde en finaal, Anna Verluijten weduwe van wijlen Peeter Peeters ten deze
bijgestaan met Jan Baptist Peeters als geëede voogd over haar minderjarige kinderen. Van alle
renten en obligaties door den voorschreven aflijvige nagelaten zijnde gesteld in vijf gelijke delen of
kavels navolgende:
De eerste kavel bestaat in een rente van 500 guldens kapitaal courant, staande ten laste van
Martinus Vander Linden onder Herentals en moet deze kavel aanstonds opleggen aan de
tweede kavel 100 guldens courant, mitsgaders voor de gelijke condividenten van den verlopen
intrest tot dat deze elf guldens en tien stuivers bevallen aan Jan Baptist Verheijen cum suis,
present en accepterende.
In de marge:

De 100 guldens in het witte dezer vermeld door mij ondergetekende ontvangen
uit handen van Jan Baptist Verheijen. Get. Anna Verluijten.
TGL-OGA14-160

De tweede kavel bestaat in een rente van 300 guldens kapitaal courant staande ten laste van
Peeter Truijen tot Westerlo, mits moet trekken van de eerste kavel 100 guldens en moet
aanstonds opleggen voor de gelijke condividenten 3 guldens courant, bevallen aan Anna
Verluijten present en accepterende.
De derde kavel bestaat in een obligatie van 200 guldens kapitaal courant ten laste van Jan Lanen
tot Olen en moet trekken aanstonds van Adriaen Verluijten 177 gulden en van Jan Verluijten 23
guldens, en moet aanstonds opleggen over het verloop van den intrest voor de gelijke
condividenten 30 stuivers courant, te betalen aan Guilliam Verluijten Theodorussoon, present en
accepterende.
In de marge:

De 177 guldens van Adriaen Verluijten en de 23 guldens van Jan Verluijten
door mij ondergeschrevene ontvangen. Get. Guilielmus Verluijten.

De vierde kavel bestaat in vierhonderd guldens courant gereede penningen berustende in handen
van Adriaen Verluijten, bevallen aan Joannes Verluijten present en accepterende.
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De vijfde kavel bestaat in een kapitaal van 400 guldens kapitaal courant gereede penningen
berustende in handen van Anna Verluijten bevallen aan Adriaen Verluijten, present en
accepterende.
Boven de voorschreven kapitalen moet, der voorstaande condividenten alsnog trekken de som van
10 guldens acht stuivers drie oorden courant op te leggen door Anna Verluijten tot 24 gulden en
zeven oorden door Joanna Verluijten 12 gulden één stuiver één oord, … etc …
Actum binnen Tongerlo 12 juli 1759.
TGL-OGA14-161
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke den heer Schouteth van Tongerlo nomine officie
publiekelijk zal verkopen de granen ten velde van de kinderen van wijlen Maria Wijnricx en Jan
Willems hun stiefvader in “ het goireijnde “ alhier gecedeerd ten behoeve van hun crediteurs.
Eerst worden deze granen met stro en kaf nabeschreven verkocht…
Eerste koop koren, 9 ruggen op “ de delle “
Tweede koop 9 ruggen ten westen op dezelfde plek.
Derde koop op dezelfde plek 8 ruggen.
Vierde koop in het binnenveld ten zuiden, 18 ruggen.
Vijfde koop in het binnenveld ten westen, 14 ruggen.
Zesde koop in het binnenveld, 17 ruggen.
Zevende koop onder Westerlo op “ de voorthejjde “.
Achtste koop op dezelfde heide, 15 ruggen.
Negende koop op “ de achterste heijde “, 16 ruggen.
Tiende koop onder Parwijs tegen Adriaen Janssen, 18 ruggen koren ten zuiden.
Eerste koop boekweit.
Elfde koop op dezelfde plek, 18 ruggen.
Tweede koop boekweit.
Twaalfde koop op dezelfde plek, 17 ruggen.
In den koopdag ontvangen 5 -17 - 1
TGL-OGA14-163
21 juli 1759, N° 15°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van een huis cum annexen,
schuur, hof en binnenveld, twee heide, een beemd genoemd “ den hoeck “, een perceel land
genoemd “ fransen dries “ een perceel land genoemd “ het crom stuck “, een perceel land
genoemd “ het jenneken lemmens, een perceel land genoemd “ de heijde “, een perceel land
“ het driesken “, een schaarbosken, een perceel land in het binnenveld van Jan De Ceuster en
een perceeltje land in “ het venblock “, respectieve gestaan en gelegen tot Oosterwijk en ILL
Tongerlo, verkocht door de kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen Verstappen en Maria
Goossens aan Adriaen De Ceuster, Peeter Helsen Janssone, Dielis Vermeulen, Sr. Egidius
Oniaerts, Merten Goossens, Sebastiaen Boers en Guiliam Verluijten Guilliamsone.
TGL-OGA14-164
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop der erfgoederen verkocht
door de kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen Verstappen en Maria Goossens aan de
kopers hiervoor vermeld. Datum 21 juli 1700 negen en vijftig, waarvan de koopsommen met
ongeld te samen belopen tot 1802 guldens en zeventien stuivers.
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TGL-OGA14-165
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen
Verstappen Mertenssone en Maria Goossens die gehuwden waren, tot Oosterwijk Tongerlo,
publiekelijk zullen verkopen de goederen nabeschreven, gestaan en gelegen tot Oosterwijk.
Op de voorschreven condities werd voor eerst te koop gesteld, huis, stal, schuur, schelfthouten en
al hetgeen nagelvast is, hof en binnenveld groot 200 roeden, zo hetzelfde gestaan en gelegen is
tot Oosterwijk, Oost en zuid de straat, west en noord den Heer Iven.
Item een heide groot 100 roeden, gelegen tot ILL, oost Jan t” Sijen, zuid Adriaen Lemie
Peeterssone, west en noord Jan Helsen erfgenamen.
Item een heide tot ILL gelegen groot 100 roeden . Oost Wouter B..?.. zuid en west Peeter Spapen,
noord Peeter Van Eijnde en is deze koop na derde werf gebleven aan Adriaen De Ceuster, voor
de som van 372 guldens en stelde daarop nog zes hoogen, borg Jan De Ceuster zijn broer die
daarop ook nog twee hoogen bijstelde. Op 9 augustus is na de kaarsbranding Adriaen De
Ceuster koper gebleven.
TGL-OGA14-167
Tweede koop een perceel beemd genoemd “ den hoeck “ groot 250 roeden. Oost Adriaen Boecx
erfgenamen, zuid Cornelis Vande Poel, west Dielis Verstappen erfgenamen, noord ‘S Heerenstraat
en is deze koop na derde werf gebleven aan Peeter Helsen Janssone voor de som van 401
guldens en stelde daarop nog zes hoogen, borg Jan De Ceuster Adriaenssone. Op 25 juli stelde
Peeter Helsen alsnog zeven hoogen bij. De kaars op den tweede koop ontstoken zijnde is met
uitgang daarvan dezelfde Peeter Helsen koper gebleven.
Derde koop een perceel land genoemd “ fransen dries “, groot 3 zillen, Oost Jan De Ceuster
Adriaenssone, zuid Peeter Boecx, west Marten Goossens en noord dezelfde Dielis Vermeulen en
is deze koop na derde werf gebleven aan Dielis Vermeulen voor de som van 355 guldens en
stellende daarop 10 hoogen, borg Adriaen De Ceuster en is dezelfde Dielis Vermeulen koper
gebleven na de kaarsbranding.
Vierde koop een perceel land “ het crom stuck “ genoemd, met de heide daaraan annex, groot vijf
zillen. Oost Dielis Vermeulen, Henrick Verrijt erfgenamen en Peeter d’ Elen ? erfgenamen, zuid de
Mechelse baan, west Dielis Verstappen erfgenamen en Henrick Bellens, noord Adriaen t’ Siegers,
en is deze koop na derde werf gebleven aan Guilliam Huijpens voor de som van 233 guldens en
stelde daarop 20 hoogen, borg Marten Goossens. Op 6 augustus stelde Jan De Ceuster
Adriaenssone op den vierde koop alsnog twee hoogen … De kaars van s’ Heerenwege met
consent van partijen wederzijds ontstoken is met den uitgang de zelfde koper gebleven den
notaris Oniaerts bij approbatie uit hoofde van zijn huisvrouw.
Den vijfde koop een perceel land genoemd “ het jenneken lemmens “ groot 200 roeden. Oost den
heer Iven, zuid de Mechelsche baan, west Jan De Ceuster Adriaenssone en noord Peeter Steven
erfgenamen, en is deze koop na derde werf gebleven aan Marten Goossens voor de som van
125 guldens en stelde daarop vier hoogen, borg Adriaen De Ceuster en is hij na de
kaarsbranding koper gebleven.
Zesde koop een plek land genoemd “ de heijde “ tot ILL, groot 3 zillen. Oost Peeter Spapen, zuid
Peeter Verstappen erfgenamen, west Peeter Helsen Janssone en noord Henrick Leirs erfgenamen
en Peeter Spapen, en is deze koop na derde werf gebleven aan Peeter Helsen Janssone voor de
som van 31 guldens en stelde daarop twee hoogen, borg Jan De Ceuster. Op heden 6 augustus
stelde Sebastiaen Geboers op den zesde koop alsnog zes hoogen en is deze na de
kaarsbranding voor deze koop koper gebleven.
Zevende koop een plek land genoemd “ het driesken ”, groot 65 roeden salvo. Oost Joseph
Verstappen Mertenssone, zuid Peeter Helsen erfgenamen, west Adriaen Verboven, noord Wouter
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Van Reusel erfgenamen, met alsnog een schaarbossen, groot een zille. Oost Jan Verstappen, zuid
Peeter Helsen erfgenamen, west Merten Goossens, noord Jan Van Hout erfgenamen, en is deze
koop na derde werf gebleven aan Guilliam Verluijten Guilliamssone voor de som van 70 guldens
en stelde daarop nog twee hoogen en is dezelfde koper na de kaarsbranding koper gebleven.
TGL-OGA14-169
Achtste koop een plekke land groot 50 roeden gelegen in het binnenveld van Jan De Ceuster
Adriaenssone, oost Peeter De Ceuster, zuid Jan De Ceuster Adriaenssone, west Adriaen De
Ceuster, noord Guilliam Verluijten Guilliamssone, met alsnog een perceeltje land, groot 18 1/2
roeden gelegen in “ het venblock “. Oost Adriaen Boeckx erfgenamen, zuid Marten Goossens,
west Henrick Verrijt erfgenamen en noord Guilliam Verluijten Guilliamssone en is deze koop na
derde werf gebleven aan Guilliam Verluijten Guilliamssone en stelde daarop één hooge.
Nota:

Dit is het handmerk van Henrick Van Santvoort verklarende niet te kunnen schrijven
in huwelijk met Joanna Maria Verstappen. Joannes Daems in huwelijk met
Elisabeth Verstappen, Peeter Wouters in huwelijk met Lucia Catharina
Verstappen.
TGL-OGA14-170

Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van een huis, schuur, hof, binnenveld,
een perceel land gelegen bij “ de leijse hoeve “, twee weiden gelegen in de Cappelrije en een
perceel land gelegen in de Leijse straete respectieve verkocht door Maria Anna Blommaerts cum
matrimo aan Dimphna Helsen, Peeter Balus, Peeter Wouters en Adriaen Verluijten, te samen
voor de som van 1212 guldens courant op datum van 29 september 1759.
TGL-OGA14-171
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Cornelis Wouters als in huwelijk en gelaste
van Maria Anna Blommaerts, zijn huisvrouw, erfgename testamentaire van wijlen Michiel
Verwimp Janssone die haar eerste man was, gepasseerd voor de notaris Van Oostenrijk binnen
Heist residerende en de getuigen op datum van 10 januari 1733, mede als gelaste van Henrick
Michiel Verwimp Michielssone wijlen daar moeder af is de voorschreven Maria Anna
Blommaerts bij procuratie alhier gezien bij kopie, publiekelijk zal verkopen de goederen
nabeschreven, gestaan en gelegen in en omtrent De Savelstraete alhier, om met de ontvangen
kooppenningen daarvan te den voorschreven Henrick Michiel Verwimp haar voorzoon af te
kopen van militie.
Op de voorschreven condities werd voor eerst te koop gesteld het huis, cum annexis, schuur, hof
en binnenveld, groot 147 roeden, gestaan en gelegen in de Langhstraete alhier. Palende oost Jan
Baptist Stercx, zuid Adriaen verwijten, west de straat voorschreven en noord het straatje en is
deze koop na derde werf gebleven aan Adriaen Van Hove voor de som van 216 guldens en
stelde daarop nog 10 hoogen, borg Peeter Balus. Peeter Balus stelde twee hoogen bij, borg
Guilliam Aerts. Adriaen Van Hove stelde nog drie hoogen bij, borg Peeter Balus. Op 29
september stelde Peeter Huijsmans op dezelfde koop vijftien hoogen, borg Antonis Gijsen.
TGL-OGA14-173
Tweede koop een perceel land gelegen bij “ de leijse hoeve “ groot 200 roeden. Palende oost Jan
Cnaps en Michiel Helsen erfgenamen, zuid Peeter Simons erfgenamen en Marten Heijlen, west de
abdij of “ leijsehoeven “ noord dezelfde abdij en Jan Cnaps, en is deze koop na derde werf
gebleven aan Jan Cnaps voor de som van 295 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen, borg
Guilliam Aerts. Peeter Balus stelde op deze koop tien hoogen en is na de kaarsbranding koper
gebleven.
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De derde koop bestaande in twee weiden bij malkander gelegen in “ de Cappelrije “ alhier, groot
200 roeden. Palende oost Maria De Bal erfgenamen, zuid Adriaen Van Kerckhoven erfgenamen,
west Cornelis Van Nuten en noord “ sterschotsheijde ” en is deze koop na derde werf gebleven
aan Peeter Balus voor de som van 211 guldens en stelde daarop nog 5 hoogen, borg Guilliam
Aerts. Peeter Balus is na de kaarsbranding op 18 oktober 1759 koper gebleven.
TGL-OGA14-174
Vierde koop bestaande in een perceel land genoemd “ den dieren coop “ groot 238 roeden salvo
gelegen in de Leijsen straet alhier. Palende oost het straatje, zuid de leijsen straet voorschreven,
west Guilliam Verluijten en noord den secretaris P. Mertens erfgenamen, en is deze koop na derde
werf gebleven aan Adriaen Verluijten voor de som van 382 guldens en stelde daarop nog 10
hoogen, borg Peeter Wuijts. Peeter Peeters stelde op deze koop een hooge, borg Peeter Wuijts.
Adriaen Verluijten stelde ook nog een hooge en is na de kaarsbranding koper gebleven.
Dimphna Helsen is na de kaarsbranding gedaan voor de eerste koop koopster gebleven zelfs
nadat Peeter Huijsmans vijf hoogen had bijgesteld en zijzelf nog drie hoogen.
TGL-OGA14-175
Volgen verschillende ontvangstbewijzen.
Betaald aan Sieur Joannes Bouwen als rentmeester van den heer Iven in voldoening van een
kapitale rente van 250 guldens kapitaal wisselgeld die was bezet op het land “ de leijsen hoeve “
in courant……………………………………………………………………………………… 291 - 13 .
Betaald aan Peeter Wuijts in voldoening van een kapitale rente van 100 guldens wisselgeld die
was bezet op het huis, hof en binnenveld in de Langhstraete……………………….. 116 - 13 - 1
1 december, aan Peeter Wouters en Maria Anna Blommaerts van de kooppenningen van de
verkochte goederen van Michiel Verwimp (in reg. 1750 folio 180)
De koop van Dimphna Helsen van huis, hof en binnenveld bedraagt 279 guldens.
TGL-OGA14-176
Inliggende brief: Franse tekst.
Monsieur
Comme par grâce speciale S. A. R. Monseigneur le prince Charles De Loraine et de Baar à ma
requisition rient de m’accorder le congé absolu de Henrij Michel Verwimp comme vous le voig
par le porteur de cette, ainsi Monsieur que je vous prie de conver d’abord alé porteur de cette la
somme de 14 pistolles et 24 sols, savoir 90 florins d’Allemagne que sont justement 12 pistolles et
puis 2 … pour les faux fraix bien attendu aux agens de cour et puis 24 sols pour mes debourses
savoir 14 sols pour la premiere requeste et 10 sols pour 5 port des lettres que j’ai debourse vous
priant de le conter d’abord …
Liere ce 1 december 1763.
TGL-OGA14-177
Ontvangen bij mij ondergeschrevene als last en procuratie hebbende van Henrick Michiel
Verwimp waar voor mij zijn sterk makende onder verband als naar recht uit handen van Siardus
Mertens secretaris van Tongerlo tellende van de kooppenningen den voorschreven Henrick
Michiel Verwimp competerende van zijn verkochte erfgoederen, de som van 148 guldens en vier
stuivers courant om dezelfde som te employeren tot betaling en voldoening van den geobtineerde
congé van dit Henrick Michiel Verwimp … daar over gerezen folio verso vermeld.
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Ter oorkonde binnen Tongerlo 3 december 1763, den voormelde congé zijnde van datum 28
oktober 1763 alhier in origineel gezien en door den ondergeschrevene ingetrokken.
Jan Routgeerts.
TGL-OGA14-179
Inliggende folio:
Van Dimphna Claes ontvangen vier en twintig stuivers in voldoening van de helft des cijns in
onzen boek folio 56 staande tot last van J. B. stercx en Dimphna Claes, hiervoor Michiel
Verwimp en Arnold Goossens over de jaren 1759 en 1760. Actum Tongerlo 28 april 1761. G.
Van Spauwen dispensier.
TGL-OGA14-180
Pieter Baelen heeft op heden 14 november 1759 aan den ondergeschrevene betaald dertien
stuivers en drie oorden, in voldoening van elf jaar cijns à vijf oord jaarlijks, waarvan het laatste jaar
te verschijnen Kerstmis aanstaande, uitgaande op zekere twee zillen land in de Langestraete,
renende oost, west en noord den heer prelaat en zuid Jan Helsen erfgenamen
F. G. Van Spauwen dispensier.
TGL-OGA14-181
Lier, 7 november 1770.
Mijn Heer
In kwaliteit van voogd over de minderjarige kinderen ten sterfhuis Peeter Cornelis Wouters en
Maria Anna Blommers gehuwden waren zo bevinden in dezelfde papieren dat de voorschreven
gehuwden op 1 december 17..?.. zijn gecompareerd voor den heer Schouteth en de schepenen
van Ue jurisdictie en aldaar ontvangen en gelicht te hebben een som van 264 guldens courant,
wetende de helft salvo justo van de kooppenningen geprovenieerd uit de erfgoederen verkocht van
Hendrick Michiel Verwimp des voorschreven Maria Anna Blommers zoon, zo dient deze om te
informeren of de wederhelft salvo justo der voorschreven kooppenningen onder Ue zijn
berustende, zo niet mij par missive gelieven laten te weten aan wie Ue de wederhelft heeft laten
volgen.
En mij daarvan toe te zenden kopie van de kwitanties, moeten mij dienen tot het formeren mijner
rekeningen. Gelieft mij des aangaande Ue gedane devoiren toe te zenden van Ue met occasie het
import dier doen behandelen. Ondertussen blijven met gelijken effort en presentatie van dienst in
alle voorvallen occasion naar minzame groetenisse. Ue dienaar L. Loremans .
Mijn adres is recht over de fabriek tot Lier. 1770
TGL-OGA14-183
Lier 21 november 1770.
Mijn Heer
De eer gehad hebbende Ue op 7 dezer te schrijven in kwaliteit van voogd over de kinderen ten
sterfhuis van Peeter Cornelis Wouters en Maria Anna Blommers wijlen, in hun leven gehuwden.
dat de gemelde gehuwden Op 1 december 17..?.. zijn gecompareerd voor den heer Schouteth en
schepenen van Ue jurisdictie en aldaar gelicht eb ontvangen te hebben uit de handen van de
wethouders en scecretaris comfort de kopie van den kant van Ue hand geschreven, de som van
264 guldens courant geld, wetende de helft van de kooppenningen geprovenieerd uit de verkochte
erfgoederen van Hendrick Michiel Verwimp, des voorschreven Maria Anna Blommers zoon, zo
dient deze voor herative op mijn voorgaande van 7 dezer geen antwoord ontvangen hebbende van
mijn gelieven te informeren, gemerkt hetzelfde geenszins van mijn kennis is of de wederhelft salvo
justo der voorzegde kooppenningen onder Ue nog zijn berustende.
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Weder niet vertrouwende mij hetzelfde niet kwalijk te zullen nemen, onder Ue niet berustende, zo
verzoeke mij gelieve par missive door den brenger dezer te laten toekomen aan wie Ue de
wederhelft heeft laten volgen, en aan den brenger daarvan gelieve te behandelen kopie authentiek
van de kwitantie die mij moeten dienen tot het formeren van mijne rekeningen waar na wachten
om dezelfde te formeren en te passeren
Den voorzegde brenger zal Ue devoiren des aangaande gedaan met dankbaarheid betalen
ondertussen blijve met gelijke offer en presentatie van dienst in alle voorstaande occasie naar
minzame groetenisse. L. Loremans 1770.
TGL-OGA14-185
Ik ondergetekende Henrick Michiel Verwimp thans woonachtig te Gien baronie van Breda
verklarende bij en mits doen machtig te maken volkomen last en procuratie te geven aan mijn
zwager Joannes Rutgeerts wonende te Lier in Brabant, om in mijn naam en van mijnen t’ wege in
handen van den heer Mertens secretaris tot Tongerlo te lichten en ontvangen zodanige somme en
penningen aan zijnen deel als over den ondergetekende zijnde geweest voogd en ten dien einde
heeft ontvangen cassatie in vereiste forma….etc… 18 juli 1763
TGL-OGA14-188
3 november 1759, N° 17°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker perceel land genoemd
“ het hoogveldt “, “ de berkheijde “, een beemd genoemd “ den langen reep “ verkocht door
Elisabeth Goossens aan Guilliam Huijpens en Anna Catharina Peeters, waarvan de
koopsommen te samen belopen tot 471 guldens courant.
TGL-OGA14-189-190
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Elisabeth Goossens en Peeter Verlinden
gehuwden publiekelijk zullen verkopen de goederen nabeschreven gelegen tot Oosterwijk
Tongerlo.
Op de voorstaande condities werd als eerste te koop gesteld een perceel land genoemd “ het
hoogveldt “ groot 150 roeden, gelegen alhier achter “ den honing “ onder deze jurisdictie. oost
Adriaen Verbist, zuid Jan Dircx, west Jan De Ceuster Janssone en noord het straatje van de Voort
kapelle naar Olen.
Item een heide genoemd “ de berkheijde “ groot ...?... roeden gelegen bij de voorgaande plek.
Palende oost de straat, en is deze koop na derde werf gebleven aan Guilliam Huijpens voor de
som van 92 guldens en stelde daarop nog vijf hoogen, borg Jan De Ceuster Adriaenssone. Na de
kaarsbranding op 29 november is dezelfde Guilliam Huijpens koper gebleven.
TGL-OGA14-191
Tweede koop een perceel beemd genoemd “ den langen reep “ groot 150 roeden salvo gelegen
op “ t’ dexeijnde “. Oost Dielis Verstappen erfgenamen, zuid Peeter Hellen Geeraertssone
erfgenamen, west Peeter sterk erfgenamen en noord ‘ S Heerenstraete en is deze koop na derde
werf gebleven aan Anna Catharina Peeters weduwe van Cornelis Heijns voor de som van 357
guldens en stelde daarop nog tien hoogen, borg Jan Heijns en is Anna Catharina Peeters
koopster gebleven na de kaarsbranding op 29 november 1759.
TGL-OGA14-192
17 november 1759, N° 18°
Deze zegel dient tot meegaande condities van de verkoop van een huis, hof, binnenveld en
schuur, het land “ den lookaert “, het land “ den hezewijksen driesch “, de weide
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“ sterckxheijde “ de weide “ de rijdt “, de weide “ het delleken “, “ den honing driesch ”, “ den
driihoek “ bos en land, het land “ den hasen mortel “ met de heide “ de drij vennen “ het land
“ den biesacker ”, het land “ het leijnegoor ”, “ het neerbulschbosken ” land en heide met de
heide genoemd ” claessens plasch “, twee vijfde van den hooiwas “ het paesch huijs “, den
hooiwas op “ den ouden gracht “ den hooiwas “ den corten loop “, den hooiwas “ de slept “ en
“ de paarheijde “, verkocht door de erfgenamen van Peeter Meir en Maria Sprengers, die
gehuwden waren aan Michiel Willems, Henrick Ooms, Elisabeth Van Dijk, Franciscus t’ Sijen,
Gerard Bellens, Adriaen Douwen, Jan De Busser, Peeter Verstappen, Michiel Oniaerts
waarvan de koop te samen belopen tot 2490 guldens en acht stuivers.
TGL-OGA14-193
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen, erfgenamen en representanten van
wijlen Peeter Meir en Maria Sprengers die gehuwd waren tot Olen Tongerlo, publiekelijk aan de
meestbiedende zullen verkopen de goederen hierna gespecificeerd ….
TGL-OGA14-194
Eerste koop het huis, hof en binnenveld (vrij Govaerts leen) tot Olen Tongerlo. Palende oost het
kind van Guilliam Peeters, zuid de straat, west met de schuur de kinderen Adriaen Wouters en
noord Adriaen Moons, groot 200 roeden en is deze koop na derde werf gebleven aan Michiel
Willems voor de som van 405 guldens en stelde daarop 15 hoogen, borg Michiel Oniaerts. Op 19
november stelde Guilliam Janssens op deze koop negen hoogen bij. Tijdens de kaarsbranding
stelde Michiel Willems een hooge bij en is hij daarmee koper gebleven.
Tweede koop het land “ den lookaert “ groot 200 roeden, Palende oost Gerard Lanen, zuid
Adriaen Neijers den ouden, west Jan Meir en Adriaen Wouters en noord den voorschreven Jan
Meir en is deze koop na derde werf gebleven aan Henrick Ooms voor de som van 152 guldens en
stelde daar tien hoogen op, borg Jan Baptist Van Hove. Jan Baptist Matthijs stelde twee
hoogen bij. Henrick Ooms stelde twee hoogen bij en is hij na de kaarsbranding koper gebleven.
Derde koop “ den hezewijksen driesch “ land, groot 300 roeden tot Olen Tongerlo gelegen. Oost
Cornelis Heijns, zuid Peeter Heijns en Simon Van Passel cum suis, west Peeter Heijns en noord
de kinderen Maria Van Olmen en is deze koop bij derde werf gebleven aan Dimphna Van Dijk
voor de som van 208 guldens en stelde daar boven op zeven hoogen, borg Sr. Oniaerts en is zij
na de kaarsbranding koopster gebleven.
Vierde koop “ de stercxheijde “groot 150 salvo, gelegen tot Olen Tongerlo. Oost Adriaen Douwen
nomine uxoris, zuid Maria Peijs, west Maria Verluijten en noord Joseph Peeters en de kinderen
van Jan Sprengers en is deze koop na derde werf gebleven aan Cornelis Cluijts voor de som van
105 guldens en stelde daarop zes hoogen, borg Jan Wouters. Dezelfde is koper gebleven na de
kaarsbranding op 6 december 1759.
Vijfde koop de weide “ de rijdt “ genoemd, groot 265 roeden gelegen onder Olen. Oost de
kinderen Maria Bouwen, zuid de straat, west de kinderen van Maria Van Olmen en noord den
waterloop op servituut van weg en is deze koop na afwerven gebleven aan Jan Cluijts
Mertenssone voor de som van 130 guldens en stelde daarop nog vijf hoogen, borg Henrick
Boecx. Jan Baptist Cluijts stelde twee hoogen bij, Jan Cluijts stelde nog een hooge bij. Michiel
Willems stelde op deze koop 20 hoogen bij.
Zesde koop de achterste weiden genoemd “ het delleken “ groot 200 roeden, gelegen onder Olen.
Oost Gerard Lanen, zuid en noord den loop en west Marten Matthijs en is deze koop na af werven
gebleven aan Jan Baptist Cluijts voor 21 guldens en stelde daarop drie hoogen, borg Franciscus
Vermeerbergen. Op 23 november 1759 compareerde Michiel Willems Michielssone die
verklaarde op voorstaande koop tien hoogen op “ de rijdt “, “ het delleken” .
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Zevende koop “ den honinck driesch “ gelegen onder Olen, groot 130 roeden. Oost de
Honinckstraet, zuid het volgende perceel, west de erfgenamen Jan Jacobs en noord Adriaen
Verstockt en is deze koop na af werven gebleven aan Michiel Willems voor 57 guldens en stelde
daarop 10 hoogen, borg Jan Baptist Cluijts Jorissone. Geeraerd Bellens Martenssone
verklaarde op het voorstaande koop alsnog drie hoogen bij te stellen. Peeter Anthonis stelde op
dezelfde dag nog twee hoogen bij en nadien nog vijf hoogen. De zevende koop is na de
kaarsbranding aan Michiel Willems als koper gebleven.
De achtste koop een plek land “ den honinck “ oost de Honinckstraet, zuid Peeter De Smedt
nomine uxoris, west Catherina Gebruers en noord de voor genoemde plek, groot 200 roeden en is
deze koop na derde werf gebleven aan Adriaen Douwen voor de som van 175 guldens en stelde
daarop 7 hoogen, borg Peeter Smets Peeterssone. Jan Gebruers stelde hierop nog zeven
hoogen. Jan Gebruers Adriaenssone stelde nog vijf hoogen bij.
Negende koop “ den drijhoek “, bos en land groot 225 roeden. Palende oost een straatje, zuid en
west Marten Van Lommel en noord Adriaen Moons en is deze koop na afwerving gebleven aan
Jan Gebruers voor de som van 103 guldens en stelde daarop nog zeven hoogen, borg Peeter
Smets.
Tiende koop “ den hazenmortel “ groot 300 roeden salvo met “ de drij vennen heijde “ oost de
erfgenamen Nicolaes Smedts, zuid de erfgenamen Christoffel Baten, west de veldstraat en noord
Michiel Willems. Deze koop is na af werving gebleven aan Adriaen Douwen voor de som van 207
guldens en stelde daarop nog tien hoogen, borg Jan Baptist Cluijts Jorissone.
Elfde koop het land “ den biesacker “ groot een half bunder, oost Gerard Bellens, zuid Peeter
Smets met veel anderen, west Cornelis Wuijts nomine uxoris en noord de erfgenamen Laurijs
Janssen, en is deze koop na af werven gebleven aan Adriaen Douwen voorschreven voor 75
guldens en stelde daarop nog tien hoogen, borg Jan Baptist Cluijts Jorissone en is hij na de
kaarsbranding koper gebleven.
Twaalfde koop het land genaamd “ het leijne goor “ gelegen tot Gerheijden, groot 250 roeden.
Oost de Herstraat, zuid Henrick Van Gelder, west Adriaen Lemie en noord de kerk van Olen en is
deze koop na af werven gebleven aan Jan De Busser voor 253 guldens en stelde daarop 10
hoogen, borg Jan Wouters en is dezelfde koper gebleven na de kaarsbranding.
Dertiende koop “ het neerstuck “ zowel bosje, land als heide, groot 200 roeden. Oost Jan
Blampers, zuid dezelfde met anderen, west Peeter Govaerts en noord het Misstraatje, met een
zille heide geheten de schomme genaamd “ claessens plasch “ en is deze koop na af werven
gebleven aan Jan De Busser voor 40 guldens en stelde daarop twee hoogen, borg Jan Wouters
en is dezelfde koper gebleven na de kaarsbranding op 6 december 1759.
Veertiende koop “ het paeschhuijs ” voor twee vijfde gelegen onder Geel tussen zijn aanpalende
aldaar na af werven gebleven aan Peeter Verstappen voor acht guldens en stelde daarop een
hooge, borg Jan Wouters.
Vijftiende koop den hooi was op “ de ouden gracht “ groot 100 roeden salvo onder Geel. Palende
oost … (leeg) … na afwerven gebleven aan Henrick Verboven voor 28 guldens, stelde daarop
vier hoogen, borg Peeter Verboven.
Zestiende koop den hooiwas “ den corten loop “ groot een zille salvo onder Geel. Oost Marten
Willems, zuid den loop, west Jan Daems erfgenamen, noord “ den eersten donk “ en is deze koop
na af werven gebleven aan Adriaen Wouters voor 120 guldens en stelde daarop vier hoogen,
borg Jan Cluijts Mertenssone.
Zeventiende koop den hooi was op “ de slept “ onder Olen, groot een derdel salvo. Oost de
erfgenamen Willem Bens, zuid Joseph Meir, west de erfgenamen van Gommar Van Hove en
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noord de Nethe en is deze na af werven gebleven aan Jan Wouters voor de som van 125 guldens
en stelde daar acht hoogen op, borg Jan De Ceuster Adriaenssone.
Volgen betaling bewijzen van voorgaande verkopingen.
Actum Olen Tongerlo, 20 december 1759.
TGL-OGA14-202
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke den heer Schouteth Van Roij in kwaliteit als nomine
officie over den geabandonneerde boedel van wijlen den Heer Henrick Jennen volgens akte van
datum 20 juni 1758 en drie voorgaande zondagse proclamaties geschied door den stadhouder
Balemans binnen Tongerlo mits drie voorgaande gelijke zondagse publicaties gedaan door Peeter
Maerlant binnen de Heerlijkheid Hillevarenbeeck ter ordinaire puije als blijkt bij relaas van den
voorschreven Vorster op datum van 3 december 1759 alhier gezien, publiekelijk aan de
meestbiedende zal verkopen enige meubilaire effecten achtergelaten en bevonden bij wijlen den
voorschreven heer Henrick Jennen gewezen pastoor tot Riel in zijn arrisement binnen de abdij
van Tongerlo, speciaal begrepen in den inventaris daarvan gemaakt voor de wethouders alhier op
datum van 20 juni 1700 acht en vijftig.
TGL-OGA14-203
Aldus geconditioneerd op het raadhuis binnen Tongerlo op 7 december 1759, coram Jan Baptist
Wijnans en Jan Baptist Giels schepenen, present den heer verkoper en de stadhouder Calemans.
Op de voorschreven condities wordt voor eerst verkocht (het) somerdeel van den brevier.
Het winterdeel van den brevier.
Verder o.a. hemden, twee linde voormauwkens, neteldoeken das, witte wille kousen, een broek
met metalen gesp, jupon, een slaaplijf, twee zwarte handschoenen, een hoed, witte slaapmuts,
een gaanstok, een bril en huisken, twee tand beurstelkens, …etc
TGL-OGA14-204
Bekend making,
Werd mits deze geadviseerd dat Sr. Van Roij, inwoner en Schouteth der Heerlijkheid van Tongerlo,
in kwaliteit als aangestelde curateur over de geabandonneerden boedel van wijlen den Heer
Hendrick Jennen, gewezen pastoor tot Riel … bank dezer Heerlijkheid Helleverenbeecq, volgens
akte waarvan gedepecheert dor den gerechte van Tongerlo voornoemd, wetende 20 juni 1756 en
in zijn kwaliteit op den zevende van de aanstaande maand December van mening is des
‘ s morgens de klokke negen uren precies ten raadhuis van Tongerlo, publiekelijk en voor alleman
ten overstaan van de Heren wethouders aldaar te verkopen alle de bij voornoemde Heer Henrick
Jennen nagelaten effecten, volgens inventaris daarvan gepasseerd voor den gerechte van het
voorschreven Tongerlo op den 21 juni 1700 achtenvijftig.
Dat wijders den voornoemden aangestelde curatuer ten dage en plaatse voorschreven des na
middag de klokke drie uren precies in zijn kwaliteit den voornoemde boedel en nalatenschap zal
doen, behoorlijke rekeningen, bewijs en reliqua.
En dan het aflopen van dien, tussen de respectieve crediteuren, voorden gerecht als voor,
immediatelijk zal gehouden worden het judicium … en concurrentie op de geprovenieerde
penningen……
Relateer ik ondergeschreven Vorster binnen deze Heerlijkheid Helleverenbeecq en deszelfs
onderhorige Dingbancke, dele annexe,
Akte van publicatie ter rekwestie van den Heer N. Van Roij, Schouteth der Heerlijkheid Tongerlo.
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Actum Helleverenbeecq den derden december 1700 negen en vijftig.
Pieter Maerlant, Vorster.
TGL-OGA14-206
Tweede proclamatie,
Men laat aan ieder weten voor de tweede reis, dat den Heer Van Roij, inwoner en Schouteth der
Heerlijkheid van Tongerlo in kwaliteit als curateur over den geabandonneerden boedel van wijlen
den Heer Henrick Jennen gewezen pastoor van Riel, … publiekelijk zal verkopen, alle en iegelijke
meubilaire effecten achtergelaten en bevonden van wijlen den voorschreven Heer Henrick
Jennen … Gepubliceerd op datum den 25 november 1759.
Francis Calemaens, stadhouder.
TGL-OGA14-207
Derde en laatste proclamatie aangaande de verkoop van de goederen van den Heer Henrick
Jennen. Gepubliceerd op datum van 2 december 1759.
Francis Calemaens, stadhouder.
TGL-OGA14-209
Declaratie wegens verdiende salarissen verschotten gedaan en gehad bij den procureur Tablars ?
tot Tilborgh in zaken voor den heer Van Roij, Schouteth der Heerlijkheid Tongerlo in kwaliteit als
aangestelde curateur van wijlen den Heer Henrick Jennen gewezen pastoor van Riel, Dingbanke
van Helleverenbeecq …
TGL-OGA14-211
11 december 1759, N° 20°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker huis, hof en binnenveld, een
perceel land “ het pensiers “ genoemd, een perceel dries genoemd “ den berken bosch “, “ de
laanheijde “ respectieve gestaan en gelegen tot Oosterwijk Tongerlo en een perceel hooiwas
gelegen in de Wimpe onder Oevel, respectievelijk verkocht door de erfgenamen van wijlen Jan
Lanen en Catharina Peeters, aan Ferdinand Verstappen, Marten Goossens, Peeter Anthonis
en Adriaen Matthijs, waarvan de koopsommen te samen belopen 1009 guldens en vijf stuivers
courant.
TGL-OGA14-212
Op heden deze 11 van de maand december 1758 hebben verkocht de erfgenamen van Jan
Laenen en Catharina Peeters, met hoogen en verdieren en alles tot kopers last … in de presentie
van de getuigen, Jan De Ceuster en Cornelis Van Uten, het huis te aanvaarden te half maart
eerstkomende en den dries met den hooiwas en het land te half oogst toekomende en de pacht
van het jaar 59 tot profijt van de verkopers.
Hierop is opgeroepen het huis met het binnenveld en is afgewerft voor 479 guldens en is den
handslag gegeven aan Gerard Verstappen, hier op stellende twaalf hoogen, in de presentie van
Peeter De Ceuster en Peeter Verheijden als getuigen. Gerardus Verstappen stelde nog een
hooge, in presentie van Joannes Van Opstal en Jan Dierckx. Hierop stelde Martinus Verstappen
twee hoogen. Ferdinand Verstappen absent is na de kaarsbranding op 11 januari 1759 koper
gebleven .
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TGL-OGA14-213
Den tweeden koop genaamd “ het dispensiers “ is afgewerft voor 100 guldens aan Martinus
Goossens en stelde daarop 5 hoogen, in de presentie van de getuigen Franciscus Vranckx en
Jacobus Dams. Martinus Goossens is na de kaarsbranding op 11 januari 1759 koper gebleven.
Den derden koop genaamd “ het bercken bosch “ is afgewerft voor 200 guldens aan Martinus
Goossens en stelde daarop 8 hoogen.
Den vierden koop den hooi was in de Wimpe is afgewerft voor 175 guldens aan Adriaen Matthijs
en stelde daarop 10 hoogen, in presentie van Joannes Baptist Stevens en Jan Wauters.
Den vijfden koop “ de laenheijde “, den handslag gegeven aan Andries Meeus voor 8 guldens en
vijf stuivers.
TGL-OGA14-214
Ontvangen bij ons ondergeschreven erfgenamen van wijlen Jan Lanen en Catharina Peeters uit
handen van Marten Goossens de som van 317 guldens courant in voldoening van den tweeden
en derden koop voormeld. 25 januari 1759.
Ondertekent: Dierck Lenaerdts, Maria Laenen, Paulus Rens, Adriaen Matthijs, Catharina
Laenen.
TGL-OGA14-215
22 februari 1760
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Gertrudis Tielemans weduwe van wijlen Guilliam
Aerts uit kracht van testament van wijlen haar voorzegde man, aan de meestbiedende zal
verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis bevonden van den voorschreven aflijvige.
TGL-OGA14-216
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Inliggende folio: medicamenten geleverd den dienst van Getruij Tilemans saliger bedragende de
somme van 22 guldens dertien stuivers, door Guilielmus De Cort apotheker van de abdije tot
Tongerlo.
TGL-OGA14-220
Aangaande de verkoop van het vee:
Guilliam Van Outsel van Daemseijnde koopt voor 45 guldens 15 stuivers een koe, borg Andries
Deckers.
Hendrick Pauwels koopt voor 10 guldens een kalf, borg Henrick Dams.
Den pachter van de abdij koopt voor 39 guldens een koe.
Henrick Pauwels van Soerle koopt voor 27 guldens een koe, borg Jan Baptist Aerts.
Wouter Balus koopt voor 67 guldens een paard.
TGL-OGA14-221
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van 163 guldens, 15 stuivers en twee
oorden,
Hiervan geteld aan de weduwe Guiliam Aerts voor veertig missen van requiem te laten doen bij
de Eerwaarde paters Minderbroeders tot Herentals voor de ziel van haar man, ingevolge zijn
testament de somme van ……………………………………….
14 - 0 - 0
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Volgen verder betalingsbewijzen.
Item betaald aan den heer pastoor Gillebert in voldoening der kerkrechten van wijlen Gertrudis
Tielemans weduwe van wijlen Guilliam Aerts.
Item betaald aan Dimphna Vermeeren in voldoening van het lijken en de dienst aan den
overledenen gedaan.
Item betaald aan Jacobus Mols voor de vrienden te bidden ter uitvaart.
Item betaald aan Maria Tielemans voor assistentie van vijf en half dagen in de ziekte der
overledene .
Item betaald aan den heer doctor Van Genechten over gedane visitaties in de ziekte van wijlen
den voorschreven overledene.
Item betaald aan Sr. De Cort apotheker in voeldoening van geleverde medicijnen.
TGL-OGA14-223
12 januari 1760, N° 1°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van een half bunder land
gelegen tot Geneijnde alhier verkocht door Anna Van Bel en Henrick Bossaerts, gehuwden aan
Jan Verstappen voor de som van 337 guldens één stuivers courant.
TGL-OGA14-224
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Anna Van Bel en Hendrick Bossaerts haar man,
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen zeker perceel land, groot 200
roeden salvo gelegen in het binnenveld van Jan Verstappen tot Geneijnde alhier palende oost
Antonis Peeters en Laurijs Spapen, zuid de straat west Jan Verstappen voorschreven en noord
den heer prelaat.
Op de voorschreven condities wordt te koop gesteld het voorschreven perceel land en is na af
werven gebleven aan Jan Verstappen voor de som van 311 guldens courant en telde daarop nog
tien hoogen.
Ontvangen bij mij ondergeschrevene Henrick Bossaerts uit handen van Jan Verstappen de som
van 137 guldens en één stuiver courant in voldoening van den voorschreven erfkoop, mits neemt
dito Jan Verstappen ten zijne last de rente van 200 guldens courant kapitaal staande ten behoeve
van den H. Geesttafel alhier met zeven guldens drie stuivers en half verloop van intrest dezelfde
rente. Tongerlo 31 januari 1760.
TGL-OGA14-227
13 februari 1760, N° 2°
De voogden benevens de erfgenamen van wijlen Anna Elisabeth Peeters, minderjarige
dochter was van wijlen Marten Peeters en Dimphna Steenmans, zullen publiekelijk aan de
meestbiedende verkopen alle meubilaire effecten bij de voorschreven minderjarige achtergelaten,
op conditie dat de kopers hun koopsommen aanstonds en zonder vertrek moeten voldoen in
contante penningen….
O.a.

Een koffer met bouten, een werk kussen, bullen, 4 werk doeken, 2 neusdoeken,
voorschoten, hemden, kousens, trekmutsen, handschoenen, schoenen, een kist …

In den koopdag ontvangen in contante penningen 28 - 5 - 3
Dewelke zijn opgetrokken door Jan Baptist Peeters, voogd. Waarvan komt aan de weduwe van
Peeter Peeters voor het deel van haar voorschreven man in het fusiek verkocht door wijlen
Marten Peeters.
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Waartoe gevoegd zoveel den voorschreven Peeters heeft ontvangen van Jan Baptist Giels den
uitkoop van Elisabeth Peeters of de wees voorschreven.
Item ontvangen over twee gouden oorringen, een gouden slot, een paar kleinen zilveren gespen
en een zilveren gesp te samen tot Diest verkocht voor 8 guldens 18 stuivers.
Item over verteer in “ de boeretange “ ten dage van den koopdag betaald 1 gulden, 13 stuivers.
Item betaald voor één gank tot Meeren en Westerlo betaald 5 stuivers.
Item betaald voor een tonne uitvaartbier en het verlenen der plaatsen in “ de boeretange “
Waarvan komt aan Nathalia Pierson moederlijke zuster van de voorschreven wees …
de wederhelft komt aan Jan Baptist Peeters, de wezen wijlen Peeter Peeters en aan Antoni
Peeters, ieder voor een derde.
De vijf guldens één oord ook voldaan aan Antoni Peeters door Marten Bellens als voogd over de
wezen van wijlen zijn broer Jan Baptist Peeters.
TGL-OGA14-231
14 maart 1760, N° 3°
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van wijlen Maria Van
Genechten van haar aflijvig kind verwekt in het huwelijk met wijlen Pauwels Laurijs, hetzelfde
kind gestorven na de dood van zijn vader in het leven van zijn voorschreven zijn moeder,
publiekelijk na voorgaande kerkgeboden zullen verkopen de haafelijke goederen ten sterfhuis van
de voorzegde Maria Van Genechten bevonden ieder voor hunne respectieve parten in hunne
voorschreven haafelijke goederen competerende zo volgt.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. In den
koopdag ontvangen in contante penningen de som van 44 guldens 19 stuivers, 3 oorden.
TGL-OGA14-235
28 april 1760, N° 4°
Op heden 28 april 1760 zal Jacobus Bode als erfgenaam ab intestato van wijlen Juffrouw
Bode gestorven jonge dochter alhier, pro se, mede hem strekkende voor de mede erfgenamen
onder verband als naar recht, publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de meubilaire effecten
ten sterfhuis der voorschreven aflijvige. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers
en hun onkosten daaraan.
O.a.

aardewerk, vetpot, smout pot, stoof pot, een suiker kas, een marmiet, moor, een droog
koord, trek pot, 4 glazen, glaswerk, een panne en snuifdoos, een schilderij, spiegel,
een korf met vodden, vispaan …etc …

In den koopdag ontvangen in contante penningen, de som van………………….
Betaald aan Dimphna Vermeeren voor den dienst en lijken van de overledene…
Item aan Guilliam Verluijten voor de doodskist………………………………………
Betaald aan Anna Claes(Blaes) voor den dienst in de ziekte ……………………
Item aan dezelfde op korting van de kamerhuur, de som van……………………..

74 - 4 - 2
18 - 1 - 2
2 - 16 - 0
5 - 15 - 2
2 - 10 - 0

TGL-OGA14-239
7 juli 1760, N° 5°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker perceel land, driesken
en weide gelegen achter “ het voorteijnde “ alhier, verkocht door Jan Baptist Meulders
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Jacobussone wijlen aan Cornelia Carolina Mertens en Adriaen Verluijten, te samen voor de
som van 1019 guldens courant.
TGL-OGA14-240
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Baptist Meulders Jacobussone wijlen,
bejaarde jong man, publiekelijk naar voorgaande kerkgeboden zal verkopen de goederen
nabeschreven.
Op de voorschreven condities werd voor eerst verkocht een perceel land, genoemd “ het
molenveld “ en “ het driesen “ daarbij, groot te samen 232 1/4 roeden gelegen achter “ het voort
eijnde “. Palende oost Maria Bal erfgenamen, zuid de weide nabeschreven en Maria De Bal
erfgenamen, west Peeter Schroven weduwe, noord de weduwe Jan Baptist Segers, op servituut
van de weg naar de weide en hoekje der erfgenamen Maria De Bal, het grachtje ten zuiden aan
“ het driesen “ blijft aan dit perceel. Deze koop is na derde werf gebleven aan den secretaris
Mertens voor de som van 370 gulden en stelde daarop dertig hoogen, borg Guilliam Verluijten
Guilliamssone. Op datum voorschreven stelde Philippus Piha op de voorschreven koopsom nog
vijf hoogen, borg Adriaen Verluijten.
TGL-OGA14-242
Tweede koop een weide bij den voorgaande pand gelegen, groot 127 roeden salvo. Palende oost
Maria De Bal erfgenamen, west de weduwe Guilliam Thielemans, zuid de Groenstraete en noord
het voorgaande perceel en is deze koop na derde werf gebleven aan Adriaen Verluijten voor de
som van 599 guldens en stelde daarop vijftien hoogen, borg Philippus Piha. Adriaen Verluijten is
koper gebleven na de kaarsbranding op 29 juli 1760.
TGL-OGA14-243
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Gertrudis Tielemans weduwe wijlen Guilliam
Aerts, mede als erfgename testamentair van dezelfde haar man, publiekelijk na voorgaande
kerkgeboden aan de meestbiedende zal verkopen den oogst en granen met stro en kaf ten velde.
Eersten koop in het binnenveld ten zuiden, gekocht door Adriaen Bosmans Gelindel, borg Jan
Sijmens. Tweede koop in het midden van het binnenveld, dezelfde … etc …
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van ……

8 - 15 - 3

TGL-OGA14-244
17 juli 1760, N° 6°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Elisabeth Nuijens, weduwe van wijlen
Andries Van Hout, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de meubilaire effecten ten
haar sterfhuis bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Op den
koopdag ontvangen in contante penningen de som van 61 guldens 1 stuiver.
TGL-OGA14-248
23 juli 1760, N° 7°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker huis cum annex, hof,
schuur, weiden en land daaraan klevende, een perceel land genoemde “ het heijn van dingenen “
een perceel land genoemd “ het solveldt “, respectieve gestaan en gelegen in “ het oosteijnde ”
alhier, een heide gelegen onder Sammel en de helft van een half bunder hooiwas gelegen in “ het
westerloos broeck “, respectieve verkocht door den Eerwaarde heer Gillebert q. q. aan Jan Van
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Den Bergh, Jan Baptist Stercx, Philip Piha, Jan Verboven en Anna De Bal, waarvan de
koopsommen te samen belopen tot 1880 guldens courant.
TGL-OGA14-249
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke den Eerwaarde heer Gillebert pastoor des dorp van
Tongerlo tot het nabeschreven voorzien van een onherroepelijke procuratie op hem verleden door
de heren Petrus Ignatius Gillebert en Franciscus Jacobus Gillebert, zijn broers, benevens
Juffrouw Maria Catharina A. Gillebert en Sieur A. G. De Noter zijn zuster en zwager onder hun
signatuur van datum 10 mei 1760 alhier getoond en gebleken, respectieve kinderen van wijlen
Joannes Carlo Gillebert in zijn leven drossaard van den lande van Duffelen van wijlen Juffrouw
Maria Catharina Pierson die gehuwden waren als gesubstitueerde erfgenamen van wijlen den
heer Nicolaus Pierson Schouteth tot Tongerlo voorschreven en wijlen Juffrouw Anna Verhaegen
gehuwden hun grootouders, volgens hun besloten testament van datum 23 maart 1724 ten zelfden
dag door den notaris Henricx geëndosseerd, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan den
meestbiedende met het oproepen des stadhouders zal verkopen de goederen hierna
gespecificeerd.
TGL-OGA14-250
Op de voorschreven condities werd als eerst te koop gesteld het huis met zijn toebehoren,
schelfhouten, hof en weide groot 1975 roeden, zo hetzelfde gestaan en gelegen is in “ het goir
oosteneijnde “ achter de molen alhier. Palende oost, west en noord den heer prelaat en zuid de
straat.
Item de schuur, land en weide groot 448 roeden salvo justo gestaan en gelegen bij het voorgaande
over de voorschreven straat. Palende oost “ de voort “ op Sammelen den heer prelaat, zuid de
Wimpe en den heer prelaat west dezelfde en noord de straat voorschreven en is na afwerven
gebleven aan Philip Piha voor de som van 480 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen, borg
Jan Baptist Wellens. Depost stelde Philip Piha nog tien hoogen bij. Op 25 juli 1760 stelde Jan
Vanden Bergh op de voorschreven koop alsnog 50 hoogen, borg Adriaen Swolfs.
Een perceel land genoemd “ het heijn van dingenen “ groot 615 roeden salvo justo, zo hetzelfde
gelegen is in het Oosteneijnde alhier. Palende oost de weduwe Antonis Van Diessen, zuid de
Meulenstraete west Henrick Peetermans, Dimphna Verleuffel en Jan Laurijs erfgenamen en noord
den heer Iven en is deze koop na af werven gebleven aan Jan Baptist Sterckx voor de som van
540 guldens en stelde daarop nog 30 hoogen, borg Jan Baptist Giels. Jan Baptist Sterckx is
koper gebleven na de kaarsbranding op 12 augustus 1760.
TGL-OGA14-252
Derde perceel land genoemd “ het solveldt “ groot 375 roeden, zo hetzelfde gelegen is in het
Oosteneijnde omtrent de molen alhier. Palende oost den heer prelaat, zuid en west de straat en
noord Merten Segers en is deze koop na afwerven gebleven aan Philip Piha voor de som van 350
guldens en stelde daarop 20 hoogen, borg Jan Baptist Wellens. Philip Piha is koper gebleven na
de kaarsbranding op 12 augustus 1760.
Vierde koop een perceel heide, groot 300 roeden zo hetzelfde gelegen is over de Wimp onder
Sammel naar de “ breed rijdt “ te gaan. Palende oost Adriaen Swolfs, zuid … (leeg) …, west den
loop of het convent van Tongerlo, noord de straat, en is deze koop na afwerven gebleven aan Jan
Verboven voor de som van 120 guldens en stelde daarop 10 hoogen, borg Philip Piha. Jan
Verboven is koper gebleven na de kaarsbranding op 12 augustus 1760.
TGL-OGA14-253
Vijfde koop een half bunder hooiwas, gelegen in “ het westerloos broeckheijde quarecken ”
onverdeeld met de weduwe Antonis Van Diessen voor de wederhelft rijdende tegens Adriaen
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Luijten. Palende oost … (leeg), zuid de Laecke, west den heer prelaat alhier en noord … (leeg) …
en is koop na afwerven gebleven aan Elisabeth Van Aken accepterende ten behoeve van Anna
De Bal, voor de som van 182 guldens en stelde daarop nog acht hoogen.
TGL-OGA14-254
19 augustus 1760, N° 8 °
Deze zegel dient tot de autorisatie geïnsereerd in de meegaande condities gegeven en
verleent door de wethouders van Tongerlo aan Guilliam Verluijten geassumeerde uit de wet en
Joseph Van Kerkhoven geëede voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Margo
Balemans daar vader van is Franciscus Calemans tot verkoop van een perceel land genoemd
“ den bos “.
TGL-OGA14-255
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker perceel land, genoemd “ den
bos “ groot 206 1/2 roeden gelegen bij de Molenstraete, alhier verkocht door de voogden der
wezen van wijlen Margo Balemans, benevens den vader derzelfde wezen aan Philip Piha voor
de som van 404 guldens courant.
TGL-OGA14-256
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Joseph Van Kerkhoven geëede en Guilliam
Verluijten geassumeerde uit de wet alhier, beide in kwaliteit als voogd over de twee minderjarige
kinderen achtergelaten bij wijlen Margo Balemans, daar vader af is Franciscus Calemans
benevens dezelfde vader voor de legitieme portie hem competerende in het goed nabeschreven
uit hoofde van Jacobus Calemans geprofeste Minderbroeder het 3e der voorschreven kinderen,
de voorschreven voogden tot valideit van het nabeschreven geautoriseerd door de wethouders
alhier, als geschiedende de navolgende verkoop om daar uit te vinden de dotatie van Franciscus
Calemans één der voormelde twee minderjarige aangenomen bij de Eerwaarde paters Kapucijnen
tot Aarschot, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende te zullen verkopen
zeker perceel land genoemd “ den bos “ groot 206 1/2 roeden salvo, zo hetzelfde gelegen is
achter het dorp aan de Molenstraat alhier. Palende oost Adriaen Verluijten bij koop van Jan Van
Dijck erfgenamen, zuid de voorschreven straat, west Peeter Mertens erfgenamen en noord
Jacobus De Bal erfgenamen …
TGL-OGA14-257
Op de voorschreven condities werd het voorschreven perceel land voor alleman opgeroepen en is
deze na derde werf gebleven aan Philip Piha voor de som van 380 guldens en stelde daarop 20
hoogen, borg Jan Baptist Giels. Philip Piha is na de kaarsbranding op 11 september 1760 koper
gebleven.
Volgen nog betalingsbewijzen.
Door dito Joseph Van Kerkhoven betaald voor de helft van den lijfkoop de som van twee guldens
en acht stuivers. Item betaald aan Henrick Balemans over verschot van een derde part der
kosten van begrafenis van wijlen Catharina De winter, der wezen grootmoeder som van tien
guldens vijf stuivers.
Betaald door de weduwe Philip Piha aan Jan Baptist Wellens, borgemeester de anno 1760 in
voldoening der lasten van het voorschreven land de som van acht en vijftig stuivers courant, 14
januari 1766.
Item komt aan de weduwe wijlen Philip Piha ten laste van Maria Anna Calemans alsnu bejaarde
dochter van wijlen Franciscus Calemans over genoten geld en waren door haar genoten tot tien
guldens drie stuivers.
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Den ondergeschrevene Laurijs De Meulder als in huwelijk met Maria Anna Calemans bekent
mits deze ten volle voldaan te zijn van de restanten van de voorschreven koopsom van het perceel
land genoemd “ den bosch “ in den voorstaande conditie vermeld. Ter oorkonde 9 september
1769. Volgen inliggende kwitanties.
TGL-OGA14-261
2 oktober 1760, N° 9°
Op heden 2 oktober 1760 zal Henrick De Win als geëede voogd benevens Jan Baptist
Giels geassumeerde uit de wet over de wezen achtergelaten bij wijlen Jan Baptist De Win en
Anna Michiels die gehuwden waren, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de
meubilaire ten sterfhuis der voorschreven aflijvige bevonden, op conditie daar de kopers hun
koopsommen in gereede penningen en courant geld aanstonds zonder vertrek dienen te betalen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun kosten daaraan gemaakt.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van………………………..
Betaald aan Jan Verhaert voor de doodskist …………………………………………….

17 - 1 -1
0 - 14

TGL-OGA14-263
5 november 1760, N° 10°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen, erfgenamen en representanten
van wijlen Andries Nuijens weduwnaar van wijlen Elisabeth Van Outven publiekelijk aan de
meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven aflijvige
bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun kosten daaraan. In den
koopdag ontvangen in contante penningen de som van 25 guldens 15 stuivers één oord.
Betaald aan Guilliam Verluijten over huishuur.
Item betaald aan Henrick Tibors in voldoening der kamerhuur te verschijnen half maart 1761.
De contante penningen bevonden te sterfhuis bedragen………………………….. 104 - 8 - 3
Hendrick Nuijens wijlen heeft gekocht den koopdag gehouden door zijn vader Andries Nuijens
en niet betaald de som van 4 guldens één stuivers.
Jan Janssen in huwelijk met Anna Nuijens is ten achter gebleven aan het sterfhuis van wijlen
Andries Nuijens over hetgeen gekocht in den koopdag gehouden door Andries Nuijens wijlen
een paard, stro en koren te samen ………………………………………………………
94 - 4 - 1
Den voorschreven Henrick Nuijens wijlen debet aan het sterfhuis van wijlen den voorschreven
Andries Nuijens zijn vader over geleend geld……………………………………. 40 - 7
Dus beloopt den boni boven de voorschreven betaling ter som van …………… 294 - 17 - 3
Waarvan één ieders part tot vier in het getal te weten de wezen van Henrick Nuijens, Joseph
Nuijens, Michiel Nuijens en Anna Nuijens in huwelijk met Jan Janssen ieder de som van
…………………………………………………………………………………………… 73 - 4 - 1
Dus moet Jan Janssen opleggen de som van ………………………………………

21

TGL-OGA14-267
16 december 1760, N° 11°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop der meubilaire effecten ten
sterfhuis van wijlen Jan Balus, verkocht door Catharien Van Hout zijn weduwe en Peeter Balus
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voogd over haar kind, waarvan de koopsommen te samen belopen 26 guldens 7 stuivers en drie
oorden courant.
TGL-OGA14-268
Op heden 16 december 1760 zal Peeter Balus in kwaliteit als geëede voogd benevens … (leeg)
geassumeerde uit de wet alhier over het minderjarige kind achtergelaten bij wijlen Jan Balus daar
moeder van is Catharina Van Hout, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de
meubilaire effecten ten sterfhuis bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
In den koopdag ontvangen in contante penningen…………………………….

16 - 8

Hiervan betaald aan den Eerwaarde heer Gillebert, pastoor alhier in
voldoening der rechten van begrafenis en waslicht van wijlen Jan Balus,
bij kwitantie de som van …….
4-0
Item betaald aan P. J. Meijnckens in voldoening van een ton uitvaartbier…..
4 - 11
Item betaald aan Sr. Decort apotheker in voldoening van geleverde medicijnen 0 - 17
Item betaald aan Jan Baptist Wijnans in voldoening van vuur en plaats geleverd
in de uitvaart de somme van……………………………………………………..
1-1
Item betaald aan Peeter Raedts in voldoening van verkocht hout
3 - 19 - 2
Item betaald aan Jan Baptist Wijnricx in voldoening van kamerhuur……….. 10 - 10
Volgen inliggende kwitanties.
END
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1761-1765

TGL-OGA15-006
3 februari 1761, N° 1
Conditie en voorwaarden ingevolge Jan Van Dijck en Anna Van Dingenen gehuwden publiekelijk
zullen verkopen de meubilaire effecten ten hunne woonhuis. Geconditioneerd binnen Tongerlo, 3
februari 1761, coram Peeter Schroven, Adriaen en Peeter Schroven Peetersone als getuigen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
In den koopdag ontvangen in contante 1- 1- 3
De kopen van Jan Van Dijck den jongen belopende te samen met het ongeld tot vijf guldens en
vijf stuivers door dezelfde Jan Van Dijck voldaan aan den secretaris …

TGL-OGA15-008
5 februari 1761, N° 2
Op heden 5 februari 1761 zal Clara Coenen weduwe en erfgename testamentair van wijlen
Philippus Piha publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de klederen, lijnwaad en
gereedschap van de voorschreven haar man bevonden in zijn sterfhuis.
O.a.

een boog met 2 pijlen, nog een andere, twee winkelhaken, een korte zaag, een bijl,
een schaaf, een dessel, vijlen, beitels, een fusieck e.a.

In den koopdag ontvangen in contente 30 - 8 - 1
TGL-OGA15-011
6 februari 1761, N° 3
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Guilliam Verluijten Guilliamssone als
onherroepelijk tot het navolgende geautoriseerd door Maria Magdalena Van Cauwenbergh
bejaarde jonge dochter actuele novice in het klooster van Sint Annen Dael tot Diest, bij procuratie
onder deszelfs signaturen, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende zal
verkopen zeker perceel land, groot een sille salvo, gelegen binnen Tongerlo in de Leijsen straete.
Palende oost den Heere Iven, zuid Maria Anna Blommart, west Marten Heijlen en noord de
voorschreven straat.
Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo, 6 februari 1761, coram den heer Schout Van Roij, Jan
Baptist Giels en Hendrick Wouters schepenen.
En het voorschreven goed op de voormelde condities voor alle man opgeroepen zijnde is na één,
twee en derde werf gebleven aan Adriaen Helsen voor de som van 150 guldens en stelde daarop
nog vier hoogen, borg Jan Baptist Wellens.
Op 26 februari 1761 de kaars van ‘s heere wegen ontstoken, is met den uitgang dezelfde koper
gebleven. Coram den heer Schout Van Roij, Peeter Wuijts, Hendrick Wouters en Jan De Ceuster
schepenen.
TGL-OGA15-014
6 maart 1761, N° 4
Op heden 6 maart 1761 zullen de erfgenamen testamentair van wijlen Guilliam
Aerts en Gertrudis Tielemans in hun leven gehuwden, publiekelijke aan de meestbiedende
verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven Gertrudis Tielemans.
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Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo, coram Guilliam Verluijten met relaas aan Peeter Wuijts
schepenen, present den dienaar Truijens.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten daaraan.
Op de koopdag ontvangen de som van 89 - 6 - 3.
TGL-OGA15-018
13 maart 1761, N° 5
Condities en voorwaarden ingevolge de erfgenamen testamentair van wijlen Guilliam
Aerts en Gertrudis Tielemans, publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de
nabeschreven goederen. Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo, coram Guilliam Verluijten en
Peeter Wuijts schepenen benevens den heer Schout Van Roij.
Op de voorschreven condities werd voor eerst te koop gesteld het huis annexen, schuur, hof,
binnenveld, weide en erve, groot tien zillen en 93 roeden salvo, gestaan en bijeen gelegen op de
Santvoort in de Cappelrije alhier. Palende oost de Santvoortstraete, zuid Jacob De Bal
erfgenamen, west Peeter Wuijts en Anna Catharina Claes en noord “ herschotsheijde “, met
alsnog een heide en land gelegen omtrent “ het renecout “ alhier, groot 2 hoedensalvo. Palende
oost Peeter Huijsmans, zuid Hendrick De Win erfgenamen, west “ sterschotsheijde “ en noord de
abdij.
De koper zal trekken van den huur in voorlijf van nu tot half maart 1762, 23 guldens courant en het
volgende jaar ook zoveel en in graanpacht van nu tot half oogst eerstkomende tien loopen koren
en drie loopen boekweit en ieder der twee volgende jaren vijf veer telen koren en zes loopen
boekweit. Na één, twee en derde werf gebleven aan Peeter Peeters voor de som van 700
guldens, stellende daarop 15 hoogen, borg Peeter Wuijts. Peeter Wuijts stelde daarop alsnog
een hooge, Peeter Wuijts stelde nog een hooge bij etc …
Op 2 april werd de kaars van ‘s herenwege ontstoken en is met den uitgang der zelfde koper
gebleven de voorschreven Peeter Peeters.
De tweede koop, een perceel land genaamd “ het kessel “ groot 349 roeden salvo gelegen in “ het
oosteneijnde ” alhier. Palende oost de abdij, zuid Marten Van Dijck en Jan …aert, west Maria De
Bal erfgenamen en noord de abdij en Joanna Pauwels op last van 15 stuivers jaarlijks aan de kerk
alhier. Na één, twee en derde werf gebleven aan Marten Luijten voor Adriaen Luijten zijn vader,
voor de som van 310 guldens, stellende daarop 20 hoogen, borg Adriaen Helsen.
Ondertekent:

Martinus Luijten, Adriaen Helsen, Jan Baptist Tielemans, Maria Tielemans,
Marten Tielemans, Cornelis Somers, Peeter Van Tielen, Jan De Langh,
Jacobus De Langh, Jan Baptist Aerts.

Op twee april na de kaarsbranding is dezelfde Adriaen Luijten koper gebleven voor de voormelde
som. Dit is het handmerk van Maria Aerts gehuwd met Cornelis Somers.
Ontvangen bij ons erfgenamen van wijlen Guilliam Aerts en Gertrudis Tielemans uit handen van
Peeter Peeters de som van 720 guldens courant, item uit handen van Adriaen Luijten de som
van 340 guldens in voldoening van de twee erfkopen voormeld. Actum 16 april 1761.
TGL-OGA15-022
26 maart 1761, N° 6
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Verstappen weduwnaar van wijlen
Maria Heijns, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de meubilaire effecten en bestialen
ten zijner voorschreven huis.
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Volgt een lijst van de goederen met vermelding van de kopers en hun schuld daaraan.
Verkoop van het vee:
Bastiaen Van Kerckhoven van Heultje kocht een koe voor de som van 28 guldens en 15 stuivers.
Borg Hendrick Vincx van Westerlo.
Een andere koe gekocht door Adriaen Verstappen voor 30 guldens en dezelfde kocht nog een koe
voor 28 guldens.
Peeter Vande Poel van Morkhoven kocht er een koe voor 24 guldens, borg Hendrick Pauwels.
Jan De Leest van Meerbeeck kocht een koe voor 33 guldens, borg Jan Baptist Peeters.
Adriaen Wijnricx van Soerle kocht een koe voor 25 guldens en 10 stuivers, borg Peeter t’ Sijen.
Gaspar Jopmans van Westerlo kocht voor 22 guldens een koe, borg Cornelis Folders.
Adriaen Verstappen kocht voor 23 guldens een koe.
Marten Verachtert kocht een koe voor 24 guldens en vijf stuivers borg Marten Van Dijck
Mertenssone.
Adriaen Verstappen kocht voor 13 guldens en vijf stuivers een vaars.
Jan De Leest van Meerbeeck kocht ook een vaars voor 14 guldens, borg Ludovicus Van
Dingenen.
Adriaen Verstappen kocht voor 9 guldens 15 stuivers een ossen, en nog een vaarsken voor 12
guldens.
Philip Henricx Velveken, kocht een vaarsken voor 12 guldens, borg Jan Baptist Van Hout.
Dezelfde kocht er nog een ander voor 13 guldens, dezelfde als borg (2 x)
Adriaen Verstappen kocht nog een vaarsken en de stier waarvoor hij 10 guldens en 10 stuivers
betaalde.
Marten Wouters van Gelindel kocht een kalf voor 3 guldens en 15 stuivers, borg Jan Douwen van
Soerle.
Marten Helsen van Strateneinde kocht ook een kalf voor 2 guldens en 5 stuivers.
Jan Dioos van ILL kocht een kalf voor 1 gulden en 17 Stuivers.
Hendrick Wouters kocht een kalf voor 1 gulden.
Het clijn ruijn peirdt werd gekocht door Adriaen Verstappen voor 116 guldens en dezelfde kocht de
koeketel voor 47 guldens en één stuiver.
Het groot ruijn peirdt werd ook gekocht door Adriaen Verstappen voor de som van 172 guldens.
TGL-OGA15-030
17 april 1761, N° 7
Condities en voorwaarden, ingevolge dewelke Theresia Helsen weduwe van het tweede
huwelijk van wijlen Franciscus Calemans bijgestaan met Joseph Van Kerckhoven als geëede
voogd benevens Guilliam Verluijten geassumeerde uit de wet alhier over twee minderjarige
kinderen achtergelaten bij wijlen den voorschreven Franciscus Calemans in eerste huwelijk met
wijlen Maria Balemans, zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis.
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
TGL-OGA15-034
5 mei 1761, N° 8
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen testamentair van wijlen Jan
Van Dingenen en Catharina Verhaert, publiekelijk naar voorgaande kerkgeboden aan de
meestbiedenden zullen verkopen de goederen nabeschreven.
Voor eerst werd te koop gesteld een perceel land groot twee dagwanden de maten onbegrepen
gelegen tot Westerlo onder de Laatbank van Gestel. Palende oost Peeter Verboven, zuid en west
den heer advocaat Pauli en noord de erfgenamen van Balthazar Van Aelten, in huur bezet door …
Tubbecx, waarvan het laatste jaar huur zal uitgaan half oogst van het jaar 1763 als de vruchten
gerooid zullen wezen. Na eerste, tweede en derde werf is Jan Cnaeps (Cnaps) koper gebleven
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voor de som van 285 guldens en stelde daarom nog 8 hoogen. Bernard Mertens stelde nog twee
hoogen bij.
De tweede koop, een kamer met den grond, hof en erve groot met daar het schobbeken heeft
gestaan zes roeden, gestaan en gelegen in de Langhstrate alhier. Oost dezelfde straat, zuid
Peeter Huijsmans en Maria Verluijten, west dezelfde Maria Verluijten en noord Jan Claes
erfgenamen. Is na de derde werf gebleven aan Peeter Boecx voor de som van 146 guldens en
stelde daarop nog vier hoogen, borg Adriaen Luijten. Na de kaarsbranding op 11 juni 1761
ontstoken voor de tweede koop is dezelfde Peeter Boecx koper gebleven.
De derde koop, een blocxken land groot 80 1/4 roede salvo gelegen in de Langhstraat alhier. Oost
Maria De Bal erfgenamen, zuid Guilliam Verluijten, west Adriaen Helsen en noord Jan Daems
erfgenamen. Is na derde werf gebleven aan Adriaen Helsen voor de som van 122 guldens en
stelde daarop nog 5 hoogen, borg Jan Baptist Wellens. Na de kaarsbranding op 11 juni 1761,
ontstoken voor de derde koop is met uitgang der zelfde koper gebleven Guilliam Verluijten
Guilliamssone dewelke met het branden der zelfde nog drie hoogen had bijgesteld.
Ondertekent:

Adriaen Helsen, Jan Baptist Wellens, Martinus Gebruers, Adriaen
Lauwereijs, Joannes Lauwereijs, Peeter Boeckx, Norbert Janssen, Jan Pollé
…
TGL-OGA15-038

15 september 1761, N° 9
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Joseph Van Kerckhoven geëede en
Guiliam Verluijten geassumeerde uit de wet, beiden als voogden over de twee minderjarige
kinderen achtergelaten bij wijlen Franciscus Calemans in eerste huwelijk met Maria Balemans.
Item Marten Helsen geëede en Henrick Wouters geassumeerde uit de wet, beiden in kwaliteit als
geëede voogden over de twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen den voorschreven
Franciscus Calemans in tweede huwelijk met Theresia Helsen benevens dezelfde Theresia
Helsen tot het nabeschreven geautoriseerd door de wethouders van Tongerlo, waarvoor deze is
mede dienende als geschiedende de volgende verkoop in noodzakelijkheid om daar uit proces te
betalen het supplement der deze van Franciscus Calemans den jongen, actueel novitius bij de
Eerwaarde paters Kapucijnen tot Loven, een van de twee voorschreven minderjarige kinderen,
publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende zullen verkopen zeker huis cum
annexis, clijn huijs, schobbe en hof, groot 24 3/4 roeden salvo, zo hetzelfde gestaan en gelegen is
in het dorp alhier. Palende oost en noord Henrick Van Nuten, zuid de Geelse straat en west de
Plaats.
Belast met een rente van 237 guldens en 10 stuivers courant aan de H. Geest alhier en een rente
van 200 guldens kapitaal courant ten behoeve van de kerk alhier.
Het voorschreven goed voor alleman opgeroepen zijnde is na de derde werf gebleven aan
Guilliam Verhoustraten voor de som van 780 guldens en stelde daarop nog 50 hoogen, borg Jan
Baptist Van Hemel. Jan Baptist Van Hemel stelde alsnog 10 hoogen etc … Na de kaarsbranding
is met den uitgang dezelfde, dezelfde koper gebleven den voorschreven Guilliam Verhoustraten.
TGL-OGA15-043
30 september 1761, N° 10
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen en erfgenamen van wijlen
Henrick Gorris en Elisabeth Van Dijck die gehuwden waren, publiekelijk na voorgaande
kerkgeboden aan de meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de
aflijvige. Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo op 30 september 1761 coram Jan Baptist Stercx
en Hendrick Wouters schepenen benevens den stadhouder Mols.
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Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers met hun onkosten daaraan.
Vermelding van de penningen ontvangen:
•
•
•
•
•
•
•

Hierop betaald door Jan Gorris in voldoening van twee tonnen uitvaartbier van de
voorschreven zijn vader Hendrick Gorris aan Anna Verluijten tot Westerlo de som van 9
guldens en 9 stuivers.
Item aan Mr. Tielemans in voldoening van geleverde kaarsen tot de uitvaart van zijn vader
3 guldens en 10 stuivers.
Item betaald aan Marten Van Dijck voor geleverde plaat aan de Gilde in de uitvaart 14
stuivers. Item betaald aan dezelfde voor verhaalde boter en bier te samen 1 gulden en 10
stuivers.
Item betaald aan Michiel Mols voor het lijken van wijlen zijn voorzegde vader 14 stuivers.
Item betaald aan Peeter Wuijts voor geleverde plaats aan de vrienden en sch..(utters ?) in
de uitvaart, 14 stuivers.
Item betaald aan Marten Van Dijck Mertenssone borgemeester de anno 1761 in
voldoening der lasten 1 gulden.
Item betaald aan Adriaen Helsen borgemeester de anno 1758 in voldoening der lasten 14
stuivers. Item betaald aan Hendrick Tibors voor con… der Gilde tot de begrafenis 5
stuivers.

Jan Gorris blijft ten achteren de som van 30 guldens, waarvan het part van Anna Catharien
Gorris zijn zuster is 10 guldens 6 stuivers 2 oorden. Het part van Marten Gorris zijn broer mits
hetgeen Marten Gorris kocht, beloopt tot 2 guldens en 17 stuivers.
TGL-OGA15-048
30 oktober 1761, N° 11
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Henrick Lemmens pro se, mede in kwaliteit
van geëede benevens Jan De Ceuster geassumeerde uit de wet alhier, beiden als voogden over
de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Wilhelm Lemmens en Catharina Daems die
gehuwden waren, benevens Maria Lemmens een der bejaardere voorschreven kinderen
bijgestaan met Jan Baptist Huijgen als haar man en voogd, publiekelijk aan de meestbiedende
naar voorgaande kerkgeboden zullen verkopen, de hierna vermelde goederen, respectievelijk
gestaan en gelegen tot ILL en Oosterwijk.
Op de voorschreven condities werd te koop gesteld, zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld
met de schelfhouten, groot 250 roeden salvo. Oost Josephus Van Tongerlo, zuid en west de straat
en noord Peeter Verhestraeten erfgenamen.
Item een perceel land genoemd “ den rooden dries “ groot drie zillen salvo. Oost Peeter
Verhestraten erfgenamen, zuid de verkopers, west Peeter Helsen en noord de straat.
Item een perceel land genaamd “ het halfbunder ”. Oost Peeter t’ Sijen meijer erfgenamen, zuid
Hendrick Pauwels erfgenamen, west Marten t’ Sijen meijer erfgenamen en noord den
voorschreven “ rooden dries “.
Item een perceel land genaamd “ den egelmortel “ groot 200 roeden salvo. Oost en noord de
veldstraat, zuid den Heer dispensier, west Henrick Leirs erfgenamen en Peeter de Ceuster.
Item een perceel land genaamd “ het geneind “groot een sille salvo. Oost Michiel Verachtert
erfgenamen, zuid Peeter Verhestraten erfgenamen, west Jenne Van Lijnden en noord meijer
t’ Sijen erfgenamen.
Item een perceel weide en heide, groot 250 roeden salvo. Palende oost t’ Godshuis van Tongerlo
en anderen, zuid Peeter Verstappen erfgenamen, west s’ Heerenstraat en noord Guilliam
Verluijten. Item een dries of heide groot een sille salvo. Oost S’ Heerenstraat, zuid Peeter Stercx,
west den secretaris Peeter Mertens erfgenamen en noord Peeter Helsen.
Item een derde part van een perceel land genaamd “ de sillekens “ groot een sille salvo.
Oost Jan Pauwels erfgenamen, zuid Peeter Verstappen erfgenamen, west het veldstraatje en
noord meijer t’ Sijen erfgenamen.
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TGL-OGA15-051
Item een heide genaamd “ de oolensche heide “ groot een sille salvo. Oost ..(leeg) …
Item een heide en dries groot een sille salvo, geheten “ de hooge heijde “ . Oost Henrick Pauwels
erfgenamen, zuid den meijer t’ Sijen erfgenamen, west Peeter Verstappen erfgenamen en noord
“ de gemijnte heijde “ .
En het voorschreven goed voor alleman opgeroepen zijnde is na derde werf gebleven aan Jan
Dioos voor de som van 700 guldens en stelde hij daarop 40 hoogen, borg Jan De Ceuster
Adriaenssone. Op 19 november na de kaarsbranding is met de uitgang dezelfde koper gebleven
Jan Dioos voor de voormelde som, coram den heer Schout Van Roij, Guilliam Verluijten, Peeter
Wuijts, Jan Baptist Stercx, Henrick Wouters, Peeter Helsen en Jan De Ceuster schepenen.
Vermeld:

Van de voorschreven 63 guldens zeven stuivers komt aan ieder der vijf kinderen
van wijlen Willem Lemmens te weten, Henrick Lemmens, Maria Lemmens
gehuwd met Jan Baptist Huijgen, Peeter Lemmens, Anna Catharien
Lemmens en Jan Lemmens ieder de som van 12 guldens dertien stuivers.

Item geteld aan Jan Baptist Huijgen tot kleding van de voorschreven Jan Lemmens de som van
12 guldens.
TGL-OGA015-052
3 januari 1761
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Christina Kenens weduwe van wijlen Jan
Dams publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de
voorschreven aflijvige in de Langhstrate alhier.
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten
daaraan.
O.a.

Een koe verkocht voor 21 guldens aan Jan Verhaert Oosterwijk, borg Andries Deckers
Tongerlo.

Onkosten:
Betaald aan Peeter Gijsels borgemeester, Adriaen Verluijten borgemeester, aan de weduwe
Marten IJsermans borgemeester, aan Merten Van Nuten borgemeester, aan Joseph Henricx
borgemeester, aan Peeter Huijsmans borgemeester, aan Antoni Gijsen gewezen kerkmeester, aan
Adriaen Luijten borgemeester, aan Marten Van Dijck kerkmeester. Overgeteld aan Laureijs
Peelaerts op korting van een weide huur.
Verkoop van graan ten velde:
Eerste koop koren op het land “ den bosch “ mits hiervan te leveren in het besloten hof tot
Herentals zeven loopen koren. Jan Van Kerckhoven Wiekevorst schoonzoon van de weduwe,
borg Guilliam Daems.
Tweede koop koren op hetzelfde veld mits hiervan te leveren in het besloten hof zeven loopen
koren, ingehouden door de verkoopster.
TGL-OGA15-057
Derde koop op “ het blocxken “ mits hiervan te leveren aan Guilliam Verluijten een veerteel en
aan de erfgenamen Catharien Verhaert een veerteel koren. Koper Adriaen Verachtert, borg Jan
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Sijmens. Vierde koop in het binneveld ten oosten. Koper Jan Van Kerkhoven, borg Guilliam
Daems. Vijfde koop koren op hetzelfde veld, Norbertus Janssen, borg Jan Pollé.
Volgen nog betalingsbewijzen.
TGL-OGA15-058
Index debit …1735……et…

[ deze lijst is niet volledig bewerkt ]

Peeter Verheijden aan kerk en H. Geest
Dielis Verstappen aan kerk en H. Geest
Adriaen Van Dijck
Hendrick Van Wesemael
Jan Biermans aan Peeter Siegers
Peeter Melis aan Geraert Linders
Jan Sprengers aan de H. Geestmeesters
Guiliam Helsen aan de H. Geesttafel alhier
Transport Adriaen Helsen Mertenssone aan Juffr. Anna Coomans
Dielis Dillen aan de capelle tot Schoonbroeck
Catharina t’ Sijen begijntje
Gerard van Kerckhoven aan het Zielenboek van
het begijnhof van Herentals
Peeter Nuijens aan Jan Baptist Stercx
Transp. Jan Auwenrogh aan den Heer dispensier
Transp. Jacob Verhaert aan de H. Geest alhier
Transp. Nicolaes Verhestraten aan Arnoldus Goossens
Jacobus Verhaert aan de H. Geest alhier
Transp. de wed. Andries Vande Bruel aan de H. Geest alhier
Transp dezelfde wed. aan de Adriaen Huijpens
Jan Baptist S’ Jongers aan de Gilde St. Norberti alhier
Jan Van Nuten aan Petronella Van Aken
Hendrick Mertens aan Gillis ..?
Transp. Matth. nu Jan Dircx aan de infirmerie tot Herentals
Jan Douwen nu Marten t’ Sijen erg. aan de Heer Simon del Bausse?
Jan Mertens aan Magdalena Van Den Eijnde nu Anna Blommers

folio 7
folio 8
folio 10
folio 14
folio 19
folio 20
folio 22
folio 32
folio 37
folio 39
folio 43
folio 45
folio 50
folio 53
folio 54
folio 57
folio 60
folio 66
folio 66
folio 67
folio 74
folio 77
folio 87
folio 94
folio 106

Deze vermeldingen gaan verder tot en met naar folio 557.
TGL-OGA15-059
Vervolg Index op de volgende folio
…de weduwe Henrick Pauwels aan de H.Geest alhier
….Marten Helsen aan Dielis Thijs erfg. nu Peeter Wuijts
Marten Helsen aan Franciscus Lemmens
Transp. Marten Van Opstal aan Amand Belmans nu dezelfs wed.
Transp. Adriaen Helsen aan Peeter Wuijts

folio 226
folio 234
folio 236
folio 245
folio 247

Etc…
Transport Guilliam Verachtert erfg. aan Maria Cuijlaerts
Transport de weduwe Andries Vande Bruel aan Marten Huijpens
De erfgenamen Adriaen Huijsmans aan Juf. Maria
Isabella Theresia de Ve…
Adriaen Van Deun aan Sr. Cornelis Hendricx
De gemeente alhier aan Sr. Hieronimus Lambrechts
nu Simon Vessius ?

folio 448
folio 460
folio 461
folio 465
folio 467
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Guiliam Helsen aan Juf. Anna Elisabeth Mennekens, begijntje
Jan Cnaps aan Anna Maria Reket ?
Transport, Peeter Pauwels aan Petronella Van Aken
Transport, Jan Van Eijnde nu Norbert Helsen aan de H. Geest
Transport, Jan Baptist De Win aan Arnold Goossens nu
Jan Baptist Stercx en de H. Geest alhier
Peeter Van Eijnde nu Norbert Helsen aan den H. Geest alhier
Hendrick Mans aan Jan Van Dingenen
Marten Van Dijck Mertenssone aan de kerk alhier
Adriaen Wuijts aan Sr. Joannes Plasmans
Peeter Van Eijnde nu Norbert Helsen aan den H. Geest alhier
Anna Maria Helsen aan de infirmerie tot Herentals
Transport Peeter Berre aan de borse van den Heere Swinnen
Peeter Van Hout aan de H.Geest tot Westerlo
… Joanna Maria Coels aan de … merije tot Herentals
Transp. de weduwe … Vande Bruel aan de H. Geest alhier
Transp. Anna Blaes aan de kerk alhier
Transp. de weduwe Jan Claes aan de priorij
Peeter Pauwels aan de secretaris Mertens

folio 476
folio 476
folio 484
folio 490
folio 495
folio 506
folio 507
folio 509
folio 513
folio 520
folio 522
folio 527
folio 539
folio 541
folio 542
folio 544
folio 546
folio 557

TGL-OGA15-060
19 november 1771, N° 12
Aan de Heer Schout en schepenen der Heerlijkheid van Tongerlo als oppervoogden van de
minderjarige aldaar.
In de marge:

Gezien bij den Heer Schout en schepenen van Tongerlo, voor zoveel in hun is
aggregeren en approberen de verkoop ten deze vermeld, mits de
noodzakelijkheid en den beste middel, met autorisatie en laten goeden, vestigen
en erven, de kooppenningen onder hunne kwitantie te ontvangen voor het part
der minderjarige, mits daar mede betalende de schulden et salvo.

Actum in collegio 19 november 1761, coram den Schout Van Roij, Guilliam Verluijten, Peeter
Wuijts, Jan Baptist Stercx, Hendrick Wouter en Peeter Helsen Schepenen.
Vertonende met respect Henrick Lemmens geëede en Jan De Ceuster als geassumeerde uit de
wet alhier, beiden in kwaliteit als voogden over de eerste vertoners minderjarige broers en zusters
achtergelaten bij wijlen Willem Lemmens en Catharina Daems, verklarende hoe dat aan de
voorschreven minderjarigen pro indiviso is competerende zeker huis cum annexis, hof, binnenveld,
landen, driessen en heiden daar aan klevende gestaan en gelegen tot ILL Tongerlo, zijnde belast
met een rente van 450 guldens courant ten behoeve van den Heer Proost van het besloten hof tot
Herentals, waarvan den intrest zodanig is verachtert, dat den voorschreven Heer Proost was
menancerende de uitwinning, tot betaling van welke achterhield de vertoners geen middel en
wisten te vinden dan het gemelde …
TGL-OGA15-061
… huis ten eenmaal buiten staat en bijna onbewoonbaar, benevens de voorschreven goederen
publiekelijk aan de meestbiedende te verkopen, gelijk zij alreeds hebben gedaan, doch mits dit niet
validelijk vermag te geschieden zonder Ue permissie, redenen van recours tot de selve.
Biddende ten einde Ue gelieven de gemelde verkoping aggregeren en approberen, met macht om
de koper daarin te doen en te laten goeden, vestigen en erven naar behoeven de kooppenningen
overig ingevallen ander hunne kwitantie te ontvangen en de schulden der minderjarigen te effenen,
bereid zijnde van alles te doen rekeningen en bewijs. Hendrick Lemmens verklaarde niet te
kunnen schrijven.
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TGL-OGA15-062
N° 10
Op heden 31 december 1761 bekende Adriaen Verheijden te hebben verkocht peirscoop
aan Peeter Wuijts Adriaenssone in koop accepterende zeker huis cum annexis hof en binnenveld,
groot 263 roeden salvo, gestaan en gelegen in de Langhstrate alhier. Oost Peeter Huijsmans, zuid
Guilliam Verluijten Mertenssone en Maria De Bal erfgenamen, west de straat, het hooghuijs en
Marten Heijlen en noord Marten Heijlen, de gemeente en Adriaen verwijten, op last van ’ s heeren
cijns en een rente van 150 guldens ten behoeve van de H. Geest alhier, mitsgaders 100 guldens
ten behoeve van Anna Blommaerts en de dorpslasten door de koper te aanvaarden met den
borgemeester Jan t’ Sijen te nieuwjaar 1762. De koper zal het huis cum annex en den hof
behoudelijk het deel van den hof van Brabants gracht tot aan den hof deur van het huis mogen
gebruiken te half maart eerstkomende …
Aldus gedaan den 31 december 1761, coram Guilliam Verluijten Guilliamssone en Marten Van
Nuten als getuigen.
TGL-OGA15-064
Op heden 21 januari 1762 de kaars ontstoken zijnde met consent van de partijen wederzijds is met
den uitgang der zelfde koper gebleven den voorschreven Peeter Wuijts Adriaenssone voor de
som voormeld. Ontvangen bij den ondergetekende Adriaen Verheijden uit handen van Peeter
Wuijts Adriaenssone de som van 200 guldens in voldoening van den erfkoop voormeld. 28 januari
1762.
TGL-OGA15-065
7 januari 1762, N° 2
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Maria Verluijten eerste weduwe van wijlen
Marten Stercx, publiekelijk aan de meestbiedende na voorgaande kerkgeboden zullen verkopen
de meubilaire effecten en bestialen op “ de Steijnhove “ alhier.
Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Jan Boen van Heultje koopt voor 20 guldens 15 stuivers een koe, borg Adriaen Van Dijck.
Willem Helsen van Strateneinde koopt een andere koe voor 22 guldens, 5 stuivers, borg Peeter
Helsen Adriaenssone.
Franciscus Van Dijck koopt een koe voor 16 guldens.
Ambrosi Oniaerts van Sammel koopt een koe voor 23 guldens 15 stuivers, borg Arnoldus
Boeckmans Eijnthout.
Adriaen Vande Brande koopt voor 19 guldens een koe, borg Antoni Peeters.
Franciscus Van Dijck koopt voor 31 guldens een koe.
Leonard Mortelmans koopt een koe voor 37 guldens, borg Bernard Mertens.
Franciscus Van Dijck koopt een vaars voor 14 guldens.
Jan Baptist Peeters koopt een andere vaars voor 15 guldens 5 stuivers, borg Gerard Peeters
Soerle Westerlo.
Franciscus Van Dijck koopt voor 2” guldens 5 stuivers een vaars.
Adriaen Soeten van Strateneinde koopt een vaars voor 9 guldens 5 stuivers.
Jan Leijs Wiekvorst koopt voor 7 guldens 15 stuivers een kalf, borg Jan Ven.
Peeter Helsen Strateneinde koopt een kalf voor 9 guldens 15 stuivers, borg Adriaen Verstappen.
Jan Baptist Van Hout koopt voor 9 guldens een kalf.
Peeter Ven van Wiekvorst koopt voor 10 guldens 10 stuivers een kalf, borg Jan Ven van Tongerlo.
Franciscus Michiels van Sammel koopt voor 8 guldens een kalf, borg Peeter Van Oostaijen.
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Matthijs Hollants van Veirle koopt voor 100 guldens een bruin paard, borg Matthijs Hollants
Eijnthoutham.
Een veulen…..(leeggelaten) ….
Een ruin peird, Adriaen Helsen Soerle Parwijs koopt het paard voor 22 guldens 15 stuivers, borg
Merten Vande Brande Gelindel Parwijs.
Een ruin paard met het getuig zonder ongeld gekocht door Franciscus Van Dijck voor 105 guldens.
Een koe gekocht door Henrick Pauwels Parewijs voor 12 guldens, borg Jan Toelen.
TGL-OGA15-070
11 februari 1762, N° 3
Aan den heer Schout en schepenen des dorp en Heerlijkheid van Tongerlo als oppervoogden voor
en over al de wezen, onmondige en absente onder hun district.
Vertoond met ootmoedelijk respect Peeter Verwimp gehuwd met Joanna Aerts Cornelisdochter,
daar moeder af was Elisabeth S’ Jegers, te kennen gevende hoe dat hij vertoner met zijn
voorschreven huisvrouw heeft bewoond eene huijsinghe …
TGL-OGA15-071
Aan den Heere Schouth en schepenen des dorp en Heerlijkheid van Tongerlo als oppervoogden
…
Vertoond met ootmoedelijk respect Peeter Verwimp gehuwd met Joanna Aerts Cornelisdochter
daar moeder van was Elisabeth S’ Jegers, te kennen gevende hoe dat hij vertoners met zijn
voorschreven huisvrouw heeft bewoond een huis met omtrent de drie zillen erve, en omtrent een
half bunder heide in “ de wipheijde “ alles onverdeeld met des vertoner vrouw broer Franciscus
Aerts, nu uitlandigen en dat men niet weet te achterhalen, ja zelfs niet en weet of dezelfde levende
of dood is mits zijne absentie van over de zeven jaren, het is nu zo dat de voorschreven goederen
door den voormelde Cornelius Aerts en Elisabeth S’ Jegers hun ouders waren belast met een
jaarlijkse rente van 10 guldens jaarlijks, ten kapitaal van 200 guldens courant alsnu competerende
aan den notaris Eg. Oniaerts volgens transport van Jacobus Van Cruck, alhier voor …
TGL-OGA15-072
De eerwaarde regeerders van Tongerlo gepasseerd, waartoe de crediteurs werden gerefereerd.
Het is nu zo ver dat het huis zodanig vervallen is dat hetzelfde niet bewoonbaar meer is of kan
gemaakt worden onder de 150 guldens en naarder geconcidereerd dat hij vertoner tot zodanige
armoede is gekomen met zijn huisvrouw en de kinderen ende gans en geheel buiten staat om het
voorgenoemde huis te kunnen restaureren of woonbaar te maken en zich te bevrijden tegens de
injurien van htet firmament, hoe dat meer is dat hun vertoners door zijne tegenwoordige armoede
die hem is toegebracht door continue ziektens, het verliezen van hoorne beesten, zo verre is
verarmoed, alwaar zaken dat de voorschreven goederen hem toonder alleen toe behoorden van
aan te betalen de verlopen en verachterde intresten, die alreeds zijn verlopen over de tachtig
guldens, zo door hem vertoner en zijn huisvrouw terwijl zij de voorschreven goederen hebben
bewoond (on ?) betaald bleven als door het ongeluk van zijn vertoners vrouw hare regering van de
momboors, dewelke nu dood en solveert zijn.
De rentheffer nu gezien hebbende dat er geen hoop meer en was van betaling te bekomen van de
verlopen intresten, veel minder van restoratie van het huis of verbeteringen van de erven of
plantagie; Dat vandaag kwam te vermeerderen meerder verloop en verergering van de
voorschreven goederen, zo verre dat met meer te wachten was om het verlies te ontkomen,
geconcidereert hij vertoner mits zijne groote armoede geen of weinig dorpslasten heeft kunnen
betalen die tegenwoordig wel belopen omtrent de veertig guldens.
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Redenen dat den rentheffer heeft geïntendeerd de evitie voor Ue rolle geconcidereert de
voorschreven goederen gelegen tot ILLe onder Tongerlo om daaraan te verhalen de verlopen
intresten en kapitale penningen, ja zo verre is geprocedeerd van eerdaags te komen tot het haelen
van russen ten gronde al hetwelk zou strijken tot groote en grausaemen kosten zo in persecutie
van de uitlandigen en zijn familie, welke onkosten Ue als oppervoogden behoorden ten regarde
van den uitlandigen behoeft te worden, alzo hem vertoner met den uitlandigen alnoch is
bezittende een perceel erve gekomen van zijn moeders zijde, genaamd “ den bos “ gelegen tot
ILLe tot Tongerlo voorschreven, hetwelk lichtelijk ook wel zoude kunnen aangesproken worden tot
verder verkoelen ingeval de schulden wat meerder verliepen en daar enig verlies werd bevonden
…
TGL-OGA15-073
zo over de rent verlopen intresten als verachterde dorpslasten als anderszins, en alzo eerselijcks
solliciteer ten zijne, om het voorschreven huisje en annex erve separatelijck of te samen te kopen,
ware het zaak hetzelfde libertijn werden verkocht, zo is hij vertoner geraden van de voorschreven
panden en huis publiekelijk te koop te stellen, zo tot betaling van de daarop uitgaande rente
verlopen dorpslasten als nadering, en alzo zulks niet validelijk mag geschieden alzo des vertoners
goederen indivies zijn met zijn vrouwen broeder uitlandige en niet deelbaar als tot wederzijdse
groote schade en daartoe zouden behoeven Ue autorisatie en decreet om redenen verder geroerd,
ja ook is gestatueert volgens Coustume lokaal, redenen van recours uiterlijk tot Ue.
Ootmoedig biddende gelieve gediend te zijn den suppliant te verlenen het nodige decreet,
mitsgaders hem mede te verlenen een curateur voor den uitlandigen om zijn intresten waar te
nemen, mitsgaders om de kopers te kunnen goeden, vesten en erven.
TGL -OGA15 - 074
16 februari 1762, N° 4
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke, Jan Baptist Wijnans laatste
weduwnaar van wijlen Maria t’ Sijen benevens de erfgenamen van dezelfde Maria t’ Sijen
publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende presenteren te verkopen zeker
huis genaamd “ de Lelie “, stal, schuur, bakhuis met den respectieve grond, hof en erve daaraan
annex, groot 25 roeden salvo justo, zo hetzelfde is gestaan en gelegen in het dorp alhier. Palende
oost de straat, zuid de straat en den waterloop, west den waterloop en Jan Baptist Stevens en
noord het straatje, met het deel van den put, welke de verkoper daarin zijn hebbende met de
koelste? voor op de kelderkamer, een klein schappeken bij de schouw in de keuken, de
bierstellingen in de kelder, cribbe en reep in den stalen de schelfthouten zonder den mutsaard.
Volgen dan de verkoopsvoorwaarden.
En het voorzegde goed voor alleman opgeroepen zijnde is na derde werf gebleven Peeter Naedts
voor de som van 1310 guldens en stelde daarop 25 hoogen, borg Jan Cnaps die zelfs nog twee
hoogen bijstelde. Peeter Raedts stelde nog 20 hoogen, borg als voor. Na de kaarsbranding op 11
maart 1762 met consent van beide partijen is dezelfde Peeter Raedts koper gebleven.
Ontvangen bij ons ondergetekenden van Peeter Raedts en Maria Elisabeth Van Hout gehuwden
de som van 700 guldens courant in voldoening van den erfkoop voor het voormelde mits neemt
den voorschreven koper tot zijn last de twee renten van 10 guldens kapitaal courant ten behoeve
van de kerk van Tongerlo, mitsgaders de rente van 450 guldens kapitaal ten behoeve van de
erfgenamen van wijlen Norbertus Balemans, 26 maart 1772. Eg. Oniaerts.
TGL-OGA15-78
18 februari 1762, N° 5
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke, Jan Baptist Wijnans weduwnaar van het
tweede huwelijk van wijlen Maria t’ Sijen benevens de erfgenamen van dezelfde Maria t’ Sijen
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publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten van de voorschreven
aflijvige.
Volgt een lijst van goederen met de vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a. 12 schilderijen, een bedpan, coperen aker, een horloge, een slijpsteen, waskuip etc …
De onbetaalde koopsommen in de bovenstaande condities vermeld ingemijnd door Jan Baptist
Wijnans belopen te samen, hierin begrepen de kopen van dezelfde Jan Baptist Wijnans van Jan
t’ Sijen, Anna t’ Sijen en Franciscus t’ Sijen ter somme van 192 guldens 1 stuiver één oord.
Hierop betaald door dezelfde Jan Baptist Wijnans bij kwitantie betaald aan den Heer Soeten
rentmeester van den heer markies van Westerlo in voldoening van 9 jaren verachterde cijns het
laatste verschenen anno 1761 ter somme van………………………….. 2- 4- 3
Item bij kwitantie betaald aan Paulus Verhoustraten borgemeester tot Soerle, in voldoening der
lasten staande ten last van her gemeenschappelijk sterfhuis de somme van……3 -18
Item betaald aan Jan Van Passel borgemeester tot Zoerle de anno 1758, in voldoening der lasten
de somme van……..
1 - 19
Item betaald aan den secretaris alhier voor een kopie de som van …..

0-7

Item bij kwitantie betaald aan Peeter Wuijts borgemeester van Tongerlo de anno 1753 in
voldoening van het restant der lasten de somme van ….
1-3-1
Item bij kwitantie betaald aan Peeter Huijsmans borgemeester van Tongerlo de anno 175..? in
voldoening van het restant der lasten de somme van …….
5-7-1
Item door den voorzegde Wijnans betaald als gewezen borgemeester van Tongerlo de anno 1747
in voldoening van het slot van zijn rekeningen present de mede erfgenamen de somme van
32 - 8 - 1
Item betaald bij weet en kennis der mede erfgenamen aan Henrickus Balemans en aan de kerk
van Tongerlo in voldoening van den resterende intrest der afgelegde renten de som van…. 14 - 12
Item betaald aan Franciscus t’ Sijen in voldoening van zijn dienst aan haar zuster wijlen Maria t’
Sijen gedurende een tijd van twee maanden en vier dagen à rate van drie stuivers per dag de
somme van 9 guldens 12 stuivers waaraan gekort een dimerte rok en een voorschoot door
dezelfde genoten, blijft ter somme van ….
6 - 11
Item aan de voorschreven Wijnants voor zijn tantième van het innen der kopen van particuliere à
rate van 5 guldens procent de som van ………
6 - 11 - 3
Beloopt den gehele uitgave ………
De ontvangsten als voorschreven …

75 - 14 - 1
192 - 1 - 1

Waartoe gevoegd hetgeen door dito Wijnans ontvangen over vertelde gelagen en arbeidsloon te
samen …………
6 - 14 - 0
De goederen helft aan de erfgenamen van wijlen Maria t’ Sijen tot …
61 - 10 - 2
Waarvan aan Wijnans komt over een jaar intrest van 125 guldens kapitaal courant door hem in
touche van de koopsom van de verkochte laatst verschenen half maart 1763 à rate van 4 procent
tot ……….
-5-0
Depost is gecompareerd Franciscus t’ Sijen ter ene en Jacobus Wijnans als geëede voogden
over Elisabeth Wijnans dochter van wijlen Jan Baptist Wijnans en Maria Douwen ter andere
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zijde, dewelke met consent en aggregatie der wethouders alhier verklaren overeengekomen te zijn
aangaande de pretenties die de comparanten tot elkander zouden kunnen pretenderen over de
nalatendheid van wijlen Maria t’ Sijen tweede huisvrouw van wijlen dito Jan Baptist Wijnans. Te
weten dat de eerste comparant moet opleggen aan den tweede comparant de somme van zeven
guldens courant dewelke door de tweede comparanten was ontvangen in pleno collegio van
schepenen deze 23 oktober 1766.
TGL-OGA15-088
26 maart 1762, N° 6
Staat en inventaris die mits deze is overgevende Jan Baptist Wijnans weduwnaar van
wijlen Maria t’ Sijen ten sterfhuis van dezelfde zijn huisvrouwe beginnende eerst van den passieve
schulden.
Eerst te betalen aan Jan Van Lufel tot Antwerpen over restant van korenpachter de som van 4
guldens.
Item aan Janssens tot Antwerpen over een vierendeel brandewijn 6 guldens 10 stuivers.
Item aan den heer Dispensier over een jaar cijns.18 stuivers 3 oord.
Item aan Hendrick Verhaert over restant van den baard te scheren, 12 stuivers.
Item aan Diel De Winter over het gene aan hem komt bij afrekening
1-8-2
Item aan Meijntiens over twee vierendelen half bier……………..
0 - 17 - 2
Item aan Adriaen Bouwen borgemeester tot Zoerle Parwijs over restant van dorpslasten.
………………………………………………………………………….
3 - 16 - 2
Item aan Peeter Soeters borgemeester tot Parwijs voorschreven over dorpslasten
………………………………………………………………………….
4-2-2-9
Item betaald aan Paulus Verhoustraten borgemeester tot Zoerle over dorpslasten
…………………………………………………………………………..
2-2-0
Item door Jan Baptist Wijnans opgetrokken van Franciscus Wijnans zoveel dito Franciscus
moet opleggen aan Jan Baptist Wijnans bij deling der erfgoederen op de voorkinderen van Jan
Baptist Wijnans gedevolveerd een aan hen competerende ter somme van ………
42 - 0
Item moet betaald worden aan de gemeente van Tongerlo zoveel Jan Baptist Wijnans als
gewezen borgemeester op zijn slot is ten achteren gebleven de somme van
51 - 15
Item moet betaald worden aan de paters Augustijnen tot Herentals over restant van intrest de
somme van………………………………………………………………
28 - 12 - 2
Item moet betaald worden aan de zusters en broeders van Jan Baptist Wijnans over de rest van
kamerhuur van Anselmus Stevens door Wijnans opgetrokken …
9-5-2
Item moet betaald worden aan Joseph Van Kerckhoven over restant van intrest als voogd van
Maria Anna Calemans de somme van……………………………..
3- 8 - 3
Item aan Adriaen Verdonck over haar loon………………………..
2 - 18 - 2
Item aan Joseph Henricx borgemeester van Tongerlo…………..
2-4-1
Item aan Henrick Van Aelten borgemeester van Westerlo over
restant van lasten de somme van …………………………………
2 - 19 - 0 - 9
Item aan Elisabeth Heuskens over restant van arbeidsloon……
1 - 15 - 2
Item aan Merten Van Dijck kerkmeester van Tongerlo over intrest
9-0
Item aan Ducaers tot Brussel over eenen hoed………………….
3-3
Item aan Jan Baptist Stercx voor een paar schoenen…………..
2-2
Item aan Jan Baptist Wellens borgemeester van Tongerlo……..
2-5
Item aan Merten Van Nuten borgemeester van Tongerlo……….
4-0-3
Item aan Peeter Huijsmans borgemeester van Tongerlo………..
3 - 11 - 1
Item aan Peeter Wuijts borgemeester van Tongerlo……………..
2 - 15 - 3
Item aan Peeter Verwimp bij afrekening over vaarloon…………
1-8
Item aan Hendrick Laureijs voor vracht van drie tonnen bier…
2-2
Item aan Willem Wouters voor karren vrachten………………….
4-3-2
Item aan Peeter Raedts over verkochte struiken………………..
2-2
Item aan Merten Van Dijck Mertenssone borgemeester van Tongerlo
2 - 19 - 1 - 9
Item aan Franciscus Wijnans voor de vracht van drie tonnen bier
en anderhalve roede rus……………………………………………
3-9
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Item aan Guiliam Wijnans voor reparatie der horlogie……………
Item aan Elisabeth Wijnans bij afrekening van 3 januari 1760…..
Item aan dezelfde over pond vlees, een broek en de streep tot een
schorte voor het meijssen Anna Van Kerckhoven ten jaren 1761…
Item aan dezelfde voor Jan Baptist Wijnans te samen
bij biljet van datum 6 januari 1762 de somme van ………………….
Item aan Peeter Verborghstadt over twee missen en reepkens….
Item aan Henrick Henrotte over geleverd laken en een paar
kousens ten jaren 1759 bij biljet……………………………………….

0 -14
8 - 12 - 2
5-3
32 - 9
0 - 15
11 - 2

Aan uitkoop van Guiliam Wijnans een der voorkinderen geprofesside Minder Broeder bedraagt
met een vierde van een der wezen overleden minderjarige beloopt ter som van 56 - 17 - 2 doch
mits deze de kosten van zijne studie te samen belopen ter somme van 67 guldens en 12 stuivers,
zo bedragen dezelfde kosten meer als den voorschreven uitkoop ter somme van tien guldens
veertien stuivers een halve dewelke hierna moeten korten op den uitkoop van Anna Elisabeth
Wijnans zijn zuster als erfgenaam van den voorzegde haar broer, dus beloopt en blijft den uitkoop
van dezelfde Anna Elisabeth Wijnans alsnog ter somme van 46 guldens drie stuivers.
Bedragen de voorschreven passieve schulden van het sterfhuis voormeld te samen tot
…………………………………………………………………………………………. 332 - 10 - 2- 9
Boni van het voorzegde sterfhuis.
Eerst debet Guilliam Verhoustraten over huur van een kamer en bakhuis verschenen half maart
1762 tot………………………………………………………………………………..
21 - 0
Merten Heijlen van verteerde gelagen…………………………………………….
1-4-1
Arnold Turelincx over verhaald bier………………………………………………..
0 -12 - 0
TGL-OGA15-090
Jan Blommé over verteir…………………………………………………………
Jan Raes over verdienden loon…………………………………………………..
De manne maeker tot Geel over verteer………………………………………….
Dimphna Meulders over verhaalt bier……………………………………………
Jan Baptist (Theodorus) over verteir……………………………………………
Peeter Verwimp tot Zoerle bij afrekening………………………………………….
Den Heere Helsen bij afrekening…………………………………………………
Mr. Jan Verhaert over verteir………………………………………………………
Belopen den gehele boni tot ………………………………………………………
Den mali als voor tot………………………………………………………………..
Dus meer mali als boni tot …………………………………………………………
Alles boven de kapitalen van renten en het begonst lopende jaar intrest.

0 - 16
0 - 16
1 - 19 - 1
0 - 12 - 0
0-8-0
0 - 11 - 2
5-2-2
0-8-0
32 - 19 - 2
332 - 10 - 2 - 9
299 - 11 - 0 - 9

Actum binnen Tongerlo 26 maart 1762, coram Jan Baptist Wijnans, Sr. Eg. Oniaerts als voogd
over Anna t’ Sijen mede als gelaste van Jan t’ Sijen bij procuratie en Franciscus t’ Sijen.
Depost moet betaald worden aan Franciscus Van De Put borgemeester tot Parwijs
over lasten de som van ………………………………………………………………
Item aan de stadhouder over een kerkgebod betaald……………………………
Item betaald aan de paters Augustijnen tot Herentals een kapitale obligatie ….

Inliggende folio:

1 - 19
0-3
250 - 0

Afgerekend met Wijnans zo dat mij nog komt 8 guldens 12 stuivers 2 oorden
op den 3 januari 1760. Als nog 3 guldens en 6 stuivers in pont vlas en een
broek op den 28 augustus 1761. Alsnog bezet in treep voor het meijssen
Anna Van Kerckhoven voor een schoot, 37 stuivers in het jaar 1761.
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Jan Baptist Wijnans is schuldig van een kleed, rock, siep en broek en alle toebehoren 20 guldens
… stuivers, alsnog voorschoten van (het) maken, 3 guldens op den 6 januari 1762.
Den 15 juni 1759 heeft Henderick Henrotte verkocht om tien guldens laecken en een paar kousen
van 22 stuivers.
Aan Jan Baptista Wijnans somme 11 guldens twee stuivers, dewelke ik ben pretenderende.
Visa ende betaald.
Item heeft Peeter Verborghstadt pretense vijftien stuivers het maken van trekmutsen en repkens
zodat het samen bedraagt 15 stuivers. Visa ende betaald.
TGL-OGA15-095
9 december 1762
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Verluijten en Anna Huijpens gehuwden,
publiekelijk aan de meestbiedenden zullen verkopen de meubilaire effecten ten hunne woonhuis
op de hoeve “ ter Locht “ bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Adriaen Van Oostaijen van Wiekevorst, koopt voor 23 guldens een koperen ketel.
Verkoop van het vee:
Peeter Helsen Watereijnde koopt voor 28 guldens 10 stuivers een koe, borg Adriaen Heijlen
Morkhoven.
Marten Vertommen koopt van Geel koopt voor 26 guldens een koe, borg Jan Baptist Van Hove
van Olen.
Peeter Verachtert van Oevel koopt voor 19 guldens een koe voor 19 guldens, borg Peeter Peeters
van Oevel.
Jan Ennekens van Tongerlo koopt voor 18 guldens een koe, borg Franciscus Van Dijck.
Franciscus t’ Sijen van Oevel kopt voor 31 guldens een koe, borg Adriaen Goosens van Oevel.
Peeter Verachtert Peeterssone van Oevel koopt voor 33 guldens een koe, borg Maria Verdonck
van Oevel.
Jan Ven van Tongerlo koopt voor 29 guldens en 5 stuivers een koe, borg Norbert Helsen.
Marten Swolfs koopt voor 30 guldens een koe, borg Jan Helsen.
Peeter Helsen van Westerlo koopt een koe voor 36 guldens en 15 stuivers, borg Peeter Helsen
Oosterwijk Tongerlo.
Marten Meiremans van Herentals koopt een koe voor 30 guldens, borg Jan Goelaerts.
Jan Goelaerts koopt voor 23 guldens en 10 stuivers een koe, borg Joseph Henricx.
Jan Baptist Huijgen koopt voor 15 guldens een koe.
Peeter Ven van Wiekevorst koopt een vaars voor 15 guldens en 5 stuivers, borg Jan Ven van
Tongerlo.
Een andere vaars werd gekocht door Jan Cluijts van Schaatsbergen voor 14 guldens en 15
stuivers, borg Cornelius Cluijts van Olen Tongerlo.
Cornelis Cluijts Tongerlo koopt voor 9 guldens een kalf, borg Franciscus Vermeerbergen van Olen.
Franciscus Vermeerbergen koopt voor 7 gulden een kalf, borg Cornelius Cluijts.
Gommar Mannaerts van Geel koopt voor 10 guldens een kalf, borg Jan Verdonck van Oevel.
Joseph Meir van Olen koopt voor 7 guldens 5 stuivers een kalf, borg Jan Baptist Van Hove van
Olen.
Franciscus Vermeulen Oosterwijk koopt voor 8 guldens en 15 stuivers een kalf, borg Adriaen De
Ceuster.
Een ruijn paard werd door Franciscus Van Dijck gekocht voor 147 guldens.
Een merrie paard werd door dezelfde gekocht voor 111 guldens.
TGL-OGA15-106
13 april 1762.
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Op heden drie april zal Anna Blommaerts weduwe van wijlen Jacobus Bartholomeus
naar voorgaande kerkgebod, publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de klederen en lijnwaad
van wijlen Maria Magdalena Bartholomeus haar dochter om daaruit te betalen de kosten van de
begrafenis en de verdere schulden in courant geld ten comptoire tot Antwerpen, in voegen dat de
kopers moeten betalen van deze van vijf stuivers één oord, alles in gereede penningen en zonder
korten als ook hun koopsommen bedragende tot twee guldens….
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
TGL-OGA15-108
9 maart 1763, N° 1
Op heden 9 maart 1763 voor den heer Schout en Jan Baptist Stercx en Hendrick
Wouters schepenen des Heerlijkheid van Tongerlo compareerde in propere persoon Anna
Elisabeth De Ceuster weduwe van wijlen Guilliam Verluijten Guilliamssone in zijn leven
ingezetene van alhier ten deze bijgestaan van Petrus De Ceuster haar broer ter ene en Jan
Baptist Van Hout weduwnaar wijlen Dimphna Verluijten in kwaliteit als vaderlijke voogd van zijn
minderjarige kinderen daar moeder van was de voorschreven Dimphna Verluijten, Amandt Van
Hout, Franciscus Van Hout, Guilliam Van Hout en Catharina Van Hout meerderjarige kinderen
van den voorschreven Jan Baptist Van Hout en Dimphna Verluijten, de voorschreven Catharina
Van Hout ten deze bijgestaan met Adriaen Verstappen haar man. Item Guilliam Verluijten
Martenssone en Anna Maria Verluijten Martensdochter ten deze bijgestaan met Peeter Deckers
haar man. Item Bernardus Mertens, Maria Elisabeth Mertens bijgestaan met Franciscus Van
Dijck haar man en Theodorus Stercx ten deze en voor het navolgende bijstaan met de heer Van
Roij Schout alhier als voogd ten deze akte uit de wet gegeven en bij de schepenen daartoe
geautoriseerd, kinderen van Maria Verluijten verwekt in het huwelijk met Peeter Mertens en
Marten Stercx haar tweede man. Item Anna Catharina Hollands Mathijsdochter bijgestaan met
Adriaen Mertens haar man en van wijlen Elisabeth Verluijten, bijgestaan met Jan Baptist Van
Hout zijn voogd, op aggregatie van de meier en schepenen van Watereijnde als oppervoogden
door den voorschreven Jan Baptist Van Hout te bezorgen ingeval de oppervoogden deze akte
geheven te landeren der andere zijde, al dewelke comparanten met consent en aggregatie van
den heer Schout en schepenen voor zo veel aangaat de minderjarige wezen der comparanten
hinder jurisdictie om al de kwesties en geschillen die er zouden kunnen gereijzen ter oorzaak van
het mutueel testament van de voorschreven Guilliam Verluijten met de eerste comparante zijne
huisvrouwe …
TGL-OGA15-109
… gemaakt voor de notaris Mertens binnen Tongerlo residerende en de getuigen op 10
september 1762 te voorkomen en neder te leggen, verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over
het nalatenschap van de gemelde Guilliam Verluijten den eerste comparantes man in voegen en
manieren na volgende.
Te weten dat Anna Elisabeth De Ceuster eerste comparante in volle eigendom en meesterschap
zal hebben en behouden al en de iegelijke meubilaire goederen en effecten en al hetgeen voor
haafelijkheid volgens costuijme lokaal kan worden gereputeerd bevonden ten sterfhuis van den
voorschreven haar man waar of tot wat plaatse zou worden bevonden op den last nochtans van te
moeten betalen de kosten van uitvaart en begrafenis, het dertigste en al wat aan de uitvaart van
wijlen haar man enigszins aankleeft met ook daar en boven de vierhonderd missen en het legaat
aan de H. Geest breeder bij hetzelfde testament gemeld, uitgenomen nochtans de actieve
obligaties croiserende ten intrest den voorschreven sterfhuis competerende welke met
achterstellen van intresten in het geheel zullen volgen en toekomen aan de tweede comparanten
zonder dat de eerste comparanten in dezelfde enig part of deel zal komen behouden hetzij uit
kracht van de huwelijkse gemeenschap of uit wat hoofde het zou mogen wezen, zullen daar en
boven alle passieve haafelijke schulden ingeval ook moeten in het geheel gedragen worden door
de eerste comparante alleen.
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Item zal aan de voorschreven weduwe eerste comparanten alleen en in het geheel moeten volgen
in volle eigendom het huis cum annexis, hof en binnenveld daaraan gelegen, gestaan alhier binnen
Tongerlo alwaar zij eerste comparante actueel is wonende tot dien ook het huis cum annexis
grond, hof en binnenveld gestaan en gelegen in de Langhstraat alhier, met het perceel land
genaamd “ het heijblock “ gelegen bij “ de sterschotsheijde “ alhier in huur bij Marten Verdonck
zonder dat de tweede comparanten in al de voorzegde goederen enig part of deel zullen mogen
pretenderen.
Item zal de eerste comparante behouden in volle eigendom en meesterschap al de verdere
erfgoederen staande den huwelijk met wijlen haar voorschreven man geconkwisteerd te weten
voor de ene helft en voor de andere helft alleenlijk in volle touchte haar leven gedurende, zo dat na
haar dood daarvan de wederhelft bij haar in touchte bezeten zal moeten komen op de tweede
comparanten wel verstaande nochtans dat de rente staande tot last van de gemeente van
Watereijnde en zekere rente tot last van de kinderen van Jan Baptist Michiels mitsgaders alle
verdere renten met de achterstallige intresten der zelfde in het geheel zullen instantelijk en van
stonden af moeten volgen aan de tweede comparanten zonder dat de eerste comparante in
dezelfde renten enig part of deel hetzij in touchte, hetzij in eigendom zal mogen behouden.
Item zullen alle verdere erfgoederen en gronden bij den voorschreven Guilliam Verluijten
achtergelaten waar of tot wat plaatse gelegen hetzij den zelfde daarin is gegoed geweest of niet
mocht zijn gegoed geweest in het geheel moeten volgen aan de tweede comparanten ter exclusie
van de eerste comparanten dewelke daarin geen het minste deel in eigendom of touchte zal
behouden, uitgenomen alleenlijk zeker perceeltje land genaamd “ het meirken “ in huur bij Peeter
Horemans, hetwelk in volle eigendom in het geheel zal volgen aan de tweede comparanten, en in
volle touchte alleenlijk aan de eerste comparanten haar leven gedurende zonder langer. Item
ingevallen van sommige erfgoederen enige dorpslasten of cijnzen stonden verachtert zo is wel
expresselijk …
TGL-OGA15-111
… ondersproken, dat ieder van partijen aan dewelke dezelfde goederen van stonden aan zullen
volgen voor het gebruik en bloedige ook zal moeten betalen den voorschreven achterstel van
dorpslasten en cijnzen, zo dat ingeval dezelfde goederen in touchte zouden zijn aan de
voorschreven eerste comparante, zij indien geval uit haar touchte ook zal gehouden zijn te betalen
dusdanige achterstellen van dorpslasten en cijnzen.
Dit verklaarden de partijen comparanten te zijn hunne minnelijke akkoord en transactie belovende
dezelfde onverbreke te zullen aanhouden en achtervolgen zonder daar tegen te willen komen in
enige manieren het zij binnen hetzij buiten recht, renunciërende ten beter effect die er aan alle
behulp middelen en privilegiën van recht…
Aldus gedaan en geaccordeerd bij de voorschreven partijen ten overstaan van de voorschreven
heer Schout en schepenen, in oorkonde hebben de partijen comparanten ondertekent, actum dato
supra.
TGL-OGA15-112
18 maart 1763, N° 2
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen testamentair van wijlen
Guilliam Verluijten Guilliamssone, publiekelijk zullen verkopen de erfelijke goederen door den
voorschreven Guilliam Verluijten achtergelaten hierna gespecifieerd.
Op de voorschreven condities wordt voor eerst te koop gesteld huis, stal, schuur, hof en
binnenveld tot Oosterwijk in de Creupelstraet, groot 200 roeden salvo. Oost de veldstraat, zuid ’ S
Heerestraete, west de weduwe Peeter Heijlen en noord den notaris Oniaerts. Item een perceel
land genoemd “ het wouwerstuck “ groot 75 roeden salvo. Oost de veldstraat, zuid en west
Adriaen Verbist en noord de erfgenamen Simon Verwimp. Item een perceel land genoemd “ het
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mennen block “ groot 250 roeden salvo. Oost Anna Elisabeth De Ceuster en de erfgenamen van
Guilliam Verluijten en noord dezelfde, west de veldstraat en zuid Jacobus Willems.
TGL-OGA15-116
Item een perceel land genaamd “ het silleken “ groot een zille salvo. Oost, zuid en noord Mr.
Jacobus Willems, west Guilliam Huijpens. Item een perceel land genaamd “ de rouhoeve “ groot
vijf zillen salvo. Oost Henrick Geens erfgenamen, zuid ‘S Heerenstraet, west Wouter Van Reusel
erfgenamen en noord Adriaen Boecx erfgenamen. Item een dries tot ILL, groot 130 roeden salvo.
Oost de abdij, zuid Jan Dioos, west ‘S Heerenstraet en noord Peeter Helsen en Cornelis Lanen
nomine uxoris. Item een dries aan de Tongels straat, groot 200 roeden salvo. Oost Jan Baptist Van
Outsel erfgenamen, zuid Anna Cuijpers erfgenamen, west de straat en noord Cornelis Vande Poel.
Item een heide groot 200 roeden salvo gelegen aan “ het hooghlicht “. Oost Adriaen Moons, zuid
Adriaen Lemie, west Peeter De Smet en noord Joseph Meir. Item een heide genaamd “ de sterre
heijde “ (“ kerre heijde “ ?) groot 100 roeden salvo, gelegen bij de Oolensche straat, oost dezelfde
straat, zuid en noord Joseph Verstappen, west Adriaen t’ Siegers Mertenssone voor de som van
415 guldens en stellende daarop zeven hoogen alsnog drie hoogen dezelfde Guilliam Verluijten.
Amand Van Houdt stelde daarop nog een hooge bij.
Depost op datum voorschreven stelde Adriaen Helsen op de gemelde weide alsnog twee hoogen
en voor borg Jan Baptist Wellens, present Marten Van Nueten en Jan Baptist Aerts, als getuigen
volgens biljet en signaturen door den stadhouder Mols ingekocht.
“ de drij engelen “ met den grond, hof en erve groot met het huisje dat bij aan de Langhstraat,
zuid en west Peeter Laurijs, noord Marten Dassen met het hout, steen en de alles daar bij
liggende, verbleven aan Guilliam Van Hout voor de som van vier honderd en zeven en zestig
guldens stellende daarop 6 hoogen en nog vier hoogen. Amandt Van Hout stelde alsnog 5
hoogen.
Ondertekenden:

Guilliam Van Hout, Amandt Van Houdt, Jan Baptist Van Houdt, Jan
Baptist Hollandts, Adriaen Michiels, Guilliam Verluijten, Bernardus
Mertens, Franciscus Van Dijck, Adrianus Verstappen, Franciscus Van
Houdt, Theodorus Stercx, F. H. Van Roije, Peeter Deckers .
TGL-OGA15-117

Depost heeft Amand Van Houd een hooge gesteld op “ de drij engelen “, hof en de erve met het
huisje daarbij, alsnog vijf hoogen, present Jan Vande Schriek en den stadhouder Mols als getuigen
volgens het biljet overgebracht. Op heden 28 april 1763 de kaarse ontstoken zijnde voor de
verkoop van “ de drij engelen “ etc... is met de uitgang dezelfde de voorschreven Amand Van
Hout als laatste hoger koper gebleven.
Op 19 maart 1763 stelde Jan Baptist Wellens op de voorschreven weide nog vier hoogen bij. Op
14 april 1763 stelde Hendrick Van Nueten op de voorschreven weide alsnog zes hoogen bij. Borg
Marten Van Nueten zijn broer, present Peeter Laurijs en Jan Baptist Laurijs getuigen hiertoe
aanzocht. Op 28 april 1763 de kaars ontstoken voor de verkoop van de weide is met den uitgang
dezelfde koper gebleven Henrick Van Nueten als laatste hooger.
Depost op de voorstaande condities opgeroepen het voormelde huis, stal, schuur met de gronden,
heiden en binnenveld groot 400 roeden salvo. Oost de veldstraat … etc …
Item de heide voorschreven groot 200 roeden salvo gelegen bij “ het hooghlicht “ met alsnog “ de
sterre heijde “ groot 100 roeden salvo, hiervoor respectieve tussen hunne regenten gediscribreerd
dat koper jaarlijks zal trekken van den huurder, de huur gedurende in voorlijf 14 guldens en koren
pacht zes loopen. Is deze koop na een derde werf gebleven aan Guilliam Huijpens voor de som
van 161 guldens en stelde daarop vijf hoogen, borg Henrick Van Lommel. Guilliam Huijpens
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verklaarde niet te kunnen schrijven evenals Henrick Van Lommel. Peeter De Ceuster stelde
alsnog tien hoogen bij.
“ het wouwerstuck “ trekt jaarlijks van den huurder gedurende de huur twee loopen koren en is na
een derde werf gebleven aan Henrick Dircx voor de som van acht guldens en stelde voor borg
Adriaen Vande Poel en twee hoogen.
TGL-OGA15-118
“ het menne block “ voorschreven trekt van den huurder gedurende de huur twee veertelen koren,
en is na derde werf verbleven aan Guilliam Verluijten Mertenssone voor de som van 26 guldens
en stelde daarop vijf hoogen.
De sille land trekt twee veertelen jaarlijks van pacht gedurende de huur, en is na derde werf
gebleven aan Jan Baptist Van Hout, accepterende voor Peeter Van Hout zijn zoon voor de som
van 100 guldens stellende daarop 8 hoogen.
Den dries aan de Tongelse straat trekt van den huurder jaarlijks gedurende de huurvijf guldens, en
is na derde werf gebleven aan Adriaen De Ceuster, Franciscus Vermeulen voor de som van 114
guldens, stellende daarop twee hoogen, borg Jan De Ceuster Adriaenssone. Datum voorschreven
stelde de Adriaen De Ceuster voorschreven op dezelfde koop alsnog 8 hoogen.
Den dries tot ILL trekt van den huurder jaarlijks gedurende de huur twee guldens, en is na derde
werf gebleven aan Adriaen De Ceuster voor de som van 80 guldens, stellende daarop één hooge,
borg Jan De Ceuster zijn broer. 1763 op 9 april stelde Peeter De Ceuster op den dries aan de
Tongelse straat alsnog 8 hoogen, coram Peeter Laurijs en Jan Baptist Laurijs als getuigen.
TGL-OGA15-119
“ De rouw hoeve “ voorschreven trekt jaarlijks van den huurder gedurende de huur zeven
veertelen koren, en is na de derde werf gebleven, mits blijft den eijkenboom ten behoeve van
Peeter Helsen als koper van dezelfde boom uit te doen en te amoveren van de grond in mei
eerstkomende, aan Jan Baptist Rademakers voor de som van 385 guldens stellende daarop 10
hoogen, borg Adriaen Sneijers. Jan Baptist Rademakers verklaarde niet te kunnen schrijven.
1763 op 11 april stelde Guilliam Huijpens op het voorschreven huis met annexen, hof en
binnenveld alsnog vijf hoogen bij, coram Peeter Laurijs en Jan Pollé als getuigen hiertoe aanzocht.
Adriaen Sneijers stelde op 19 april op “ de rouwhoeve “ nog 10 hoogen bij.
Op 28 april is na de kaarsbranding het huis met annexen, hof en binnenveld met de heiden tot
Oosterwijk, koper gebleven Mattheus Verbiest die voor den uitgang der kaars alsnog vijf hoogen
bijstelde, borg Amand Van Hout.
Dezelfde dag is na de kaarsbranding voor ” het wouwerstuck “ gebleven aan Sr. Egidius
Oniaerts die tijdens het kaarsbranden nog twee hoogen bijstelde. “ het binneblock “ is na de
kaarsbranding gebleven aan Sr. Egidius Oniaerts 7 want tijdens de uitgang stelde Anna
Elisabeth Wuijts zijn huisvrouw nog één hooge bij. De sille land is na de kaarsbranding gebleven
aan Guilliam Huijpens.
Op heden 28 april 1763 is na de kaarsbranding den dries aan de Tongerlose straat gebleven aan
Peeter De Ceuster voor de som voormeld. En is den dries tot ILL na de kaarsbranding gebleven
aan Adriaen De Ceuster voor de som voormeld.

TGL-OGA15-121
7

Olense gezinnen voor 1801: Egidius Oniaerts x Anna Elisabeth Wuijts, nr. 1756, pag. 356.
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28 maart 1763, N° 3
Op heden 28 maart zullen de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Van Dijck en
Anna Van Dingenen gehuwden, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende
verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van den voorschreven aflijvige bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

De kopen van Michiel Van Dijck belopen………………
De kopen Van Marten Van Dijck belopen………………
De kopen van Jan Van Dijck belopen…………………..

6 - 15 - 2
0-5-2
-1-0

De voorschreven Michiel Van Dijck verklaarde met de voorschreven 5 guldens en 7 stuivers door
hem opgetrokken en de voorschreven kopen meubels door hem gekocht uit te scheiden met de
successie van zijn ouders, ter oorkonde heeft hij hier onder getekend.
Betaald aan Peeter Horemans in voldoening van verhaalde winkelwaren…… 1 - 8 - 2
Item geteld aan Marten Van Dijck Janssone in voldoening van het aandeel
van een koop hout van den heer proviseur………………………………………. 2 - 14 - 2
Item betaald aan dezelfde om daarmede te betalen aan Marten Van Dijck
Mertenssone borgemeester de anno 1771 in voldoening der lasten………….. 0 - 18 - 3
Item betaald aan Jan Gorris in voldoening der rate van een bedde koetse
door wijlen Jan Van Dijck gekocht in den koopdag van wijlen Henrick Gorris .. 0 - 14 - 3
Item betaald aan Sieur De Cort in voldoening van geleverde medicijnen……… 0 - 12 - 0
TGL-OGA15-126
28 juli 1763, N° 4
Deze zegel dient tot de meegaande condities der granen of oogst ten velde verkocht door
Maria Elisabeth Schroven weduwe van wijlen Marten Helsen Adriaenssone en de voogden van
haar twee minderjarige kinderen op den 28 juli 1763 waarvan de koopsommen te samen met het
ongeld belopen tot 245 guldens negentien stuivers één oord.
TGL-OGA15-127
14 december 1762
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop der meubilaire effecten ten
sterfhuis van wijlen Marten Helsen Adriaenssone daar weduwe van is Maria Elisabeth Schroven
van datum 14 december 1762, waarvan de koopsommen te samen belopen tot 361 guldens twee
stuivers en drie oorden ende van den oogst ten velde tot 245 guldens negentien stuivers één oord
te samen 607 guldens twee stuivers.
TGL-OGA15-128
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Helsen en Peeter Carel Schroeven als
geëede voogden over de twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Marten Helsen
Adriaenssone daar moeder van is Maria Elisabeth Schroeven na voorgaande kerkgeboden
benevens dezelfde moeder publiekelijk aan de meestbiedende voor de wethouders van Tongerlo
zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis bevonden van de voorschreven aflijvige.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aangaande de verkoop van het vee:
Een gremel koe gekocht door Willem Helsen van Westerlo voor 24 guldens en 10 stuivers borg
Adriaen Soeten Peeterssone van Westerlo, een andere koe gekocht door Peeter Diels van
Damseijnde voor dezelfde som, borg Jan Baptist Siongers.
Nog een koe gekocht door Adriaen Verstappen van Wiekevorst voor de som van 11 guldens, borg
Jan Heijlen van Watereijnde.
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Cornelis Van Hove van Gelindel kocht voor 22 guldens en 5 stuivers een koe, borg Jan Van Hove
van Gelindel. Peeter Appels van Damseijnde kocht voor 22 guldens en 10 stuivers een koe, borg
Peeter Verreckt. Jan Heijlen van Strateneinde kocht een vaars voor 18 guldens en 15 stuivers,
borg Jan Baptist Siongers. Peeter Gebruers van Strateneinde kocht een kalf voor 5 guldens 5
stuivers, borg Adriaen Gebruers.
Adriaen Verachtert kocht het paard voor 25 guldens 15 stuivers, borg Adriaen Helsen Mertenssone
Ferdinand Verstappen kocht het veulen voor 56 guldens.
Uitgegeven aan Peeter Helsen 1 gulden 17 stuivers 2 oord hetgeen hij verschoten heeft aan
dorsloon.
Het graan ten velde op o.a.:
op “ de quade sille “, op “ het gerstland “, op “ het spoordonk “, “ het blocxken “, op “ het hoog
eussel “ naast de loop, op “ de illaer heijde “, op “ het traeijman “ mits te leveren aan den heer
secretaris Van Wesel tot Westerlo zeven loopen koren en op “ de elskens heijde “.
TGL-OGA15-139
6 oktober 1763, N° 5
Aan den Heere Schouteth en de schepenen van Tongerlo als oppervoogden der minderjarige
aldaar.
In de marge:

Gezien deze den heer Schout en schepenen van Tongerlo voor zoveel in hun is,
autoriseren de supplianten tot het verkopen der twee weiden nu land ten dezen
vermeld, met macht van de koper daarin te doen en laten goeden, vestigen en
erven in forma en de kooppenningen onder hunne signaturen te ontvangen, mits
daarmede te kwijten de rente en de verlopen intrest breeder alhier geroerd, en de
overige penningen ingevallen te employeren tot betalingen der passieve
schulden en alimentatie van de minderjarigen ende zijn moeder….

Actum binnen Tongerlo 6 oktober 1763, De Schout Van Roij, Jan Baptist Stercx, Peeter Wuijts,
Henrick Wouters, en Peeter Huijsmans schepenen.
Vertonen met respect Marten Audenrogh geëede ende Adriaen Verluijten geassumeerde uit de
wet, beiden in kwaliteit als voogden over Henricus Audenrogh, minderjarige zoon achtergelaten
bij wijlen Jan Audenrogh daar moeder van is Lucia Meulemans, verklarende hoe dat aan de
zelfde minderjarige benevens den voorschreven Marten Audenrogh en Jan Baptist Audenrogh
zijn twee meerderjarige broers is competerende bij devolutie zeker twee weiden nu land groot 200
roeden salvo, gelegen in “ de Cappelrije “ alhier, belast met een kapitale rente van 265 guldens
wisselgeld jaarlijks à 12 guldens aan het convent alhier, waarvan den intrest zo door de langdurige
ziekte van de voorschreven moeder als alimentatie van dezelfde minderjarige is verachtert tot 20
september laatstleden …
TGL-OGA15-139-140
… ter concurrentie van 72 guldens en 12 stuivers courant, tot betaling van welke intrest geen
middel en is dan de gemelde erven publiekelijk te verkopen, welk niet validelijk vermag te
geschieden zonder consent van Ue, redenen van recours tot dezelfden. Biddende ten einde
gelieven de vertoners te autoriseren om het voorschreven pand publiekelijk aan de meestbiedende
te verkopen. Ondertekenden: Martinus Audenrogh en Lucia Meulemans verklaarde niet te
kunnen schrijven.
TGL-OGA15-141-142
7 oktober 1763, N° 6
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Marten Audenrogh en Jan Baptist
Audenrogh meerderjarige kinderen van wijlen Jan Audenrogh, daar moeder van is Lucia
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Meulemans tot het nabeschreven van dezelfde moeder geautoriseerd den voorschreven Marten
Audenrogh ook in kwaliteit als geëede voogd over Henricus Audenrogh zijn minderjarige broer,
benevens Adriaen Verluijten geassumeerde uit de wet tot het navolgende gemachtigd door de
wethouder alhier, welke publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen zeker twee weiden nu
land, groot 200 roeden salvo, gelegen in de Cappelrije alhier. Palende boost Peeter Wuijts, zuid
Jacob De Bal erfgenamen, west den heer Dispensier en Henrick De Win erfgenamen en noord de
weduwe Adriaen Van Kerckhoven.
Het voorschreven goed voor alleman opgeroepen zijnde is na derde werf gebleven aan Jan
Baptist Wellens voor de koopsom van 394 guldens munt voorschreven, stellende daarop 10
hoogen, borg Andries Van Hove. Ondertekenden Jan Baptist Meulemans, Andries Van Hove,
Martinus Audenrogh, Jan Baptist Audenrogh.
Op 9 oktober 1763 stelde Andries Van Hove op de voorstaande koop alsnog vier hoogen, borg
Guilliam Verluijten Mertenssone. Jan Baptist Wellens stelde nog twee hoogen, borg
Franciscus Cools. Op 17 november werd de kaars van ’s Heerenwege ontstoken en is met den
uitgang dezelfde koper gebleven Jan Baptist Wellens.
Op korting heeft de koper Wellens betaald bij kwitantie aan den Eerwaarde Heer Van Peteghem
Dispensier van het convent alhier in voldoening der rente op het voorschreven pand uitgaande in
courant de somme van …………………………………………………….. 309 - 3 - 1
Item in voldoening van verloop van intrest bij dezelfde kwitantie betaald door dito Wellens aan den
voorschreven Heer Dispensier de somme van …………………………. 72 - 12
Item komt aan de voorschreven Wellens als borgemeester
de anno 1760 in voldoening der lasten…………………………………… 2 - 7 - 1
Item betaald aan Marten Van Nueten als borgemeester de anno 1755
in voldoening der lasten……………………………………………………. 1 - 0
Item betaald in den boek van Marren IJsermans de Conincxbede bij
drie jaars? lastboek de somme van ……………………………………… 1 - 12 - 2
Item betaald aan Jan Cnaps borgemeester de anno 1763 in voldoening
der lasten van het voorzegde goed ……………………………………… 1 - 7 - 0
Voor de lasten van het goed van het jaar 1762 aan
de borgemeester Jan ’t Sijen
De betaling in het totaal tot………………………………………………..
De koopsom met hoogen te samen………………………………………
Dus resteert …………………………………………………………………

401 - 2 - 0
410 - 0
8 - 18

Welke acht guldens en achttien stuivers door mij onderschrevene als geassumeerde voogd uit de
wet ontvangen zijn uit handen van den voorschreven Jan Baptist Wellens in voldoening van den
voorschreven erfkoop. 16 maart 1764. Adriaen Verluijten.
TGL-OGA15-145 -146
13 oktober 1763, N° 7
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de weduwe Catharina Laurijs eerste
weduwe van Peeter Peeters en van haar tweede huwelijk van wijlen Henrick Pauwels ten deze
bijgestaan met Jan Fransen als haar tegenwoordige man en voogd, publiekelijk na voorgaande
kerkgeboden aan de meestbiedende tot voldoening van den uitkoop aan haar voorkinderen
competerende ter concurrentie van 105 guldens en 16 stuivers courant en haar verdere schulden
zal verkopen de meubilaire effecten ten haar woonhuis bevonden. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:

Adriaen Bosmans kocht een vaars voor 27 guldens, borg Anthoni
Peeters. Peeter Gijsels van Morkhoven kocht voor 9 guldens een rund,
de wederhelft tot last van Jan Fransen, borg Fernand Verstappen. De
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werkos werd gekocht door Peeter Huijsmans voor 49 guldens 10
stuivers, den kleinen os werd gekocht door Jan Boonen van Heultje voor
25 guldens en 10 stuivers, borg Adriaen Van Dijck. Jan Verboven kocht
voor 9 gulden het varken.
Het graan ten velde stond op o.a. op:
“ de sille “, op “ het heijns landt “, op “ het schaepsdijk “, op “ het bremmeken “, op “ den
swerten bempt “ …
TGL-OGA15-151-152
20 oktober 1763, N° 8
Op heden 20 oktober 1763 bekent Adriaen IJsermans alsmede de erfgenamen van wijlen
Peeter IJsermans zijn broer te hebben verkocht en getransporteerd aan Mr. Jan Verhaert,
present en de koop accepterende het part en deel aan den voorschreven Adriaen IJsermans
competerende van en in zekere weide, groot in het geel 211 roeden salvo, gelegen tot Geneijnde
over de Wimpe tussen haar aanpalende aldaar en dit met open condities mitsgaders met hoogen
en verdieren.
Op 17 november 1763 de kaars ontstoken met consent van de partijen wederzijds, is met uitgang
de zelfde koopster gebleven Maria IJsermans laatste weduwe van Jan Pluijs bij overlating.
De ondergetekende Maria IJsermans laatste weduwe van Jan Pluijs bekende ontvangen te
hebben uit handen van Peeter Huijsmans en Laurijs Peelaerts als voogden over de wezen van
wijlen Marten IJsermans daar moeder van is Catharina Simons de somme van 160 guldens
courant in voldoening van den uitkoop van de helft der voorschreven weide door dezelfde voogden
ten behoeve der wezen gekocht op 17 november 1763. Ter oorkonde 1 december 1763.
Den ondergeschrevene Adriaen IJsermans bekende ontvangen te hebben uit handen van Maria
IJsermans zijn zuster de som van 56 guldens in voldoening van een vierde part der voorzegde
weide . Actum 1 december 1763. Adriaen IJsermans.
TGL-OGA15-154
27 oktober 1763, N° 9
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Laurijs en Elisabeth Wouters
gehuwden, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende met prealabel consent
van den heer pastoor, Schout en schepenen, mitsgaders van Henrick Laurijs en Henrick
Wouters als gestelde voogd over de twee voor kinderen van den voorschreven Peeter Laurijs,
zullen verkopen de opgaande bomen staande in het binnen veld en in het land ende weide in de
Langhstrate alhier.
Eerst worden deze bomen verkocht in guldens en stuivers Brabants courant, te betalen ten
comptoire van Heere maj. tot Antwerpen gangbaar en geëvalueerd. Item zullen de kopers hun
gekochte bomen moeten uitdoen, de kuilen vullen en van den grond amoveren voor half maart
eerstkomende.
Kopers waren o.a.:

Franciscus Hallewaert, Jan Pollé, Guilliam Verluijten, Peeter Huijsmans,
Peeter Horemans, Jan Baptist Stercx, Peeter Wuijts Adriaenssone,
Franciscus Cuijpers, Mr. Heremans, Jan Baptist Michiels en Henrick
Laurijs.

TGL-OGA15-158
28 november 1763, N° 10
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Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Marten Verdonck Janssone bejaarde
jongeman, na voorgaande kerkgeboden, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de
meubilaire effecten ten zijn woonhuis in de Langhstraet alhier.
Item zullen de kopers verplicht wezen te betalen van iedere gulden der koopsom eenen stuiver van
tien stuivers twee oorden en van vijf stuivers een oord, daarboven van den os voor drinkgeld 7
stuivers, van iedere koe 7 stuivers alles in gereede penningen en zonder korten. Volgt een lijst van
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Verkoop van het vee: Franciscus Biesemans van Sammel kocht een koe voor 12 guldens, borg
Adriaen Michiels. Marten Van Den Brande van Gelindel kocht voor 14
guldens een koe, borg Jan Baptist Wijnricx. Peeter Verdonck kocht voor 28
guldens een koe, ook kocht hij den werk os voor 17 guldens en 10 stuivers.
Jan Baptist Wijnricx kocht voor 2 guldens en 8 stuivers een kalf. Een ander
kalf werd gekocht door Egidius Bartholomeus voor 3 guldens 16 stuivers
60 guldens werd door mij Peeter Verdonck als erfgenaam van wijlen Merten Verdonck mijn broer
ontvangen uit handen van den secretaris Mertens op 7 januari 1765. Peeter Verdonck verklaarde
niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA15-162
29 november 1762, N° 11
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Anna Barbara Van Hove, weduwe van
wijlen Henrick De Win bijgestaan met Jan Cempen als haar tegenwoordige man en voogd
benevens Franciscus Van Hove geëede en Henrick Wouters geassumeerde uit den wet alhier
over de twee minderjarige kinderen van wijlen den voorschreven Henrick De Win, publiekelijk aan
de meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten.
Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo op 29 november 1763, coram Peeter Wuijts en Henrick
Wouters schepenen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten daaraan.
De onbetaalde kopen van de voorschreven Jan Cempen belopen met ongeld ter som
van 2 - 16 - 0
TGL-OGA15-166
14 december 1763, N° 12
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Anna Van Eijnde weduwe wijlen Adriaen
Swolfs en haar kinderen, allen bejaard publiekelijk aan de meestbiedende na voorgaande
kerkgeboden zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven aflijvige in
“ ’t goor oosteneijnde “ alhier. Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo op 14 december 1763,
coram den heer Schout Van Roij, Peeter Wuijts en Peeter Huijsmans schepenen.
Verkoop van het vee: Adriaen Stevens van Geel kocht een koe voor 18 guldens 15 stuivers, borg
Adriaen Verbist. Hendrick Wolfs kocht een vaars voor 24 guldens 5
stuivers. M. Huijsmans van Strateneijnde kocht voor 26 guldens een koe,
borg Peeter Helsen Adriaenssone. Franciscus Martinus Schoubroeckx van
Westerlo kocht voor 26 guldens en 10 stuivers een koe. Guilliam Mols
kocht voor 14 guldens en 5 stuivers een koe, borg Thom. Bossuijt. Henrick
Sannen kocht voor 9 guldens en 5 stuivers een rund, borg Egidius Cools.
Henrick Wolfs koopt voor 5 guldens en 10 stuivers een kalf en nog een kalf
voor 4 guldens 10 stuivers. Marten Wolfs kocht voor 31 guldens en 10
stuivers het paard.
Volgen vermeldingen van betalingen o.a:

OGA Tongerlo Condities en paspoorten 1756-1796

Pagina | 118

Marten Swolfs heeft gekocht dat het bedraagt te samen ter somme van met hetgeen na den
koopdag gekocht………………………
101 - 14 - 2
Henrick Swolfs en Jan Swolfs hebben te samen gekocht dat het bedraagt te samen met hetgeen
na den koopdag gekocht …………………….
278 - 19 - 1
De koopsommen gekocht door Jan Gorris van mutsaards bedragen tot te innen door Henrick
Swolfs………………………………………
3-8
Dus deze gehele conditie te samen tot …………………………………

472 - 19 - 3

Dus voor ieder der vier kinderen te weten Marten Swolfs, Henrick Swolfs, Jan Swolfs en Peeter
Wolfs de somme van …………………………………………………………….
118 - 4 - 3
Aan Marten Swolfs hun broeder tot egalisering van het part van Marten Swolfs
de som van ………………………………………………………………..
16 - 10 - 1
Dezelfde Henrick Swolfs en Jan Swolfs moeten opleggen aan Peeter Swolfs hun broeder
tot egalisering als voor de somme van ………………………………..
29 - 6 - 3
Dit alles met consent en aggregatie van de voorschreven Anna Van Eijnde, ondertekent 6 juli
1765
TGL-OGA15-174
3 januari 1764, N° 1
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de weduwe Dimphna Eijkmans weduwe van
wijlen Henrick Daems publiekelijk aan de meestbiedende na voorgaande kerkgeboden zal
verkopen de meubilaire effecten ten haar huis bevonden. Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo
ten huize van de verkoopster op 3 januari 1764, coram den heer Schout Van Roij, Jan Baptist
Stercx, Henrick Wouters schepenen present Daems geëede momboor. Volgt een lijst van
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Aangaande de koop van het vee:
Guilliam Meeus koopt voor 27 guldens en 5 stuivers een koe, borg voor deze en verdere kopen
Peeter Govarts.
Jan Ennekens koopt een koe voor 23 guldens. Den werk os werd gekocht door Peeter Verachtert
van Oevel voor 25 guldens en 5 stuivers, borg Guilliam Verluijten.
Martinus Van Eijnde koopt voor 8 guldens en 10 stuivers een kalf, borg Amand Daems.
Guilliam Meeus koopt een ander kalf voor 3 guldens en 11 stuivers.
Volgen verdere verklaringen aangaande de betalingen der schulden. Dimphna Eijkmans
verklaarde niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA15-181
5 januari 1764, N° 2
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop de meubilaire effecten van
de weduwe en kinderen van wijlen Roeland Van de Ven van datum 5 januari 1764 waarvan de
koopsommen belopen 294 guldens echt stuivers en drie oorden met degene van den oogst ten
velde.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de weduwe van wijlen Roeland Van De Ven
benevens Henrick Verhaert geëede en Jan De Ceuster als geassumeerde momber uit de wet
over hare minderjarige kinderen publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de meubilaire
effecten ten sterfhuis van de voorschreven aflijvige binnen Oosterwijk Tongerlo.
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Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Inliggende notitie van schuld aan Peeter De Ceuster. O.a. twee keer hout gehaald, een halve dag
geëgd met een peert, een groote zille boekweit in zaad gedaan, drij keren schadden gevoerd …
Voorlijf van “ den illschen driesch “ 5 guldens …
Aangaande verkoop van het vee:
Henrick Heijlen van Wiekevorst kocht een koe voor 26 guldens, borg Jan Blomme.
Een andere koe werd gekocht door Geeraert Van Kerkhoven Daemseijnde voor 25 guldens 5
stuivers, borg Henrick Van Santvoort. Peeter Vermeulen kocht een jonge os voor 13 guldens 5
stuivers, borg Guiliam Matthijs. Maria Schoubroex kocht een kalf voor 5 guldens en 5 stuivers,
borg Henrick Van Lommel.
De werk os werd gekocht door Jan Baptist Gijsels van Hulshout voor 24 guldens 10 stuivers, borg
Henrick Govarts .
Betaald aan Peeter De Ceuster door den secretaris in de naam van de weduwe Roeland Ven
voor den voorlijf van “ den illschen dries “ en vaarloon met een loopen saeij boekweijde te samen
negen guldens en acht stuivers.
Volgen de verkopingen van de granen ten velde o. a.:
Een loop koren op “ de rouhoeve “ naast de straat mits hiervan te leveren aan Adriaen Sneijers
zes loopen koren. Koper is Henrick Dircx, borg Jan Dircx. Op “ het mennen block “, op “ het
wouwerstuck “, “ de sille “, in het binnenveld naast den hof.
Volgen verscheidene vermeldingen van betalingen:
Betaald door den secretaris Mertens aan Matheus Verbiest in voldoening van het restant van het
voorlijf van het huis in huur geweest bij de weduwe Roeland Vande Ven de som van zes guldens
negentien stuivers één oord. Ter oorkonde 14 oktober 1764.
Item betaald aan den notaris Oniaerts als collecteur van den boek van wijlen Jan Baptist
Verwimp de somme van acht stuivers in voldoening van de rest van den import van wijlen
Roeland Vande Ven. 7 november 1764.
1764, 18 november geteld aan Michiel Vande Ven Roelandssone om te overhandigen aan zijn
moeder tot haar onderhoud de som van zeven guldens courant. Michiel Vande Ven verklaarde
niet te kunnen schrijven.
1764, 29 maart alsnog geteld aan Anna Ven om te betalen de huishuur van haar moeder en de
kleding der zelfde de som van dertien guldens courant.
2 april betaald door den secretaris voorschreven aan de zoon van Henrick Verhaert collecteur tot
Oosterwijk de anno 1759 in voldoening der resterende lasten van de weduwe Roeland Vande Ven
de som van vijf guldens zeven stuivers een halve.
1765, op 20 april betaald aan Jan Matthijs collecteur tot Oosterwijk de anno 1763 in voldoening
van de resterende lasten de som van drie guldens en zestien stuivers.
1765, op 17 mei gerekwireerd aan Jan De Ceuster Adriaenssone over verschot door hem gedaan
voor de weduwe Roelands Vande Ven tot koop van mutsaard hout de som van vier guldens
veertien stuivers en halve. Item betaald aan Gerard Helsen collecteur de anno 1763 in voldoening
der lasten van dezelfde.
Item ontvangen van Jan Verheijen 1 loop koren.
De gehele ontvangsten van de voorschreven koopsommen door den secretaris geïnd bedraagt tot
269 guldens zeven stuivers.
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229 - 8 - 3
114 - 14 - 1

Betaald bij quitte aan Adriaen Vande Poel in voldoening van een jaar kamerhuur van wijlen de
voorzegde weduwe de som van………………………………………………
8 - 10
Aan de kerkmester betaald…………………………………………………….
2 - 16
Item voor de koeken betaald…………………………………………………..
5-8
Item voor het uitvaart bier betaald…………………………………………….
8-4-2
Item voor de doodskist betaald…………………………………………………
2 - 16
Item voor het lijken betaald……………………………………………………..
1-8
Item aan de koster voor het spelen van het orgel……………………………
0-7
De gehele uitgave bedraagt……………………………………………………..

71 - 17 - 2 - 9

Blijft aan Jan De Ceuster op de voorschreven penningen aan de kinderen van wijlen Roeland
Vande Ven ten achteren de som van ………………………………………….
13 - 12 - 1 - 9
Dus voor ieder kind tot vier in het getal te weten, Augustinus Vande Ven, Maria Anna Vande
Ven, Anna Vande Ven en Michiel Vande Ven drie guldens en acht stuivers. Actum 4 juni 1766.
TGL-OGA15-190
25 januari 1764, N° 3
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkopingen der meubilaire
effecten van Dielis t’ Sijen en Elisabeth Govarts gehuwden, van datum 25 januari 1764 waarvan
de koopsom te samen belopen met ongeld ter somme van 828 guldens en acht stuivers courant.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Dielis t’ Sijen en Elisabeth Govarts
gehuwden, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende verkopen de
meubilaire effecten op de hoeve “ ter goor “ (binnen Tongerlo).
Volgt een aanzienlijke lijst van te verkopen goederen, met vermelding van de kopers en hun
onkosten daaraan gemaakt. o.a. vier schaaps scharen, lanteren, melkemmers, gieter,
wateremmers, spinnewielen, schapraai …
Verkoop van het vee:
Jan Diels van Wiekevorst koopt voor 38 guldens en 5 stuivers een koe, borg Peeter Huijsmans.
Marten t’ Sijen koopt voor 25 guldens een koe, een andere voor 26 guldens en nog een andere
voor 27 guldens. Mattheus Vande Poel koopt een vaars voor 13 guldens 10 stuivers, borg Henrick
Laurijs. Marten t’ Sijen koopt daarna nog een koe voor 27 guldens en twee vaarzen, één voor 28
guldens en 10 stuivers en een andere voor 25 guldens en 10 stuivers. Hij koopt ook het rund voor
11 guldens. Jan Baptist Van Genechten van Winckelom koopt voor 9 guldens 10 stuivers een
rund, borg Peeter Wuijts, en voor 11 guldens koopt hij nog een rund. Henrick Aerts van Wiekevorst
koopt voor 8 guldens en 10 stuivers ook een rund, borg Jan Ven. Jan Wouters van Sammel koopt
een rund voor 5 guldens en 15 stuivers, borg Jan Wouters den ouden.
August Swolfs van Gelindel koopt voor 6 guldens en 5 stuivers een kalf, borg Jan Goelaerts.
Een ruin paard werd gekocht door Henrick Hermans van Diest voor 126 guldens en het veulen
werd gekocht door Jan Baptist Van Roij voor 46 guldens, borg Henrick Van Roij Oevel.
TGL-OGA15-198
1 maart 1764, N° 4
Deze zegel met de volgende van acht en veertig stuivers dient tot de meegaande scheiding
en deling van de erfgenamen testamentair van wijlen Guilliam Verluijten Guilliamssone, van de
renten, obligaties en de penningen geprovenieerd uit de verkochte erfgoederen door dito Guilliam
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Verluijten nagelaten bedragende te samen ter somme van zes duizend zevenhonderd vijf en
twintig guldens vijf stuivers één oord courant de dato 1 maart 1764.
Op heden 1 maart 1764 compareerde voor de wethouders van Tongerlo onder te noemen
Guilliam Verluijten Mertenssone pro se Anna Maria Verluijten Mertensdochter bijgestaan met
Peeter Deckers als haar man, Bernardus Mertens pro se, Maria Elisabeth Mertens ten deze
bijgestaan met Franciscus Van Dijck als haar man, Theodorus Stercx tot het navolgende
bijgestaan met den Heer Schout Van Roij als zijn voogd, ten deze akte uit de wet gegeven,
kinderen van Maria Verluijten verwekt in haar huwelijk met wijlen Peeter Mertens en in het
tweede huwelijk met wijlen Marten Stercx, Anna Catharina Hollants Matthijsdochter ten deze
bijgestaan met Adriaen Mertens als haar man en voogd, Peeter Hollants insgelijks Matthijssone
daar moeder af was Elisabeth Verluijten ten deze bijgestaan met Jan Baptist Hollants en Jan
Baptist Van Hout zijn voogden, op aggregatie van de meijer en de schepenen van Watereinde als
oppervoogden, Amand Van Hout, Franciscus Van Hout, Guilliam Van Hout en Catharina Van
Hout meerderjarige kinderen van wijlen Dimpna Verluijten daar vader van is den voorschreven
Jan Baptist Van Hout, de voorschreven Catharina Van Hout ten deze bijgestaan met Adriaen
Verstappen als haar man, en de gezegde Jan Baptist Van Hout als vaderlijke voogd voor deze
akte over Elisabeth Van Hout, Maria Anna Van Hout en Petrus Van Hout minderjarige kinderen
van wijlen den voorschreven Dimpna Verluijten, de voorschreven minderjarige voor zoveel onder
deze jurisdictie gebruikende de macht en de autorisatie aan hun voogden gegeven en verleent
door de wethouders alhier waar verder mede is dienende de gemelde kinderen van …
TGL-OGA15-202
Jan Baptist Van Hout en van wijlen Dimpna Verluijten ook vervangende den persoon van Anna
Maria Van Hout hun zuster gestorven jongedochter allen erfgenamen testamentair van wijlen
Guilliam Verluijten Guilliamssone, dewelke verklaarden te hebben gescheiden en gedeeld de
renten, obligaties en competente penningen bekomen uit de verkochte erfgoederen bij wijlen de
voorschreven Guilliam Verluijten nagelaten zijnde gesteld in vijftien delen of kavels na volgende.
De eerste kavel 400 guldens kapitale rente ten laste van Peeter Verluijten en Maria Peeters, item
vijftig guldens kapitaal courant ten laste van Guilliam Verluijten Mertenssone. Item een rente van
228 guldens en vier stuivers gereede penningen en is deze kavel voor de eerste en tweede kavel
pro indiviso bevallen aan de voorschreven Guilliam Verluijten Mertenssone en Peeter Deckers
zijn zwager present en accepterende ten dank.
In de marge:

De 218 guldens en 10 stuivers courant kapitaal voldaan door Peeter De Ceuster
op 21 april 1765 aan ons Peeter Deckers en Guilliam Verluijten.

De derde kavel bestaat in een rente obligatoir 448 guldens en zeven stuivers aan den
voorschreven Bernardus Mertens en is dezelfde kavel bevallen aan dito Bernardus Mertens
present en accepterende ten dank.
De vierde kavel bevat een rente obligatoir van 200 guldens kapitaal courant ten laste van Maria
Verluijten met alsnog 50 guldens kapitaal courant ten laste van Peeter De Ceuster tot Oosterwijk
met alsnog 98 guldens en zeven stuivers courant te trekken van Jan Baptist Hollands in de
gemeente van Watereijnde, en is deze kavel bevallen aan Franciscus Van Dijck, present en ten
dank accepterende.
In de marge:

De 50 guldens kapitaal courant zijn afgelegd en voldaan door Peeter De Ceuster
aan Franciscus Van Dijck volgens de kwitantie van datum 9 mei 1766, alhier
gezien.

Aan de vijfde kavel een rente van 350 guldens kapitaal courant staande ten last van Guilliam Van
Hout molenaar actueel tot Soerle, met alsnog 98 guldens en zeven stuivers courant waarvan deze
kavel alreeds genoten heeft 73 guldens en tien stuivers de … tot vierentwintig guldens en 17
stuivers te trekken van Jan Baptist Hollands en van de gemeente in het Watereijnde en is deze
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kavel bevallen aan de voorschreven Theodorus Stercx bijgestaan als voor present en
accepterende ten dank.
In de marge:

Deze obligatie van 350 guldens door Guilliam Van Hout voldaan aan
Theodorus Stercx als blijkt op de originele obligatie op datum van 19 december
1758.

De zesde en zevende kavel bestaat in een rente van 600 guldens kapitaal courant staande ten last
van Jan Baptist Hollands tot Eijnthoutham actueel daar wonende met alsnog 296 guldens en
veertien stuivers door de kavel alreeds genoten uit de contante penningen, en zijn deze twee
kavels pro indiviso bevallen en aangeschreven aan den voorschreven Adriaen Mertens en Peeter
Hollants bijgestaan als voor, present en accepterende ten dank.
De achtste kavel bestaat in de som van 448 guldens en zeven stuivers courant staande ten last
van Amand Van Hout als koper …
TGL-OGA15-202
… van “ de drij engelen “ bevallen en aangeschreven aan dezelfde Amandt Van Hout, present
en accepterende ten dank, mits moet deze kavel opleggen aan Jan Baptist Van Hout of de
minderjarige de somme van 48 guldens en dertien stuivers courant eens.
De negende kavel bestaat in een obligatie van 448 guldens en zeven stuivers courant staande tot
last van Guilliam Van Hout voorschreven, bevallen en aangeschreven aan dezelfde Guilliam Van
Hout, mits moet opleggen aan Theodorus Stercx als voorschreven, 350 guldens courant aan Jan
Baptist Van Hout één gulden en dertien stuivers courant, dezelfde Guilliam Van Hout alhier
present en ten dank accepterende.
De tiende, elfde, twaalfde, dertiende, veertiende en vijftiende kavels, bestaande in een rente vijf
honderd en een van tweehonderd guldens kapitaal courant, staande ten last van de gemeente van
het Watereijnde, met alsnog een rente van 575 guldens kapitaal courant staande ten last van Jan
Baptist Michiels erfgenamen tot Eijnthout met alsnog 1515 guldens en twee stuivers courant te
trekken van Jan Baptist Van Hout courant te trekken van Jan Baptist Van Hout voorschreven en
zijn deze kavels pro indiviso bevallen en aangeschreven aan de voorschreven Catharina Van
Hout bijgestaan als voor, Franciscus Van Hout, Elisabeth Van Hout, de erfgenamen ab intestato
van wijlen Anna Maria Van Hout, Marianna Van Hout en Petrus Van Hout, respectievelijk alhier
present en door hun voorschreven voogden ten hun behoef denkelijk geaccepteerd, alles op
conditie nabeschreven.
Te weten dat of er namaals tussen heden en tien eerstkomende jaren enige rente renten of
verachterde intresten kwamen te residueren partijen condividenten elkaar daarover tellen moeten
….deren, met welke deling die condividenten verklaarden hun uitersten te consenteren, gelovende
dezelfde voor zulks punctueel te zullen onderhouden en achtervolgen onder verbintenis als naar
recht…
Actum binnen Tongerlo 1 maart 1764, coram den heer Schout Van Roij, Adriaen Verluijten en Jan
Baptist Stercx schepenen.
TGL-OGA15-203
14 maart 1764, N° 5
Deze zegel dien tot supplement der mede gaande condities van verkopingen der meubilaire
effecten verkocht door Jan Baptist Van Hout, weduwnaar van wijlen Dimpna Verluijten op
veertien maart 1700 vier en zestig, waarvan de koopsommen te samen met het ongeld belopen tot
1094 guldens en 19 stuivers en drie oorden courant.
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Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Baptist Van Hout, weduwnaar wijlen
Dimpna Verluijten als gemachtigd bij testament van dezelfde zijn huisvrouw gepasseerd voor de
notaris Tiboors en de getuigen op den 7 oktober 1748, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden
aan de meestbiedende zal verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven
aflijvige op hoeve “ ter heijden “ alhier.
Volgt een lijst van haafgoederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aangaande verkoop van het vee:
Guilliam Van Hout koopt voor 48 guldens een koe, Franciscus Van Hout koopt een andere ook
voor 48 guldens en nog meer andere, een voor 46 guldens, een voor 39 guldens, een voor 36
guldens en 10 stuivers.
Anton Creedo ? van Itegem koopt een koe voor 40 guldens, borg Henrick Lachie.
Franciscus Van Hout koopt nog een koe voor 41 guldens en 10 stuivers en nog een voor 29
guldens en een koe voor40 guldens.
Michiel Verachtert Westerlo koopt een koe voor 30 guldens en 10 stuivers, borg Henrick Lachie.
Jan Douwen van Gelindel koopt een vaars voor 30 guldens, borg Pauwels Vrancx van Gelindel.
Diel Caers van Sammel koopt een os voor 23 guldens 15 stuivers, borg Jan Verachtert van
Sammel.
Franciscus Van Hout koopt een rund voor 12 guldens, nog andere runderen, een van 12 guldens
en 10 stuivers, een van 14 guldens en 5 stuivers.
Joseph Meir van Buel koopt een os voor 6 guldens, borg Jan Goelaerts.
Franciscus Van Hout koopt een os voor 7 guldens.
Dezelfde Franciscus Van Hout koopt een paard voor 160 guldens. Een ander paard werd verkocht
aan Paulus de Schutter van Balder voor 106 guldens, borg Jan Baptist Van Den Bosch van Balder.
TGL-OGA15-210
15 maart 1764, N° 6
Belopen de koopsommen samen 48 guldens twee stuivers, drie oorden courant.
Op heden 15 maart 1764 inden de voogden van Henricus Audenroch minderjarige zoon
van wijlen Jan Audenroch en Lucia Meulemans gehuwden tijdens hun leven benevens Marten
Audenroch en Jan Baptist Audenroch meerderjarige kinderen van de voorschreven gehuwden,
publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende verkocht de meubelen ten
sterfhuis bevonden.
Aldus geconditioneerd op datum als boven, coram Adriaen Verluijten met relaas van Jan Baptist
Stercx schepenen, present de stadhouder Mols, Henrick Meulemans geëede voogd en den
voorschreven Adriaen Verluijten geassumeerde uit de wet.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Volgen vermeldingen van betalingen o.a.:
Betaald voor uitvaart bier 4 guldens 11 stuivers. Item aan Peeter Raedts voor de plaats in het
drinken van het uitvaartbier één gulden 8 stuivers.
Den ondergeschreven bekent ontvangen te hebben van Adriaen Luijten de somme van 4 guldens
voor begrafenis en gedaan licht (kaarsen) van Lucie Meulemans. J. Boonroij, pastoor van
Tongerlo. 16 maart 1764.
Item betaald aan de weduwe van Jan De Coninck voor het lijken der overledene, 1 gulden 8
stuivers.
Depost betaald aan de huisvrouw van Jan Cluijts in voldoening van was loon.
Item betaald aan Franciscus Callewaert in voldoening van plaeije steken.
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Item betaald aan Jan Baptist Stercx over reparatie van schoenen, 2 stuivers één oord.
Item betaald aan Peeter Horemans in voldoening van verhaalde winkelwaar in het leven van
wijlen Lucia Meulemans.
TGL-OGA15-215
24 maart 1764, N° 7
Deze zegel dient tot meegaande condities van verkoping van een perceel land gelegen
binnen Tongerlo, groot 300 roeden salvo, een sille hooiwas gelegen in “ het clijn broeck “ onder
Sammel verkocht door de kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen Bleirincx 8 en Anna Wuijts
gehuwden tijdens hun leven, aan Peeter Wuijts en Remigius Doch te samen voor de somme van
730 guldens courant op datum van 24 maart 1764.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de meerderjarige kinderen en erfgenamen
van wijlen Adriaen Bleirincx en Anna Wuijts gehuwden, benevens Peeter Wuijts Mertenssone
als geëede voogd over de twee alsnog minderjarige kinderen van de voorschreven gehuwden tot
het nabeschreven geautoriseerd door de wethouders van Oolen, zo hij verklaarde, waarvoor hij
zich is sterk makende onder verband als naar recht, publiekelijk aan de meestbiedende zullen
verkopen zeker perceel land, groot 300 roeden salvo zonder enige strikte maten te moeten doen
volgen, zo hetzelfde gelegen is in “ het binnenveld “ van de voorschreven Peeter Wuijts. Palende
oost en zuid de veldstraat, west den Heer prelaat en noord Peeter Wuijts voormeld.
Het voorschreven goed voor alleman opgeroepen zijnde is met derde werf gebleven aan Peeter
Wuijts Mertenssone voor de somme van 540 guldens en stelde daarop 25 hoogen, borg den
secretaris.
Op de voorschreven condities werd er te koop gesteld een sille hooiwas salvo justo gelegen in
“ het clijn broeck “ onder Sammel, met het hout daarop staande, waarvan de wederhelft pro
indiviso is competerende aan Jan Verellen . Palende in het geheel oost Peeter Verachtert
erfgenamen en Remij Doch, zuid de Laecke, west Adriaen Luijten, noord Jan Verdonck
erfgenamen, op last van cijns. Na derde werf gebleven aan Peeter Wuijts Mertenssone, voor de
somme van 150 guldens en stelde daarop vijf hoogen, borg den secretaris. Vermelding Henrick
Blerinckx en Elisabeth Blerinckx.
Op 3 april 1764 stelde Remigius Doch op den voorzegde hooiwas alsnog 5 hoogen, coram
Adriaen Verluijten met relaas aan Jan Baptist Stercx schepenen. Op 3 april stelde Peeter Wuijts
op hetzelfde perceel nog 5 hoogen bij. Op 3 mei na de kaarsbranding is met uitgang dezelfde als
koper gebleven den voorschreven Peeter Wuijts Adriaenssone voor de voormelde som.
TGL-OGA15-219
17 april 1764, N° 8.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de voogden der twee minderjarige kinderen
achtergelaten bij wijlen Henrick Lemmens daar moeder van is Maria Van Hove, benevens
dezelfde moeder, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende zullen verkopen
de meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven aflijvige tot ILL onder Tongerlo.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Adriaen Verwimp van Oevel koopt den os voor 15 guldens 10 stuivers borg Jan Verwimp van
Oevel. Jan Huijsmans kocht er een koe voor 21 guldens 15 stuivers, borg Adriaen Heijlen. Anton
Govaerts koopt een koe voor 16 guldens 15 stuivers borg Jan Verhaert Mertenssone.
Volgt de verkoop van granen ten velde.

8

Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Bleirinckx x Anna Wuydts, nr. 258 , pag. 52.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 125

TGL-OGA15-223
8 mei 1764, N° 9.
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van een perceel land, groot een
half bunder salvo gelegen over “ de voort “ onder het markizaat van Westerlo, verkocht door Jan
Baptist Meulders en Dimpna Meulders weduwe van wijlen Peeter Gijsels met haar kinderen
aan Peeter Raedts voor de som van 224 guldens courant op datum van 18 mei 1764.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke den secretaris P. Mertens als gelasten en
geconstitueerd bij procuratie van Jan Baptist Meulders gepasseerd voor de notaris Klaas
Schoors Janssone binnen de staat Purmerend (NL) residerende en de getuigen op datum van 27
april 1764 alhier gezien en gebleken bij kopie authentiek op zegel, benevens Dimpna Meulders
weduwe van wijlen Peeter Gijsels tot het nabeschreven geautoriseerd door de wethouders alhier
bij acte van aggregatie van deze 1 juni 1764 zullen verkopen zeker perceel land groot een half
bunder salvo justo, zo hetzelfde gelegen is over “ de voort “ onder Westerlo, Leenroerig onder
zijne Excellentie den Heere markies van Westerlo. Palende oost de straat, zuid Dimpna Wouters,
west de erfgenamen van den secretaris Peeter Mertens en noord de abdij van Tongerlo of “ de
bruelen “.
Dit goed werd verkocht voor vrij zuiver en onbelast en servituut van wegen naar het half bunder,
“ het heitje”, den manspad in “ het swaensblock “ ingevolge de scheiding en deling daarvan
gepasseerd voor de wethouders alhier op 11 november 1662.
Het voorschreven goed werd voor alleman opgeroepen en was na derde werf gebleven een
Peeter Raedts voor de som van 250 guldens en stelde daarop 15 hoge borg Jan Cnaps. Op 21
mei 1764 stelde Jan Cnaps op de voorzegde koop alsnog twee hoogen. Peeter Raedts stelde
ook nog twee hoogen.
Ontvangen bij ons ondergeschoven uit handen van Peeter Raedts de som van 224 guldens
courant in voldoening van den erfkoop van voorzegt perceel land; Ter oorkonde binnen Tongerlo
15 juni 1764.
TGL-OGA15-226
10 mei 1764, N° 10
Deze zegel dient tot de medegaande autorisatie tot verkoop van het huis en hof gestaan en
gelegen in het dorp alhier voor het deel van Henricus Audenroch minderjarige zoon van wijlen
Jan Audenroch en Lucia Meulemans geïnsereerd in de meegaande condities in date van 10 mei
1764.
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van het huis, hof en erve
gestaan en gelegen in het dorp alhier verkocht door de kinderen en erfgenamen van wijlen Jan
Audenroch en Lucia Meulemans aan Jan Baptist Van Hemel voor de som van 328 guldens
courant met de hogerop datum van 10 mei 1764.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Marten Audenroch en Jan Baptist
Audenroch meerderjarige kinderen van wijlen Jan Audenroch en Lucia Meulemans gehuwden
tijdens hun leven benevens Henrick Meulemans geëede en Adriaen Verluijten beiden als
voogden over Henricus Audenroch minderjarige zoon van de voorschreven gehuwden,
publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende zullen verkopen zeker huis cum
annexen met den grond, hof en erven daarna klevende, zo hetzelfde is gestaan en gelegen in het
dorp alhier. Palende oost de straat, zuid Peeter Laureijs, west en noord Anna Blaes.
Belast met een kapitale rente van 100 guldens ten behoeve van de kerk alhier. De koper zal
aanvaarden ten dage der goedenis zo nochtans dat Jan Van Dijck als huurder van het huis en
den hof zal mogen gebruiken tot half maart eerstkomende 1765 en Dimpna Vermeeren de kamer
tot half maart 1767.
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Deze verkoop voor alleman opgeroepen zijnde is na derde werf gebleven aan Jan Baptist Van
Hemel voor de som van 313 guldens en stelde daarop 12 hoogen, borg Peeter Wuijts
Mertenssone. Marten Van Nueten stelde op den voorschreven koop alsnog twee hoogen, borg
Henrick Wouters. Jan Baptist Van Hemel stede alsnog een hooge, borg als voor. Op 7 juni 1764
is na de kaarsbranding de voorschreven dezelfde koper gebleven de voorschreven Jan Baptist
Van Hemel voor de voorstelde som.
Ontvangen bij ons onderschreven erfgenamen van wijlen Jan Audenroch en Lucia Meulemans,
uit handen van Jan Baptist Van Hemel als koper de som van 225 guldens en tien stuivers.
TGL-OGA15-230
5 juni 1764, N° 11
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop der meubilaire
effecten ten sterfhuis van wijlen Henrick Lachie daar weduwe van is Maria Bakelants van datum
5 juni 1764, waarvan de koopsom te samen met het ongeld belopen tot 230 guldens en zeven
stuivers courant en van den oogst ten velde 59 guldens 17 stuivers, dus te samen 290 guldens vier
stuivers.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de regenten der H. Geesttafel van Tongerlo
en Oevel, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende zullen verkopen de
haafelijke goederen bevonden ten sterfhuis van wijlen Henrick Lachie daar weduwe van is Maria
Bakelants imbecille, om met de penningen daarvan te proveniëren en alimenteren de
voorschreven weduwe en haar vier minderjarige kinderen verwekt in het huwelijk met de
voorschreven Henrick Lachie en te betalen de schulden van het sterfhuis.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Jan Wouters van Oevel kocht een koe voor 34 guldens en 5 stuivers, borg Jan Baptist Wellens
Franciscus Slaets kocht er voor 35 guldens 5 guldens, borg Peeter Raedts. Michiel Arts koopt voor
1 gulden en 8 stuivers een kalf.
Afrekening:
Rest 91 guldens 8 stuivers en half, dewelke werden opgestreken door den eerwaarde Heere
Boonroij, pastoor van Tongerlo.
Aan Guilliam Verluijten voor de doodskiste van wijlen Henrick Lachie……….
2 - 16
Aan Adriaen Van Hove voor de helft van het lijken van den overledene en de dienst aan dezelfde
in zijn ziekte en aan zijn huisvrouwe gedaan te samen ………………………………….. 2 - 16 - 0
Aan Gerard Van Dingenen voor de wederhelft van het lijken van den overledene en de gelijke
dienst aan dezelfde in zijn ziekte en aan zijn huisvrouwe te samen …………………
2 - 16 - 0
Aan de weduwe Peeter Peeters tot Westerlo over een half Disterse tonne bier voor de craem van
den overledene huisvrouw geleverd 17 september 1763 bij biljet……………………
2 - 12 - 2
Item betaald aan de weduwe Jan Baptist Stercx in voldoening van geleverde waren tot kleding van
de kinderen van wijlen Henrick Lachie de som van…………………………………….
3-9-2
Getekend, Dimpna Haverens.
Franciscus Prelaets moet hebben over de levering tot kleding van de kinderen wijlen Henrick
Lachie ten jaren 1764 ter somme van ……………………………………………………
14 - 13
Ontvangen van den secretaris van Tongerlo op korting van den koopdag van de verkochte
meubelen van het sterfhuis van Henderick Laghie en Maria Bakelants de somme van 21
guldens. Actum 31 oktober 1764. Peeter Peeters schepene.
Volgen inliggende kwitantie van betalingen. Volgt de verkoop van de granen ten velde met
vermelding van de percelen, kopers en hun onkosten.
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Volgen betalingen o.a.
Aan Peeter Van Dijck in voldoening van vaarloon…………………………………….

0 - 13 - 2

Op 14 juni 1765 ontvangen voor 3/4 pesten competerende den H. Geest Tafel van Oevel de
voormelde som bedragende te samen tot 175 guldens 10 stuivers drie oorden…..
175 - 10 - 3
B. Heijnsmans, pastoor van Oevel.
Volgen verdere ontvangst bewijzen.
Bedraagt den gehele ontvangst van den secretaris over de verkochte meubelen… 103 - 4 - 0
En de oogst en velde………………………………………………………………………
93 - 5 - 2
TGL-OGA15-241
7 juni 1764, N° 12
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van zeker twee weiden
gelegen in de Cappelrije alhier verkocht door Henrick Michiel Verwimp aan Peeter Balis en
Catharina Cras gehuwden voor de som van 226 guldens courant op datum van datum 7 juni
1764.
Condities en voorwaarden in gevolge dewelke Henrick Michiel Verwimp Michielssone
waar moeder van is Maria Anna Blommaerts met consent van dezelfde zijn moeder en van
Peeter Cornelis Wouters zijn stiefvader, na voorgaande kerkgebod publiekelijk aan de
meestbiedende zal verkopen zeker twee weiden bij malkander gelegen in “ de Cappelrije “ alhier.
Palende in het geheel oost Maria De Bal erfgenamen, zuid de weduwe Adriaen Van Kerckhoven,
west Cornelis Van Nueten, noord “ de vaert “ of “ sterschots heijde “.
Op de voorschreven condities werd te koop gesteld de voorschreven weiden en was na derde werf
deze koop gebleven aan Andries Van Hove voor de som van 218 guldens en stelde daarop nog
vier hoogen borg Peeter Balis. Peeter Balis verhoogde de koop met twee hoogen, borg Andries
van Hove. Op 28 juni 1764 is na de kaarsbranding dezelfde als koper gebleven Peeter Balis voor
de voorzegde som, die deze betaling voldeed op 28 juni 1764.
TGL-OGA15-244
11 september 1764, N° 13
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Elisabeth Spapen weduwe van wijlen
Peeter Verhaert pro se mede als het recht en actie hebbende van de kinderen en erfgenamen van
wijlen de voorzegde Peeter Verhaert bij akkoord aangegaan op 3 juli laatst leden, publiekelijk na
voorgaande kerkgebod aan de meest biedende verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van
de voorschreven aflijvige om daaruit te betalen de schulden van hetzelfde sterfhuis.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de koper en hun onkosten daaraan gemaakt.
Eerste koop een muijse val…verder o.a. beitels, boren, schaeven, sage, handbijl, snijmes, dessel,
draaibank, schaafbank, hout…etc… Volgen ontvangstbewijzen.
TGL-OGA15-248
Rekening en bewijs die is doende den secretaris Sr. Mertens als inmaander der contante som van
de voorschreven meubelen en oogst ten velde van Christina Keinis weduwe van wijlen Jan
Daems Guilliamssone van al de ontvangsten en uitgaven daarover genoten en gedaan.
Ontvangsten.
Eerst staat ontvangen van Peeter Daems den koop van een moelde……………..
Item ontvangen van Jan Verhaart voor den koop van een koe tot ……………….

2 - 14
21 - 0
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Item ontvangen van Michiel Mols den koop van een justaucorps ? tot ………….
Item staat te ontvangen van Diel De Winter den koop van eenen justaucorps….
Item ontvangen van Adriaen Van Aelten van een koop speurrie………………….
Item ontvangen van Egidij Cools en de weduwe van Peeter Van Roij
van een koop boekweit…………………………………………………………………
Item ontvangen vier kopen van Gerard Van Dingenen te samen tot ……………..
Item ontvangen van Adriaen Verachtert van een koop koren ten velde…………..
Item ontvangen van Norbert Jansen en Jan Pollé van een koop keren ten velde
Ontvangen van het resterende ongeld van de verkochte oogst ten velde……….
Item ontvangen van de voorschreven weduwe van Jan Daems tot betaling
der schulden de som van ………………………………………………………………

2 - 10
6 - 11
0 - 16 - 3

Bedraagt den gehele ontvangst tot …………………………………………………
Waaraan gekort den koop van den molder Jan Daems niet ontvangen tot ……
Blijft de ontvangst nog………………………………………………………………

90 - 15 - 3
2 - 14 - 0
88 - 1 - 3

5 - 12 - 3
4-9
6 - 15
13 - 0
0-7-1
27 - 0

De uitgaven tegens de voorschreven ontvangsten.
Eerst bij quitte betaald aan Henrick Laureijs borgemeester in voldoening der
lasten de somme van………………………………………………………………..
Item bij quitte betaald aan Guiliam Daems Janssone in voldoening eender
obligatie die was staande ten last van wijlen den voorschreven Daems
met de verlopen van dien bij moderatie de som van……………………………
Item bij quitte betaald aan Peeter Wuijts Mertenssone borgemeester in
voldoening der lasten de som van ………………………………………………..
Item bij quitte betaald aan Jan Baptist Wellens borgemeester in voldoening
der lasten de som van………………………………………………………………
Item bij quitte betaald aan Adriaen Helsen borgemeester in voldoening
der lasten de som van……………………………………………………………….
Item bij quitte betaald aan Laureijs Peelaerts in voldoening van weide huur…
Item komt aan de secretaris als in maanden van de H. Geest boek van wijlen
Andries Helsen als gewezen H. Geestmeester van Tongerlo de anno 1760
in voldoening van een jaar intrest de som van…………………………………..
Bedraagt de gehele uitgave tot ……………………………………………………
Den ontvangst als voor tot ………………………………………………………….
Dus ontvangen meer als uitgavenpost ……………………………………………
Waarvan gekort den tantieme bij moderatie tot ……………………………………

6 - 15 - 1

35 - 19 - 0
3 - 15 - 0
8 - 12 - 1
7 - 14 - 3
4-8-2

11 - 0
78 - 4 - 3
88 - 1 - 3
9 - 17 - 0
1-1-0

Rest acht guldens zestien stuivers dewelke door mij ondergetekende Christina Keinis weduwe
van wijlen Jan Daems ontvangen uit handen van den secretaris Mertens op 19 maart 1765.
Dezelfde Christina Keynes verklaarde niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA15-250
23 januari 1765, N° 1
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Beatrix Verwimp weduwe van wijlen
Alexander De Swert bijgestaan met Adriaen Verwimp als geëede voogd over haar minderjarige
kinderen, publiekelijk na voorgaande kerkgebod aan de meestbiedende zullen verkopen de
meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven aflijvige, als ook de oogst ten velde.
In de marge:

Bedragende de koopsom der meubelen met het ongeld 52 guldens 14 stuivers
één oord en van de oogst ten velde 57 guldens acht stuivers samen 110 guldens
twee stuivers één oord.

Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 129

Verkoop van het vee:
Cornelis Verbist koopt een koe voor 20 gulden en 15 stuivers, borg Joseph Henricx.
Marten Verachtert koop een koe voor 21 guldens en 10 stuivers, borg Jan Cnaps.
De koop van het graan gestaan op o.a.:
op “ het tolhuijsblock “, op “ het schoenveldt “, op “ de hofstadt “, in “ het binnenveld “, op “ de
cleijnheijde” .
Volgen de vermeldingen van betalingen. o.a.
Op 16 juni betaald aan Peeter Verstappen in voldoening van zeven dagen vaarloon van het
zomergoed de som van negen guldens 16 stuivers.
Betaald aan Jan Ennekens in voldoening van vaarloon van het voorzegde zomergoed de som van
7 guldens en 7 stuivers.
Item aan Sr. E. Oniaerts over de rest van een rund in de koopdag van Franciscus Jansen 3
guldens 2 oorden.
Aan Guilliam Verluijten rademaker over arbeidsloon betaald 1 gulden 7 stuivers.
Item betaald aan Marten Van Dijck borgemeester de anno 1761 in voldoening der lasten ter som
van vier guldens en 10 stuivers.
Item betaald aan Jan Cnaps borgemeester de anno 1763 der lasten en impost de som van zes
guldens zeven stuivers een halve. Jan Cnaps verklaarde niet te kunnen schrijven.
1773, 6 november aan dezelfde weduwe geteld voor kamerhuur en een half veerteel meel om te
bakken zes guldens en zes stuivers.
1774, 21 februari aan dezelfde weduwe tot een capotien van merte (meid) Elisabeth De Swert
haar dochter de som van vier guldens en veertien stuivers en drie oorden.
Inliggende kwitantie:
Van Adriaen Verwimp als voogd over de wezen van wijlen Alexander de Swert daar
moeder van is Beatrix Verwimp ontvangen op 26 juni 1767, het part der wezen van het
verkocht erfgoed tot Oolen te som van … 44 - 2 - 2
1770 13 april aan dezelfde geteld tot kleding van haar zoon, doende zijn eerste communie 2
oude croonen en een halve nieuwe.
TGL-OGA15-257
22 januari 1765, N° 2
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Antoni Govarts en Dimphna Van Lommel
gehuwden, publiekelijk na voorgaande kerkgebod zullen verkopen hun meubilaire effecten ten
hunne woonhuis.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Jan Boon van Heultje koopt er voor 25 guldens een koe, borg Adriaen Van Dijck.
Marten Bosmans van Oosterwijk koopt voor 20 guldens en vijf stuivers een koe, borg Jan
Haseldonx van Westerlo.
Den werk os die dag verkocht aan Marten Van De Brande ven Gelindel voor 34 guldens, borg
Philip Vermeerbergen ook van Gelindel.
Volgt de verkoop van de granen ten velde.
TGL-OGA15-261
8 februari 1765, N° 3
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Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop der meubilaire
effecten en de oogst ten velde verkocht door de voogden der wezen van wijlen Catharina Govarts
benevens Adriaen Verachtert de vader der zelfde wezen op datum op 8 februari 1765, waarvan
de koopsom tezamen bedraagt de som van 395 guldens, drie stuivers en twee oorden courant.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Verachtert weduwnaar van wijlen
Catharina Govarts benevens de voogden van zijn minderjarige kinderen, publiekelijk na
voorgaand kerkgebod zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis der voorzegde aflijvige
alhier op den band van het arrest geinterponeert door Franciscus Cuijpers afgetekend ter rol voor
de wethouders alhier op den 7 dezer.
Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo 8 februari 1765 coram den heer Schout Van Roij, Peeter
Wuijts en Henrick Wouters schepenen en present Marten Verachtert en Peeter Govarts als
geëede voogden over de minderjarige kinderen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Verkoop van het vee:
Peeter Cuijpers koopt een koe voor 35 guldens en 15 stuivers, borg Adriaen Luijten.
Jan Van Dijck koopt een koe voor 37 guldens, borg Franciscus Cuijpers.
Jan Douwen van Gelindel koopt een vaars voor 6 guldens en 15 stuivers, borg Ferdinand
Verstappen.
Jan ’t Sijen den ouden koopt voor 10 guldens een osken, borg Jan Baptist Van Hemel.
Adriaen Verdonck van Liesel koopt voor 10 guldens en 10 stuivers een paard, borg Jan Baptist
Aerts.
Volgt de verkoop van graan ten velde en betalingsbewijzen .
O.a.

Betaald aan de weduwe van Gerard Helsen in voldoening van geleverd laken voor den
jongen Adriaen Verachtert gekocht. Item betaald een kist voor Elisabeth Verachtert één
der minderjarige voor de som van 2 guldens.
TGL-OGA15-270

13 februari 1765, N° 4
Condities op dewelke Cornelis Gijsen weduwnaar wijlen Elisabeth Peeters, benevens ….
(leeg) … als geëede voogden der minderjarige kinderen, publiekelijk na voorgaand kerkgebod
zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven aflijvige bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Verkoop van het vee: Jacobus Blankers van Sammel koopt voor 17 guldens en 10 stuivers een
koe, borg Michiel Aerts. Henrick Tibors koopt voor 5 guldens en 15 stuivers
een kalf.
Betaald aan Guilliam Verluijten voor een doodskist van een kind……………. 0 - 14
Item aan Franciscus Slaets voor de doodskist van wijlen Elisabeth Peeters.. 2 - 16
Volgt de verkoop van graan ten velde.
Een kapitaal overgeteld aan Adriaen Van Genechten als geëede voogd van de wees van wijlen
Dries Helsen en Elisabeth Van Genechten op korting van verachtert voorlijf van Cornelis Gijsen
op 24 maart 1767.
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TGL-OGA15-274
Op den 13 maart 1765 zal Adriaen Verheijden publiekelijk na voorgaand kerkgebod aan de
meestbiedende verkopen zijn meubilaire effecten in guldens en stuivers courant.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
In den koopdag ontvangen in contante penningen…………………………….
Betaald aan Anna Blaes voor kamerhuur op half maart verschenen………….
Betaald aan Peeter Raedts over verhaald brood………………………………
Betaald aan Franciscus Cuijpers over verhaalde seep………………………..
Aan Jan Baptist Wellens over verhaald brood………………………………….
Aan Peeter Horemans over verhaalde bloem en winkelwaren ………………

15 - 0 - 3
7-7-0
0 - 10 - 1
0-1-2
0-4-1
0 - 13 - 3

TGL-OGA15-277
Op 18 februari 1765 zal Jacobus Verhaert Janssone weduwnaar van wijlen Anna Catharina Van
Hove benevens de erfgenamen, publiekelijk aan de meestbiedende verkopen na voorgaande
kerkgeboden de meubilaire effecten ten sterfhuis der voorschreven aflijvige.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
In de koopdag ontvangen in contante penningen………………………..

21 - 14 - 1

Volgen betalingen, o.a.
Hiervan betaald aan Guilliam Verluijten voor de doodskist……………….
Item aan Jan Verhaert en Adriaen Verhaert voor het lijken betaald………
Item betaald aan Dimphna Verwimp weduwe vrouwe ……………………
Item betaald aan de heer Schout voor open snijden…………………….
Item betaald aan Anna Blaes in voldoening van huishuur………………
Item betaald aan Henrick Van Morkhoven voor schuur huur……………
Item Betaald aan Jacob Verhaert voor het uitvaart bier………………….

2 - 16 - 0
1-8
1-8
4-4
6-6
1-8
6 - 17 - 0

Dit is allegaer de schult van Jacobus Verhaert, 6 - 17 voor het bier 6 gullen en zeventien en
halven 8 - 4 al noch 8 gullen en vier stuivers aan den proviseur 6 - 6 al noch 6 gullen ende ses
stuivers aan de huijs huur 2 - 11 al noch 2 gullen en elf stuivers aan Andries Van Hoof, al noch 30
stuivers aan Jan Baptista Aerts, al noch vier schellingen aan Henderick Van Morkhoven, al noch
tien stuivers aan peer ome, al noch seven en twintig stuivers aan Jan Verboven, al noch 13
stuivers aan Jaenne Verbiest, al noch tien en halven van de hemmen die zij gemaakt heeft
Cathrien Haelen, al noch 7 stuivers aan den aptesier, al noch 7 stuivers aan Jaen Verachtert, al
noch een patacon voor de ..ist, al noch een halve patacon voor het lijken, al noch …1 oord aan
Franciscus Pellers, al noch aan twee borgemeesters te weten Jan Binapts en Peeter Wuijts, al
noch 12 stuivers aan Naerbertus Verhaert, al noch 8 gullen en achttien stuivers en een oort aen
mijn suster, al noch 13 gullen en half aan Anna Peetermans en den Schout 12 schellingen voor dat
hij verdiend heeft van het oopensnijden en goeijvrou voor dat sijer bij geweest is, vier schellingen.
Betalingen o. a.
Betaald aan Andries Van Hove, smid…………………………….
Aan den apotheker…………………………………………………
Aan Joseph Henricx voor weef loon……………………………

2 - 11 - 0
0-7-0
3- 11 - 2

TGL-OGA15-282
Deze zegel dient tot de autorisatie verleden door de wethouders alhier aan Peeter Nuijdt en
Peeter Laurijs als geëede voogden over de vier minderjarige kinderen van wijlen Elisabeth
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Laurijs verwekt in haar tweede huwelijk met Egidius Cools geïnsereerd in de meegaande
condities van verkoop op datum van 15 maart 1700 vijf en zeventig.
TGL-OGA15-283
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker huisje, hof en land groot een
zille, gestaan en gelegen in de Langhstraete alhier met alsnog een zille land gelegen bij “ de rijth “
in de Langhstraet voorschreven, verkocht door Jan Baptist Helsen en Egidius Cools benevens
de voogden over zijn vier minderjarige kinderen verwekt in het huwelijk met wijlen Elisabeth
Lauwrijs aan Jan Sijmens en Peeter Balus waarvan de koopsom te samen belopen tot vier
honderd en vijf en twintig guldens op datum van 15 maart 1700 vijf en zestig.
TGL-OGA15-284
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Baptist Helsen Michielssone wijlen daar
moeder af was Elisabeth Lauwrijs, benevens de voogden der vier minderjarige kinderen van de
voorschreven Elisabeth Lauwrijs verwekt in haar tweede huwelijk met Egidius Cools en dezelfde
Egidius Cools voor een deeltje der touchte die hij is pretenderende in de goederen nabeschreven,
dezelfde voogden tot het navolgende geautoriseerd door de wethouders alhier waarvoor mede is
dienende als geschiedende deze verkoop tot afkwijting der renten met dewelke dezelfde goederen
zijn belast en bovendien niet gevoegelijk en konden gedeeld worden, publiekelijk na voorgaand
kerkgebod aan de meestbiedende zullen verkopen de goederen hiernabeschreven.
Op de voorschreven condities werd voor eerst te koop gesteld het huisje cum annex, hof en land
daaraan klevende, groot een zille salvo, gestaan en gelegen in de Langhstraet alhier. Palende oost
en zuid den heer Dispensier, west de straat voorschreven, noord de weduwe Guiliam Verluijten.
De koper zal trekken in voorlijf van de huur 12 guldens en in graanpacht zeven lopen koren.
Komende na derde werf aan Jan Sijmens voor de som van 246 guldens en stelde daarop nog 15
hoogen, borg Jan Cnaps. Beiden verklaarden niet te kunnen schrijven. Na de kaarsbranding op 2
mei aangaande de verkoop van het voorschreven huis is dezelfde koper gebleven Jan Sijmens
voor de voormelde som.
De tweede koop, een perceel land groot een zille salvo, gelegen bij “ de rijth “ in de Langhstraet
alhier. Palende oost Henrick Verbist, zuid “ de rijth “ voorschreven of Marten Heijlen, west Peeter
Balus bij koop van Michiel Verwimp, noord Jan Cnaps en de abdij wegens de erfgenamen Eggers.
De koper zal trekken van den huurder de huur tot zes guldens te verschijnen St. Andries mis
eerstkomende van den oogst 1765. Na derde werf gebleven aan Jan Cnaps voor de som van 160
guldens en stelde daarop vier hoogen, borg Adriaen Verluijten. Jan Cnaps accepterende (deze
koop) ten behoeve van Peeter Balus. Op 2 mei is na de kaarsbranding dezelfde koper gebleven
de voorschreven Peeter Balus voor de som zoals voormeld.
TGL-OGA15-287
Deze zegel dient tot suppletie van de mede gaande staat der haafelijke goederen van Jan
Verstappen weduwnaar wijlen Maria Heijns overgenomen door Peeter Verstappen zijn zoon op
datum van 16 april 1700 vijf en zestig.
TGL-OG15-288
Staat en taxaat der haafelijke goederen genomen ten huize van Jan Verstappen weduwnaar
wijlen Maria Heijns overgenomen door Peeter Verstappen zijn zoon gehuwd met Maria Douwen
en is als volgt in courant geld.
In den eerste vier tinnen schotels…………………
Item alsnog 21 tinnen schotels……………………
Etc…
Item alsnog vier koeien te samen getaxeerd …..

4 - 16
16 - 16
120 - 0
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Item het paard……………………………………
Item het paard getuig…………………………….

115 - 0
12 - 0

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo op 16 april 1765, coram den Heer Schout Van Roij,
Adriaen Verluijten en Bernardus Mertens schepenen, present den voorschreven Jan Verstappen
en Peeter Verstappen zijn zoon acceptant.
Het voorschreven taxaat tot 460 guldens en twee stuivers voldaan door Peeter Verstappen aan
Jan Verstappen zijn vader bij quitte alhier gezien hierin begrepen den uitkoop die was
competerende aan den voorschreven Peeter Verstappen.
TGL-OGA15-290
6 mei 1765, N° 9
Taxaat van alle en iegelijke meubilaire effecten bevonden ten huize van Jan Verwimp weduwnaar
van zijn eerste huwelijk van wijlen Maria T’ Siegers en van zijn tweede huwelijk van wijlen Maria
Gebruers, overgenomen door Henrick Truijens zijn behoudszoon gehuwd met Maria Catharina
Verwimp.
In den eersten 4 aarden schotels…etc….
Bedraagt dit geheel taxaat van hetgeen aan Jan Verwimp ….
Waarvan moet betaald worden aan Marten Verluijten over
huishuur de anno 1764…………………………………………
Depost bevonden dat het part van ieder nakind bedraagt ter
somme van………………………………………………………

12 - 18 - 1
4-1

0 - 18 - 2

Jan Verwimp verklaarde bij ouderdom niet meer te kunnen schrijven.
TGL-OGA15-292
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop der klederen, lijnwaad en
meubeltjes van wijlen Theresia Michiels en Catharina Michiels, verkocht door Jan Michiels op
datum van 12 juni 1765 waarvan de koopsommen tezamen belopen tot 42 guldens en drie oorden
courant.
Op heden 12 juni 1765 zal Jan Michiels bejaarde jongeman als gelaste van Henrick
Michiels zijn broer zo hij verklaarde, waarvoor hij zich is sterk makende onder verband als naar
recht, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de klederen en lijnwaad en meubeltjes van
wijlen Theresia Michiels en Catharina Michiels zijn zusters.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Betaald aan
Mr. Jan Verhaert van zijn uitgedane koop van drie stuivers in voldoening van kuiploon.
TGL-OGA15-297
Deze zegel dient tot het meegaande transport en cessie van twee renten, de ene van 500 en de
andere 200 guldens respectieve kapitaal courant verleden door Jan Baptist Van Hout aan
Catharina Van Hout, Franciscus Van Hout en Elisabeth Van Hout op datum van 24 oktober
1765.
TGL-OGA15-298
Op heden 24 oktober 1765 compareerde voor de wethouders van Tongerlo, Jan Baptist Van
Hout weduwnaar van wijlen Dimphna Verluijten als vaderlijke voogd over zijn twee alsnog
minderjarige kinderen met name Maria Van Hout, Anna Van Hout en Petrus Van Hout verwekt
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met wijlen zijn voorzegde huisvrouw, dewelke bekende mits deze met consent en de aggregatie
van de wethouders over gegeven en te cederen en te transporteren met volle touchte aan
Catharina Van Hout in huwelijk met Adriaen Verstappen, Franciscus Van Hout en Elisabeth
Van Hout zijn drie meerderjarige kinderen alhier present en accepterende zeker twee renten, de
ene van 500 en de andere van 200 gulden kapitaal courant, staande ten laste van de gemeente
van het Watereijnde met een jaar verloop van intresten zelfde twee renten verschenen dit lopende
jaar 1765 en degene alsnog te verschijnen, de voorschreven twee renten aan de voorschreven
comparants kinderen gelaten en gemaakt bij testament van wijlen Guilliam Verluijten die hun
moederlijke oom was, gepasseerd voor de notaris Mertens en de getuigen binnen Tongerlo op
datum van 10 september 1762 en aan hun ten dele bevallen bij scheiding en deling gepasseerd
voor de wethouders op 1 maart 1764, respectieve alhier gezien en gebleken met welke cessie en
transport de acceptanten bekenden ten volle voldaan te wezen van hun resterende parten en
delen hun competerende bij het voorschreven testament, zo nochtans dat zij acceptanten daar
over alsnog moeten opleggen en betalen aan ieder der voorschreven hun minderjarige zuster en
broeder een som van 12 guldens zestien stuivers en twee oorden courant. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Tongerlo op 24 oktober 1765, coram Adriaen Verluijten en Jan Baptist Wellens
schepenen met relaas en wete aan de heer Schout Van Roij.
TGL-OGA15-300
19 november 1765, N° 12
Op heden 19 november 1765 zullen Peeter Horemans en Dimphna Halewaert gehuwden
publiekelijk aan de meestbiedende na voorgaande kerkgeboden verkopen enige van hun
meubilaire effecten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
O.a.

Een peperbusse, een snuijfpot, een doos met vingerhoeden, een tonneken, een
koperen schepper, een groote koperen schaal, gewichten, een stoop, een siroop vat,
een olievat, een boterpot, een vetpot, een pluimen bed, een hotel kist, een tafel, een
bedde koets, een toog, een pekton, een fusiek …
TGL-OGA15-303

Deze zegel dient tot de meegaande conditie van de verkoop van een perceel land, gelegen op
“ doodt schole “ onder de jurisdictie van Oevel, mitsgaders een perceel heide land gelegen achter
“ de santvoort “ door Peeter Horemans aan Jan t’ Seijen en Adriaen Helsen, op datum van 19
november 1700 vijf en zestig.
19 november 1765.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Horemans en Dimphna Halewaert
gehuwden, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende zullen verkopen de
nabeschreven goederen. Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo deze 19 november coram den
heer Schout Van Roij, Adriaen Verluijten en Jan Baptist Wellens schepenen.
Op de voorschreven condities werd voor eerst te koop gesteld een perceel land, groot een half
binder salvo, gelegen onder de parochie van Oevel op “ doodt school “. Palende oost Jan
Lenaerts, zuid “ de sterschotsheijde ”, west de straat en noord Peeter Smets. Is deze koop na
derde werf gebleven aan Jan t’ Sijen voor de som van 114 guldens en stelde daarop nog 10
hoogen.
De tweede koop, een perceel land groot 283 roeden salvo, gelegen achter “ de santvoort “ alhier.
Palende oost Jan Van Dingenen erfgenamen, zuid de abdij, west de weduwe Jan Claes en noord
“ sterschotsheijde “, gebleven aan Adriaen Helsen voor de som van 114 guldens courant,
stellende daarop zes hoogen, borg Andries Van Hove. Op 12 december is na de kaarsbranding
Adriaen Helsen koper gebleven.
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Ontvangen bij mij Peeter Horemans uit handen van Adriaen Helsen de som van 120 guldens
courant in voldoening van de erfkoop van het perceel heide land voormeld, hierin vermeld 26
guldens en vijf stuivers gesteld aan de secretaris alhier door den zelfden over te tellen aan Jan
Baptist Jacobs. 16 december 1765.
De voorschreven 26 guldens en vijf stuivers voldaan aan de huisvrouw van Jan Baptist Jacobs bij
kwitantie van datum 26 mei 1766 alhier geannexeerd dus cesseerde het voorschreven arrest.

END
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1766-1769

TGL-OGA16-002
23 januari 1766, N° 1°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Wilhelmus Wouters en Elisabeth Luijten
gehuwden, publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten ten hunne
woonhuis bevonden in de Langhstraete alhier.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Verkoop van het vee:
Een koe gekocht door Jan Mens Damseijnde voor 25 guldens 5 stuivers, borg Guilliam Meeus
Tongerlo.
Henrick Vincx van Westerlo koopt voor 9 guldens 15 stuivers een rund, borg Peeter t’ Sijen
Peeterssone.
Godefried Mens Sammel koopt een ander rund voor 5 guldens 5 stuivers, borg Ambrosius
Oniaerts Sammel.
Adriaen Jansen koopt een kalf voor 4 guldens 4 stuivers, borg Joseph Nuijens.
Op den koopdag in contante penningen ontvangen de som van 37 guldens 19 - 10 stuivers.
Volgen enkele betalingsbewijzen.

TGL-OGA16-007
31 januari 1766, N° 2°
Deze zegel dient tot de meegaande testament van Adriaen Verluijten en Anna Huijpens,
gehuwden, gepasseerd voor de wethouders van Tongerlo op 31 januari 1766, waarvan de waarde
volgens verklaring der testateuren komt te bekopen tot omtrent 2000 guldens courant.
In den naem ons Heere Amen,
Bij den inhoud van dit openbaar instrument zij kennelijk een iegelijk, dat op heden 31 januari 1766
voor mij ondergeschoven secretaris der Heerlijkheid van Tongerlo en schepenen onder te noemen,
zijn gecompareerd Adriaen Verluijten mede schepene, Anna Huijpens gehuwden, ingezeten
alhier, beiden gezond van lichaam en hun verstand en memorie wel gebruikende, verklaren bij
deze te maken hun testament uit hun eigen vrije wil.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde in de parochiale kerk alhier
met een eerlijke begrafenis uitvaart en was licht, mitsgaders dertig missen van requiem na het
overlijden van ieder der testateurs tot lafenis hunner zielen in de voorschreven kerk gelezen te
worden .
TGL-OGA16-009
Dispositie van hun goederen zowel de haafelijke als de erfgelijke, hebbende en verkrijgende
daarvan disponeren zij dezelfde in volle eigendom den eerststervende aan de laatstlevende van
hun beiden en den overschot van al dezelfde goederen, noemen en roepen zij daartoe voor hun
enige en universele erfgenaam Jan Franciscus Van Dijck des testatrices voorzoon met vol recht
van institutie, op last van te betalen de kosten van begrafenis en de schulden ten sterfhuis van den
laatstlevende der testateuren op verdere last van dezelfde hun erfgenaam of representant zal
verplicht wezen jaarlijks na het overlijden van beide de testateurs uit het revenue der huizen cum
annexis gestaan bij de kapel alhier en de goederen daaraan zo dezelfde actueel worden in huur
bezeten door Michiel Aerts, te betalen aan Carolus Verluijten hun nazoon, actueel novitius bij de
Eerwaarde paters Carolus Lieve Heer Broeders tot Mechelen, voor een speelrente 35 guldens
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courant jaarlijks gedurende zijn leven, zonder waarvoor zij testateuren het voorschreven huis en
goederen zijn belastende, boven de last der speelrente door de testateuren gemaakt aan den
testateurs voorzoon den heer Leander Verluijten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram Petrus Huijsmans en Bernardus Mertens
schepenen als getuigen hiertoe geroepen.
TGL-OGA16-010
Op heden 7 februari 1766 zal Jan Baptist Dresselaers mede als voogd over Jan Dresselaers
zijn minderjarige broeder kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Dens daar vader van is Peeter
Dresselaers, alhier publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de meubilaire effecten ten
sterfhuis van de voorschreven aflijvige bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van ………….
Item ontvangen van Henrick Peelaerts …………………………………….
Hier van betaald aan Cathelijn Callaerts voor dienst aan de overledene…
Item betaald aan Peeter Laurijs, smid in voldoening van huishuur en reparatie
van den water emmer…………………………………………………………….
Item betaald aan Guilliam Verluijten in voldoening van de doodskist……….
Item betaald aan Catharina Helewaerts in voldoening van den dienst in de
ziekte van de overledene…………………………………………………………
Item betaald aan den Eerwaarde heer pastoor Boonroij in voldoening der
kerkrechten met een mis onder den lijkdienst de som van…………………..

19 - 15 - 3
1-1
0-3
1 - 12
1 - 10
0- 5
4 - 10

TGL-OGA16-014
De ondergeschrevene Dymphna Dresselaers als gelaste van Jan Van Doren haar man, zo zij
verklaart, bekent mits deze ontvangen te hebben uit handen van den secretaris Mertens, de som
van elf guldens en vijf stuivers courant in voldoening van het part en deel van Jan Dresselaers in
de verkochte haafelijke goederen van wijlen Anna Dens zijn moeder, met alsnog de som van 19
guldens, negen stuivers één oord in voldoening van het deel van dito Jan Dresselaers in de
overige penningen van het verkocht erfgoed van wijlen Dielis Dresselaers die zijn grootvader was
en alzo te samen dertig guldens, veertien stuivers één oord op last en conditie dat de
onderschrevene zal verplicht ween en belooft mits deze den voorschreven Jan Dresselaers te
stellen en te onderhouden in behoorlijke haaf van klederen en lijnwaad, als ook dezelfde te doen
en laten leren een ambacht om zijn kost te kunnen winnen. Tongerlo 30 juli 1766.
Memorie:
Dat Jan Baptist Segers heeft ontvangen uit handen van Marten Verwimp als geassumeerde uit
den wet over de kinderen van Peeter Dresselaers daar moeder af is Anna Dens de som van
……………………………………………………………………………………
51 - 6 - 2
Welke som ontvangen op 20 december 1749 op korting van hetzelfde kapitaal
heeft Jan Baptist Segers op 1 november 1750 geteld de som van ………
13 - 18
Dus blijft het kapitaal nog door Jan Baptist Segers ontvangen ter somme
37 - 8 - 2
Van de voorstaande som met consent van Anna Dens geteld aan Jan Baptist Dresselaers
Mertensse op korting van’t leren van het kleermakers ambacht Jan Baptist Dresselaers
Peetersse de som van ……………………………………………………………
5–5–0
1766 30 juli geteld aan Dimphna Dresselaers moeyken van Jan Dresselaers Peeterssone in
voldoening van het deel van dito Jan Dresselaers de som van 19 guldens 9 stuivers een oort bij
kwitantie staande op den voet van de verkochte hafelijke goederen van wijlen Anna Dens moeder
van dito Jan Dresselaers de date 7 februari 1766.
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o.a. een half ton Disters bier van het uitvaart van Anna Elisabeth
Dresselaers 4- 5 - 0 geleverd door mij Peeter Raedts.
TGL-OGA16-022

12 maart 1766, N° 3°
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Elisabeth Van Aken, weduwe van wijlen Mr.
Cornelis De Bal publiekelijk zal verkopen haar meubilaire effecten ten haar sterfhuis bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van ………………..

80 - 0

Alsnog ontvangen den koop van een kleerkast van Peeter Verachtert tot Oevel en opgetrokken
door de verkoopster tot ……………………………………………………………… 27 - 0
TGL-OGA16-028
13 maart 1766, N° 4°
Deze zegel dient tot supplement der meegaande conditie der verkochte meubelen en
granen ten velde van Anna Verwimp en haar kinderen, waarvan de koopsommen te samen
belopen tot 255 guldens, vijftien stuivers één courant.
TGL-OGA16-029
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Anna Verwimp eerst weduwe van wijlen Jan
Sprengers en in tweede huwelijk van wijlen Adriaen Verstappen Mertenssone die weduwnaar
was van wijlen … (leeg) … benevens de kinderen van de voorschreven Anna Verwimp verwekt in
het huwelijk met wijlen Jan Sprengers als ook degenen van wijlen den gemelde Adriaen
Verstappen verwekt in huwelijk met de voornoemde … (leeg) … publiekelijk zullen verkopen de
meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven Adriaen Verstappen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Verkoop van het vee:
Een jonge os gekocht door Peter De Boel Daemseijnde, mits geen borg herverkocht aan de
weduwe van Dielis Vermeulen voor de som van 23 guldens, borg Michiel Oniaerts.
Een werk os gekocht door Amand Verstappen Adriaenssone voor de som van 29 guldens 15
stuivers, borg Guilliam Sprengers.
Guilliam Sprengers kocht voor 4 guldens 15 stuivers een klein osken, borg Jan De Cort.
Peeter Helsen van Straeteneijnde kocht voor 19 guldens 10 stuivers een koe, borg Adriaen
Gebruers.
Een ander koe werd ingehouden door de verkoopster.
Marten Goossens kocht voor 12 guldens 5 stuivers een rund, borg Adriaen De Ceuster.
De verkoop van de granen gestaan o.a.:
op “ het silleken “, op “ het heijnsblock “, op “ het wouwerstuck “ op “ de busselen “ aan “ het
kerkenbosken “ .
TGL-OGA16-033
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van een huis cum annexen, hof en
binnenveld gestaan en gelegen in het dorp alhier, een perceel land genoemd “ de lange ruggen “
gelegen in “ het lanckblock “ achter “ het hooghuis “ alhier, een weide gelegen op “ het
voorteijnde ” alhier en een heide gelegen in “ de morsdingen “, respectieve verkocht door de
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kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen Van Den Brande en Anna Blaes aan Daniel Dom,
Franciscus Cuijpers, Franciscus Slaets en Marten Verachtert, waarvan de koopsommen te
samen belopen, gekort de twee kapitale renten tot 425 guldens courant, ter somme van 813
guldens en vijf stuivers courant.
TGL-OGA16-034
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Henrick Van Den Brande zo voor zijn zelve als
aangestelde voogd door de heren weesmeesters der stad Antwerpen benevens Emanuel
Verbiest toeziender over het onmondige kind van wijlen Jan Baptist Van Den Brande daar
moeder af is Joanna Van Den Nageleir, Maria Van Den Brande en Catharina Van Den Brande
beiden bejaard en respectieve kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen Van Den Brande en
Anna Blaes, publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de goederen hierna bij separate
kopen gespecificeerd .
De verkopers reserveerden voor hun de achterste kamer om deze te bewonen tot half maart eerst
komende 1767 en de helft van het seizoen van den hof door de verkopers gebruikt geweest zijnde
met het geheel hoeken annex aan de voorschreven achterste kamer, insgelijks tot half maart
eerstkomende….
TGL-OGA16-035
Op de voorschreven condities werd voor eerst te koop gebeld een perceel heide, groot een half
bunder salvo gelegen in “ de moorsdongen” Oost Peeter Mertens erfgenamen, zuid den heer
Iven en noord Michiel Verwimp erfgenamen en is deze koop na derde werf gebleven aan Marten
Verachtert voor de som van zes guldens en vijf stuivers en stelde daarop twee hoogen, borg
Peeter Raedts.
Tweede koop het huis geheten “ ijsermanshuijs “, stal, schuur met de kamers of woningen
daaraan annex, hof, binnenveld, groot 150 roede, salvo gestaan en gelegen in her dorp alhier.
Palende oost de straat en Jan Baptist Van Hemel, zuid dezelfde en Peeter Lauwerijs, west den
loop of de abdij en noord Andries Van Hoof, de rente van 300 guldens kapitaal half wisselgeld ten
behoeve van de kerk alhier daarop uitgaande zal korten aan de koopsom, waarvan den intrest te
aanvaarden ten dage der goedenis en is deze koop na derde werf gebleven aan Jan Baptist
Helsen voor de som van 670 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen, borg Adriaen Van Hove.
Op 12 dito stelde Daniel Dom op het voorschreven huis cum annexen alsnog acht hoogen borg
Jan Baptist Wellens en is hij daarmee na de kaarsbranding op 5 juni 1766 koper gebleven.
Derde koop een perceel land genoemd “ de lange ruggen “ groot 188 roeden salvo zo hetzelfde
gelegen is in “ het langhblock “ achter het hooghuijs alhier. Palende oost Guilliam Verluijten den
jongen, zuid Joseph Henricx, west Peeter Huijsmans en Maria De Bal erfgenamen en noord “ het
drij sil block “ of den loop, de kapitale rente van 100 guldens courant daarop bezet ten behoeve
van Catharien Heerkens erfgenamen zal korten aan de koopsom, waarvan den intrest door de
kopers te aanvaarden ten dage der goedenis. De bomen op het voorschreven land staande,
reserveerden de verkopers voor hun, mits die van den grond te doen tussen heden en veertien
dagen, en is deze koop na derde werf gebleven aan Franciscus Cuijpers en zijn vrouw Clara
Coenen voor de som van 402 guldens en stelde daarop twintig hoogen.
Inliggend briefje:
Den ondergeschreven bekent afstant te doen van de heyde de welcke ick
gekocht hebbe van de erfgenamen Adriaen Vande Brande den 2 juli 1766
Merten Verachtert.
Vierde en laatste koop een perceel weide, groot 42 roeden salvo, gelegen op “ het voorteijnde “
alhier. Palende oost de abdij en ‘ S Heerenstraete, zuid de abdij, west en noord Antoni Gijsen. De
bomen en stronken op de voorschreven weide blijven aan de verkopers, mits die van den grond te
doen tussen heden en veertien dagen, en is deze koop na derde werf gebleven aan Franciscus
Slaets voor de som van 103 guldens en stelde daarop 4 hoogen, borg Dielis t’ Sijen.
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TGL-OGA16-039
15 mei 1766, N° 6°
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van de verkoop der meubilaire
effecten en granen ten velde ten sterfhuis van wijlen Maria Catharina Verhoustraten, daar
weduwnaar van is Cornelis Laenen, waarvan de koopsommen te samen belopen tot 361 guldens
10 stuivers en twee oorden courant.
TGL-OGA16-040
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Verhoustraten en Sr. Verboven als
geëede voogden over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Maria Catharina
Verhoustraten daar vader van is Cornelis Lanen 9, benevens dezelfde vader publiekelijk aan de
meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de voorschreven aflijvige
tot ILL Tongerlo.
Verkoop van het vee:
Franciscus t’ Sijen koopt voor 29 guldens 10 stuivers een rode koe, borg Maren Helsen van
Tongerlo Norberstussone.
Franciscus Mans van Noorderwijk koopt voor 20 gulden 10 stuivers een witte koe, borg Guilliam
Huijpens van Oosterwijk Tongerlo.
Peeter De Ceuster koopt voor 8 guldens een kalf.
Adriaen Verachtert van Tongerlo koopt voor 27 guldens 10 stuivers den werkos, borg Merten
Verachtert.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van 87 guldens 12 stuivers. Adriaen
Verhoustraten houdt zijnen peteren Adriaen Lanen voor niet in kost en drank voor vier jaren in te
gaan op datum deze 15 mei 1766.
TGL-OGA16-044
Peeter Verboven neemt aan Anna Maria Lanen in kost en drank voor niet voor zes jaren.
Adriaen Soeten neemt aan Maria Anna Lanen voor zes jaren in kost en drank voor niet. Jan
Dioos neemt … (leeg) … Adriaen Hoes neemt aan Anna Catharina Lanen voor achttien guldens
jaarlijks voor vier jaren. Peeter Lanen aangenomen bij Franciscus Bakelans tot Larum voor een
jaar, ingaande op heden 15 mei 1766 tot 17 guldens 15 stuivers.
Hierna volgen de kopen granen die moeten betaald worden te Bamisse 1766.
TGL-OGA16-046
15 mei 1766, N° 7°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van een huis, hof en land
daaraan annex, een perceel land genoemd “ den egacker “, een dries, een heide respectieve
gestaan en gelegen tot ILLe Tongerlo, verkocht door de voogden der wezen van wijlen Maria
Catharina Verhoustraten daar vader van is Cornelis Lanen en Adriaen Verhoustraten voor de
som van 390 guldens.
TGL-OGA16-047
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Verhoustraten en Peeter Verboven als
geëede voogden over de wezen achtergelaten bij wijlen Catharina Verhoustraten daar vader af is
Cornelis Lanen benevens dezelfde vader voor de touchte die hij aan de nabeschreven goederen
9

Olense gezinnen voor 1801: Cornelius Laenen x Maria Catharina Verhestraeten, nr. 1369, pag. 227.
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zou kunnen pretenderen, waarvan hij bij deze is renunciërende, publiekelijk aan de meestbiedende
zullen verkopen de goederen hierna gespecificeerd, gestaan en gelegen tot ILL, Tongerlo.
Op de voorschreven condities werd te koop gesteld het huis cum annex, hof en land groot een zille
salvo. Palende oost ‘ S Herestraete, zuid Franciscus t’ Sijen, west Peeter t’ Sijen en noord Adriaen
Verhoustraten. Item een perceel land genaamd “ den eghacker “ groot drie en een halve zille
salvo. Oost Adriaen moeten nomine uxoris, zuid Peeter t’ Sijen, west het besloten hof tot
Herentals, noord Peeter Helsen en Peeter Peeters.
Item een dries groot een sille salvo, oost Adriaen Soeten nomine uxoris, zuid Adriaen De Ceuster,
west Peeter Helsen nomine uxoris, noord de abdij van Tongerlo met alsnog een heide, groot drie
zillen salvo, oost Willem Van Eijnde erfgenamen, zuid de abdij, west de straat en noord Adriaen
Verstappen en de abdij voorschreven.
Het voorschreven huis belast met een half loopen koren jaarlijks aan de kerk tot Olen en is deze
koop na derde werf gebleven aan Adriaen Verhoustraten voor de som van 370 guldens en stelde
daarop nog 20 hoogen, borg Jan Dioos.
TGL-OGA16-049
Op heden 25 augustus zullen de voogden der twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen
Jan Vleugels en Anna Van Hove die gehuwden waren, publiekelijk na voorgaande kerkgeboden
aan de meestbiedende verkopen de meubilaire effecten van de voorschreven aflijvigen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

smoutpot, azijnpot, pot en schotel, aardewerk en doos, drink pot, strijkijzer, houten
lepels, boeken, flessen, telloiren, water emmer, moor, … etc…

In den koopdag ontvangen de som van ……………………………..
Contante penningen ten sterfhuis bevonden………………………….

56 - 10 - 2
23 - 11- 1

Cornelis Vleugels besteed bij Jan Van Casteren op het kleermakers ambacht tot …
eerstkomende voor negen guldens en vijf stuivers.
Joanna Catharina Vleugels besteed bij Adriaen Van Hove voogd voor twee jaren voor de winst
van werken, mits zal de voogd profiteren het seizoen van den hof voor dit jaar en betalen het …
geld en smout van de voorschreven wees.
Depost ontvangen van de weduwe van Jan De Coninck den koop der bedde koets tot 2- 8 -1
Item heeft dito voogd voor de voorschreven wezen ontvangen van de weduwe van wijlen Peeter
Daems over zit en leergeld van haar twee kinderen de som van ………….
6-3-2
Adriaen Van Hove verklaarde niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA16-053
Op heden 7 oktober 1766 zal Joanna Meeus huisvrouw van Jacobus Mols gedecreteerde tot het
nabeschreven gebruikende de macht aan haar gegeven en verleent door het officie alhier bij akte
op het rekwest dien einde, gepresenteerd op datum 4 dezer, ondertekent T. H. Van Roij
Schouteth, publiekelijk aan de meestbiedende verkopen al de geannoteerde en gearresteerde
meubilaire goederen volgens den inventaris daarvan gemaakt berustende bij de processie
stukken, in guldens en stuivers Brabants courant….
O.a.

aardewerk, schotelkens, flesken, aarden potteken, bierpot en tempst, ijzeren potteken,
tinne lepels, koperen kandelaar….
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TGL-OGA16-054
Aan de zeer achtbare heer Theodorus Van Roij, Schouteth der Heerlijkheid Tongerlo.
Vertoond zeer ootmoedelijk de ondergetekende Joanna Meeus, verklarende hoe dat zij van over
twee jaren het ongeluk heeft gehad, van ter occasie van zeker misdaad waarin haar man Jacobus
Mols 10 gepretendeerd wordt deelachtig geweest te zijn te moeten zien arresteren alle hare
meubilaire goederen aangezien dat denzelfde Jacobus Mols tot nog toe vluchtende is en zij
Joanna Meeus aldus van haar man verlaten zijnde, vermeend beter elders als tot Tongerlo voor
zich en haar kinderen den kost te kunnen winnen, zo zou dezelfde graag voor haar vertrek de
voorschreven geannoteerde meubelen publiekelijk verkopen, ten minste voor de gerechtigde helft
aan haar competerende of ook tot meerder profijt voor het geheel, mits consignerende de
gerechtigde helft van den prijs, der aldus verkochte geannoteerde goederen, ter griffie dezer
Heerlijkheid Tongerlo, doch alzo zulks niet mag geschieden zonder Ue achtbare prealabele
permissie, zo keert dezelfde zich tot Ue, achtbare ootmoedelijk biddende, gelieve gediend te zijn
van de voorschreven permissie aan haar gracieus te verlenen. Joanna Meeus.
TGL-OGA16-056
De volgende meubelen aan Joanna Meeus alleen,
O.a.

een schalie, leest, glazen schotel, een mandeken, enige boeken, een marktkorf, een
bak en scheel, een asbak, een bijl, 2 flessen, een kinderstoel, pollepel…

Ontvangen van de voorgaande kopen competerende de voorschreven Joanna Meeus 5 - 7
hiervan betaald aan de weduwe Sterckx op korting van haar pretenties………………. 3- 12 - 1
Item aan Adriaen Van Hoof voor weversloon……………………………………………… 0 - 7 - 0
Item betaald aan Adriaen Janssen, weversloon…………………………………………… 0 - 5 TGL-OGA16-057
17 oktober 1766, N° 10 °
Deze zegel dient tot de autorisatie verleent door de wethouders van Tongerlo aan Adriaen
Van Luffen als geëede voogd over Norbertus Pauwels minderjarige zoon van wijlen Peeter
Pauwels en Dymphna Luffen tot verkoop der goederen in de meegaande condities vermeld.
TGL-OGA16-058
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van zeker huis cum annexis, hof
weide en binnenveld gestaan en gelegen aan de Santvoortstraete, een perceel land genoemd
“ het half bunder “ achter de kapel alhier een heide op “ de santvoort “, twee percelen land
genoemd “ de clijne …. “ en “ de groote schambrake ” in “ het goor oosteneijnde “ en een
perceel hooiwas gelegen in de Wimpe, verkocht door de kinderen en erfgenamen van wijlen
Peeter Pauwels en Dimphna Van Luffen, aan Peeter Raedts, Franciscus Cuijpers, Peeter
Verdonck de voorkinderen van Jan Baptist t’ Seijen en Andries Van Hove, waarvan de
koopsommen te samen belopen gekort de renten daarop uitgaande tot 710 guldens, zestien
stuivers en drie oorden courant.
TGL-OGA16-059
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Pauwels benevens Adriaen Van Luffen als
geëede voogd over Anna Maria Pauwels en Norbertus Pauwels minderjarige respectieve
kinderen en erfgenamen van wijlen Sr. Peeter Pauwels en Dimphna Verluffen, dezelfde voogd
tot het nabeschreven geautoriseerd door de wethouders alhier, mits de volgende goederen niet
10

Jacobus Mols is overleden te Tilburg op 2 november 1784. Zijn vrouw Joanna Meeus overlijdt ook te Tilburg op 22
juni 1778.
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gevoegelijk konden gedeeld te worden ter zake van de renten daarop uitgaande, publiekelijk aan
de meestbiedende zullen verkopende nabeschreven goederen.
Op de voorschreven condities werd als eerst te koop gesteld, het huis, stal, schuur, hof, weide en
binnenveld, gestaan en gelegen aan de Santvoortstraete alhier, groot 427 1/4 roeden salvo justo.
Palende oost dezelfde straat, Franciscus Cools en de erfgenamen van Maria De Bal, zuid Marten
Van Dijck, de weduwe Guilliam Van Outven, Joseph Henricx en Franciscus Cools, west de
weduwe Jan Claes en noord den heer prelaat en de weduwe Jan Baptist Segers. de verkopers
reserveerde voor hun de kap van het schaarhout voor het aanstaande seizoen, mits voor half
maart eerstkomende dit van den grond te amoveren.
Een perceel land genoemd “ het half bunder “ groot 242 1/4 roeden, gelegen achter de kapel
alhier, oost de straat, zuid en west den heer prelaat en noord den weg op Geel.
Een perceel heide gelegen op “ de santvoort “ alhier, groot 200 roeden salvo, oost den heer
prelaat of “ vaert “ zuid de weduwe Adriaen Van Kerckhoven, west Adriaen Helsen en noord
Jacobus Verhaert.
Een perceel land genoemd “ de clijne schrambrake “ groot 230 roeden gelegen in “ het goor
oosteneijnde “, oost de weduwe Jan Baptist Sterckx en zuid Henrick Peetermans,…..
TGL-OGA16-061
Vierde koop, nomine uxoris, west “ de groote schambrake “ of het volgende perceel land
genoemd “ de groote schambrake “, groot 350 roeden . Oost “ de clijne schambrake “ en
Henrick Laurijs, zuid en west den heer prelaat en noord Henrick Laurijs en den secretaris P.
Mertens erfgenamen.
Vijfde koop finaal, een perceel hooi was groot een zille salvo, gelegen in de Wimpe onder Oevel,
west Maria De Bal erfgenamen, noord de Wimpstraete.
De eerste koop is na derde werf gebleven aan Peeter Raedts voor de som van 468 guldens en
stelde daarop 25 hoogen, borg Jan Cnaps. Eodem stelde Peeter Goor nog twee hoogen. Eodem
stelde Peeter Raedts op den eerste koop twee hoogen en is hij na de kaarsbranding op 6
november 1766 koper gebleven.
De tweede koop is na derde werf gebleven aan Franciscus Cuijpers voor de som van 303
guldens en stelde daarop nog 15 hoogen, borg Bernardus Mertens.
De derde koop de heide, is na derde werf gebleven aan Peeter Verdonck voor de som van 90
guldens en stelde daarop 5 hoogen, borg den secr. Arijs ?
TGL-OGA16-062
De vierde koop is na derde gebleven aan Marten Verachtert voor de som van 461 guldens en
stelde daarop 10 hoogen, borg den secretaris . Jan Baptist t’ Sijen is na de kaarsbranding koper
gebleven.
De vijfde koop is na derde werf gebleven aan Andries Van Hove voor de som van 61 guldens en
stelde daarop nog 3 hoogen, borg Jan Baptist Wellens.
Ondertekent Adriaen Van Leuffel. Anna Maria Pauwels verklaarde niet te kunnen schrijven.
Peeter Raedts heeft Jan Pauwels voldaan. Volgen nog betalingsbewijzen.
TGL-OGA16-064
10 december 1766, N° 11°
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Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Henrick Tiborts en Catharina Wijnants
gehuwden, publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten ten hun
woonhuis bevonden in de Langhstraete alhier.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Verkoop van het vee:
Peeter Diels junior van Damseijnde koopt een koe voor 24 guldens, borg Peeter Huijsmans.
Michiel Nuijens koopt een koe voor 26 guldens en 5 stuivers.
Marten Van Eijnde koopt voor 6 guldens en 10 stuivers een kalf, borg Joseph Nuijens.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van ………………… 57 - 6 - 2
TGL-OGA16-067
7 januari 1767, N° 1°
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van de verkoop van de
meubilaire effecten ten sterfhuis van wijlen Henrick Peeters en Barbara De Backer die gehuwden
waren, waarvan de koopsom te samen belopen 772 guldens 15 stuivers één oord courant.
TGL-OGA16-069
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen, erfgenamen en representanten van
wijlen Henrick Peeters en Barbara De Backer die gehuwden waren, publiekelijk aan de
meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis der voorschreven aflijvige
bevonden te ILLe Tongerlo.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Peter Bauweraerts koopt voor 27 guldens, 10 stuivers een koe, borg Jan Franciscus De Rijdt.
Siard Van Tielen? koopt voor 40 gulpende een koe.
Jacob Peetermans koopt een koe voor 30 guldens 15 stuivers, borg Franciscus Vrancx.
Jan Douwen van Gelindel koopt voor 22 guldens 15 stuivers een koe, borg Marten Soeten van
Gelindel.
Joseph Geerts koopt een koe voor 23 guldens, 10 stuivers
Jan Blommé koopt een koe voor 19 guldens, borg Jan Cempenaers.
F. Verstappen koopt voor 15 guldens 15 stuivers een rund, borg Franciscus Van Lommel.
Henrick Van Lommel koopt voor 5 guldens 10 stuivers een kalf, borg Ferdinand Verstappen.
Jozef Geerts koopt voor 42 gulden het paard.
Ontvangen in contante penningen …………….
15 - 0
Betaald aan Joseph Geerts over gehaald bier……
Item betaald aan Jan Baptist Peeters over betaalde kerkgeboden, gekocht hout, en slachten van
het varken…………………………………………… 0 - 17 - 1
TGL-OGA16-077
Betaald aan den secretaris Mertens voor de erfgenamen van wijlen Henrick Peeters aan Jan
Cempenaers borgemeester van Oosterwijk Tongerlo anno 1766 in voldoening der resterende
openstaande lasten te weten vijf beden en den gehele impost te samen ter som van 20 guldens en
5 stuivers courant.
Item in bewaring bij den secretaris hier over geleend geld door Maria Peeters aan haar vader
wijlen Henrick Peeters de som van ……………………………………….
182 - 14 -0
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TGL-OGA16-078
Item moet betaald worden aan Gerard Van Tielen gehuwd met Anna Peeters in voldoening van
hetgeen aan zijn huisvrouw is gelaten bij testament van wijlen Henrick Peeters haar vader de som
van zestig guldens. etc… verder inliggende kwitanties.
Jan Baptist Peeters als gelaste van Maria Peeters mijne zuster ontvangen uit handen van den
secretaris Mertens, present den voorschreven Joseph Geerts als getuige deze mede ondertekent.
30 december 1767.
TGL-OGA16-079
Inliggend briefje:

Den ondergetekende secretaris des dorp Tongerlo verklaart te rekwisitie van
Clara Peeters, weduwe van wijlen Joseph Geerts opgezocht te hebben de
condities van verkoop der haafelijke meubilaire goederen nagelaten bij wijlen
haar vader Henrick Peeters verkocht op datum 7 januari 1767 en in een
afrekening staande achter den zelfde koop boek bevonden het volgende …
(leeg) … Waarop gekort zoveel Maria Peeters heeft overgelaten aan haar
zwager Joseph Geerts op korting van haar deel tot 110 guldens. Het akkoord
gegeven in Tongerlo 3 juni 1788. Van Roij.
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben de 110 guldens van
Clara Peeters de weduwe Joseph Geerts, waar af ik bekende voldaan te
zijn. Maria Peeters.
TGL-OGA16-082

9 januari 1767, N° 2°
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop der meubilaire
effecten en granen ten velde ten sterfhuis van wijlen Jan Baptist Peeters op “ de Corenhoeve “
alhier, waarvan de koopsommen te samen belopen tot 505 guldens, 15 stuivers een halve,
courant.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de weduwe van wijlen Jan Baptist Peeters
benevens de voogden van haar minderjarige kinderen verwekt in het huwelijk met wijlen haar
voorschreven man, publiekelijk zullen verkopen de haafelijke goederen ten sterfhuis voorschreven
op “ de Corenhoeve “ achter “ Swertsheijde “ alhier. De onkosten te betalen uiterlijk binnen de
acht dagen na verkoop te voldoen ten huize van Adriaen Peeters.
Aldus geconditioneerd binnen Tongerlo op “ de Corenhoeve “, coram den heer Schouteth Van
Roij, Bernard Mertens en Jan Baptist Siongers schepenen de anno 1767.
Verkoop van het vee:
Marten Gijsmans Soerle koopt een koe voor 28 guldens, borg Adrien Ceultiens.
Adriaen Ceultiens koopt een koe voor 29 guldens, borg Marten Gijsmans.
Hendrick Mans Tongerlo, koopt een koe 30 guldens, borg Jan Goelaerts. (Govaerts)
Gerard Decort Soerle koopt een vaars voor 28 guldens vijf stuivers.
Jacob Raijmaekers Westerlo koopt een runs voor 25 guldens 10 stuivers, borg Jochom Steurs.
Adriaen Peeters koopt een rund voor 10 guldens.
Peeter Vermeulen koopt voor 14 stuivers een kalf.
Adriaen Nevens Soerle koopt het paard voor 63 guldens, borg Peeter Verlinden Soerle.
Jan Baptist Van Egdom Soerle koopt voor 41 guldens 5 stuivers het veulen, borg Guilliam Van
Hout Soerle.
Een haan en een hen ingekocht door Marten Van Eijnde……..
In den koopdag ontvangen in contante penningen………. 41 - 8
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TGL-OGA16-090
16 januari 1767, N° 3°
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop der meubilaire
effecten en de granen ten velde staande van Maria Anna Hermans weduwe van wijlen Peeter
Schroven, waarvan de koopsommen te samen belopen met het ongeld tot 598 guldens elf
stuivers en drie oorden.
TGL-OGA16-091
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Maria Anna Hermans weduwe van Peeter
Schroeven publiekelijk zal verkopen de meubilaire effecten ten haar woonhuis, iduque bij macht
van testament van wijlen den voorschreven haar man gepasseerd voor de notaris Mertens en de
getuigen op 29 april 1740.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Jacob Meijntiens Westerlo koopt voor 35 guldens 5 stuivers een koe, borg Peeter Tubecx.
Peeter Helsen Adriaenssone Strateneijnde, koopt voor 31 guldens 10 stuivers een koe, borg Jan
Helsen Mertenssone Strateneinde.
Peeter Schroven, koopt voor 34 guldens een koe.
Joseph Nuijens koopt een vaars voor 28 guldens, borg Franciscus Slaets.
Peeter Schroven koopt voor 9 guldens een kalf.
Norbert Cuijlaerts koopt voor 9 guldens 15 stuivers een kalf, borg Jan Cuijlaerts.
Peeter Schroven koopt voor 32 guldens het paard. en voor 15 stuivers het gareel.
TGL-OGA16-097
27 januari 1767, N° 4°
Deze zegel dien tot supplement der meegaande condities van verkoop der meubilaire
effecten en granen ten velde van Maria Van Outsel, weduwe van wijlen Jan Ennekens, waarvan
de koopsommen te samen bedragen met het ongeld 76 guldens en negentien stuivers één oord.
TGL- OGA16 - 098
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Maria Van Outsel weduwe van wijlen Jan
Ennekens, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen haar meubilaire effecten. Volgt een
lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

smoutpot, melktijl gekocht door Peeter Laurijs smid, water emmer, haamhout, zeis en
pik, een wan, voetijzers, eijrdewerck …

Verkoop van het vee:
Adriaen Peeters van de Corenhoef koopt voor 18 guldens 15 stuivers een koe, borg Ferdinand
Verstappen.
Joseph Van Den Broeck koopt voor 33 guldens 5 stuivers een koe, borg Math. Van de Poel.
Anna Peeters koopt twee hinnen voor ………………………………..
0 - 10 - 2
Michiel Meeus koopt ook twee hinnen voor …………………………….
0 - 11 - 0
Ontvangen in contante penningen ……………………………………
Inliggende kwitantie:

36 - 10 - 1

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 147

Staat te betalen aan mij Franciscus Van Dijck tot last van de weduwe Jan Ennekens van een
jaar huis huur verschenen te Sint Andries 176 de som van ………..
25 - 0
Item van verschot aan Jan Mertens, borgemeester tot Oevel de som van ………
2-2
Item verschot aan Peeter Verachtert, borgemeester tot Oevel de som van …….
1 - 19
Item van verschot aan den borgemeester tot Herselt de som van………………..
0-9
Item verschoten aan Peeter Van Swijvel de som…………………………………….
0-3
Nog aan den borgemeester tot Geel ………………………………………………….
0 - 10
Volgen betalingsbewijzen.
Vermelding: rest voor de weduwe en haar twee kinderen de som van……………. 172 - 4 - 3
Ontvangen bij ons ondergetekende Anna Ennekens en Franciscus Ennekens uit handen van
den secretaris Mertens ieder de som van 44 guldens dertien stuivers.
TGL-OGA16-105
24 februari 1767, N° 5°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Dimphna Helsen weduwe Jan Claes, tot het
navolgende gemachtigd bij testament met haar man gepasseerd voor de notaris Mertens
publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de meubilaire effecten ten haar woonhuis in de
Langhstraete alhier bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun
onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Frans Claes ? koopt voor 27 guldens een koe en een andere koe voor 38 guldens tien stuivers.
Adriaen Boels Westerlo, koopt voor 32 guldens een koe, borg Marten Van ….
Franciscus Claes koopt voor 30 guldens, 10 stuivers een koe en voor 17 guldens, 10 stuivers een
rund.
Diel De Winter koopt voor 10 guldens 5 stuivers een rund, borg Adriaen Boels Westerlo.
Franciscus Claes koopt voor 10 guldens een rund.
Jan Baptist Peeters koopt voor 25 guldens het paard, borg Peeter Wuijts Adriaenssone.
TGL-OGA16-109
28 februari 1767, N° 6°
Deze zegel dient tot de medegaande condities van de verkoop van een huis, hof, dries,
heide, land genaamd “ den tempel “, land genoemd “ den kerkentoren “ en “ het silleken “, land
genoemd “ de rouwhoeve “, respectievelijk verkocht door de erfgenamen van wijlen Henrick
Geens aan Adriaen Vanden Poel, Jan Douwen, Adriaen Snijers en Peeter Boecx, waarvan de
koopsommen te samen belopen met de beuken bomen ter somme van 465 guldens en vijf stuivers
courant.
TGL-OGA16-111
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van wijlen Henrick Geens,
publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de nabeschreven goederen gestaan en
gelegen tot ILL, Tongerlo.
Op de voorschreven condities werd voor eerst te koop gesteld, het huis en hof, groot 50 roeden,
gestaan en gelegen tot ILL, Tongerlo, oost Jan Dircx, zuid Jan Cempenaers, west ‘S Herenstraete
en noord Adriaen Snijers.
Item een perceel land genaamd “ den kerkentoren “ en “ silleken “, groot 300 roeden, gelegen tot
ILL voorschreven, oost “ den alenpadt “, “ de rouwhoeve “ en “ den tempel ”, zuid … reserveren
de eikenbomen mits deze te kappen en te amoveren voor half maart eerst komende … Jan De
Ceuster, west ‘S Heerenstraete en Adriaen Snijers, noord Adriaen Boecx erfgenamen ….
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Item een dries genaamd “ den beijaard “ groot 150 roeden, gelegen tot ILL voorschreven, Oost
Henrick Stercx erfgenamen, zuid Simon Verwimp erfgenamen, west Jacob Willems en noord
Adriaen Snijers.
Item een heide gelegen tot ILL voorschreven, groot 150 roeden salvo, oost Jan De Ceuster, zuid
Jan Minnen, west Adriaen Snijers en noord Jan Cempenaers en anderen.
Item een perceel land genoemd “ den tempel “ groot 200 roeden tot ILL voorschreven, oost
Henrick Verrijt erfgenamen, zuid Diel Verstappen erfgenamen en “ den aelenpadt “, west de
verkopers en noord Adriaen Snijers, op last van 50 guldens kapitaal courant aan de kerk van Olen.
Item een perceel land genoemd “ de rouwhoeve “ groot 200 roeden tot ILL voorschreven, oost
Peeter Joseph Verstappen, zuid Adriaen Sneijers, west de verkopers en noord Peeter Boecx den
kant half en half.
Depost eerste koop “ den kerkentoren “ en “ silleken “ opgeroepen zijnde is deze bij derde werf
gebleven aan Adriaen Vande Poel voor de som van 230 guldens en stelde daarop nog 15
hoogen, borg Jan Vande Poel.
Tweede koop “ den tempel “ op last van de rente van 50 guldens kapitaal voormeld, en is deze
koop na derde werf gebleven aan Peeter Boecx voor de som van 29 guldens en stelde daarop
nog 5 hoogen, borge Adriaen t’ Siegers. Jan Bouwen stelde daarop nog twee hoogen, borg
Henrick Meir en Jan Dauwen.
Derde koop het huis, hof ,den dries en heide is na derde werf gebleven aan Jan Geens voor de
som van 105 guldens en stelde daarop één hooge, Guilliam Geens stelde zich voor borg.
Adriaen Sneijers verhoogde de koop met drie hoogen.
“ De rouwhoeve “ is na derde werf gebleven aan Peeter Boecx voor de som van 52 guldens en
stelde daarop drie hoogen, borg Adriaen t’ Siegers. De zeven beuken bomen zijn gebleven aan
Henrick Meir voor vier guldens vijf stuivers.
Op de voorschreven condities werd alsnog te koop gesteld een perceel land genoemd “ den
bosch “ groot een sille, gelegen aan de Mechelse baan alhier. Palende oost de baan voorzegt,
zuid Adriaen t’ Siegers, west Jan Wouters en noord de baan voorschreven, te aanvaarden den dag
der goedenis, de lasten te aanvaarden door de koper met den borgemeester Henrick Govaerts en
de cijns van Kerstmis laatstleden, door de erfgenamen van wijlen Cornelis Aerts en Elisabeth t’
Siegers voor de lasten en de verachterde cijnzen, gebleven aan Peeter Helsen mede schepene
voor de som van 21 guldens en stelde daarop vier hoogen, Jan De Ceuster stelde ook nog een
hooge …
Volgen een reeks van bijgestelde hoogen op de diverse kopen.
Vermeldingen van betalingen aan de collecteurs in voldoening der lasten.
TGL-OGA16-117
16 maart 1767, N° 7°
Deze zegel dient tot supplement der ledigende condities van verkoop der meubilaire
effecten van Jan Huijsmans 11 en Maria Verhaert gehuwden, waarvan de koopsommen met het
ongeld te samen belopen tot 226 guldens, acht stuivers en negen myten courant.
TGL-OGA16-118
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Huijsmans en Maria Verhaert, gehuwden
publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten ten woonhuis
bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.

11

Olense gezinnen voor 1804: Joannes Huysmans x Maria Verhaert, nr. 1266, pag. 258.
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Aldus geconditioneerd binnen Oosterwijk Tongerlo ten huize van de verkopers, coram Jan De
Ceuster en Peeter Helsen schepenen, present Erasmus Schoors dienaar.
Verkoop van het vee:
Jan Helsen Mertenssone Tongerlo, koopt voor 39 guldens 10 stuivers een koe, borg Peeter
Helsen.
Peeter De Ceuster koopt voor 35 guldens 10 stuivers een koe, borg Peeter Helsen.
Guilliam Huijpens koopt voor 15 guldens 15 stuivers een koe, borg Guilliam Mathijs.
Henrick Nijs koopt voor 22 guldens, 5 stuivers een jongen os, borg Jan Neijs Olen.
Merten Pelsmakers van Herentals koopt voor 38 guldens 10 stuivers een werk os, borg Matthijs
Verbist.
TGL-OGA16-121
11 februari 1768, betaald door den secretaris S. Mertens voor en in den naam van Jan Huijsmans
als gewezen huurlink van wijlen Adriaen Verbist aan Jan Baptist Peeters gewezen collecteur
van ILL en Oosterwijk de anno 1765 in voldoening van de zes openstaande lastboeken, ieder à
twee guldens één oord en negen mijten, de som van twaalf guldens twee stuivers en drie oorden.
Bedragen de betalingen gedaan door den secretaris aan en voor den voorschreven Jan
Huijsmans als voor ter somme van ……………………………………………………
64 - 17 - 1
TGL-OGA16-122
12 mei 1767, N° 8°
Op heden 12 mei 1767 zal Peeter Verdonck, weduwnaar van wijlen Elisabeth
Cauberghs, publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de klederen en lijnwaad van zijn
voorschreven huisvrouw en dochter gestorven voor haar moeder.
O.a.

Een schort, capotiens, lijfken, een faille, een katoen voorschoot, neusdoeken, mutsen,
etc …

Ontvangen in contante penningen ……………………………………..
Mede ondertekent: Catharina Luijten.

26 - 11 - 1

TGL-OGA16-125
18 mei 1767, N° 9°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker huis met een deel van
den hof, gestaan en gelegen tot Olen onder Tongerlo, verkocht door Jan Jacobus Torfs
benevens Norbertus Torfs als geëede voogd over de vier minderjarige voorkinderen van den
voorschreven Jan Jacobus Torfs daar moeder af was Anna Barbara Van Halen, koper Mr.
Gaspar Verelst voor de som van 551 guldens courant.
TGL-OGA16-126
OP heden deze 18 mei 1767 voor getuigen onder te noemen is gecompareerd Joannes Jacobus
Torfs dewelke verklaart wel en deugdelijk verkocht te hebben ter presentie van de onder
geschreven getuigen aan Gaspar Verelst koster in het graafschap Olen, zeker zijn comparante
huis, gestaan in de Plaatse van Olen onder Tongerlo, eertijds gekocht van Adriaen Lemie den
jongen Peeterssone, met al zijne toebehoren, zo van de winkelschappen als andere, mede tot vier
beddekoetsen als andere kleinigheden, die nagelvast zijn en ook bij den verkoper is aanvaard
behoudelijk dat alleen blijven de losse schelfhouten boven den stal aan den verkoper met alsnog
den hof naast den noorden is aan den koper langs door te weten zo en gelijk de zelfde verkoper tot
heden in het gebruik heeft, en alreeds met enige kleine haagskens en latten is gesepareerd van
het hoefken dat den pachter van het klein huisken of schuurken in het gebruik heeft, aan den
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verkoper en de koper wel bekent, vermits nochtans dat den koper zal vermogen te nemen voor zijn
uit en ingaan op het einde van den hof aan het huis van de erfgenamen Jan De Koster nu
bewoond bij Jan Mols t’eenen wege van vier voeten en aldaar mogen hangen tot kopers last en
zijn en andere die tot zijn huis komen een poortje om in en uitgang te nemen denzelfde weg zal
mogen separeren met een haagsken of ander boomkens zijne voornoemden hof op dezelfde voet
gelijk den verkoper hetzelfde nu voor zijn eigen met latten heeft gesepareerd hier nevens.
Ook blijft het poortje en den uit en ingang aan den koper voorschreven dat voor en tussen het
kleine huis is hangende, en dat alles om en voor de som van 520 gulden courant geld.
Item is de conditie als dat de koper zal liber staan van den dag der goedenis zijn gekocht huis te
repareren en steun naar zijn goesting, vermits dat er enige weegden of wanden te neer gelegd
werden dat den verkoper voor ambras zal genieten het oude vitsel en latten.
De koper zal zijn koop moeten voldoen twaalf dagen na de goedenis.
Welke condities van de partijen in woord gehouden wordt voor goed, vast en van waarde, alles ter
presentie van Peeter Torfs en Peeter Deckers als geloofwaardige hiertoe verzocht en gebeden.
Item stelde de koper daarop dezelfde dag dertig hoogen ter presentie van voorgenoemde
getuigen.
Op 13 juni 1767 compareerde de koper van het voorschreven huis G. Verelst dewelke verklaarde
nog te stellen boven de eerste hoogen nog één, en is hij na de kaarsbranding op 15 juni 1767
koper gebleven, coram Jan De Ceuster en Peeter Helsen schepenen present, ook Norbertus
Torfs als geëede voogd over de voorkinderen van den voorschreven Jan Jacobus Torfs.
TGL-OGA16-129
15 juni 1767, N° 10°
Aan den heer Schouteth en de schepenen van Tongerlo als oppervoogden over alle wezen,
Vertoond met ootmoedig respect Jan Torfs, weduwnaar van Anna Barbara Van Halen, inwoner
van Olen Tongerlo ten deze bijgestaan met Norbertus Torfs als geassumeerde actuele voogd
volgens zijn testament reciproque met zijn eerste huisvrouw, gepasseerd voor den notaris Jan
Baptist Soeten notaris binnen Olen residerende, op den 21 mei 1763 waar hier aan Ue wordt
actie gedaan, te kennen gevende hoe dat den vertoonde met zijne eerste huisvrouwe …
TGL-OGA16-130
… heeft gekocht een huis voor de som van negenhonderd gulden. Waarvoor zij hebben moeten
lichten een rente waarvan hij nog is bezet met een kapitale rente van vier honderd guldens
wisselgeld aan den heer Iven tot Antwerpen …
In zijn eerste huwelijk alsnog heeft gekweten een rente van twee honderd guldens wisselgeld aan
de Tafel van den armen van Herentals, ook tot Ue kennis, welke ook reeds heeft gecasseerd en
gegeven dat hij suppliant met zijne eerste huisvrouwe heeft moeten op obligatie lichten van den
Eerwaarde heer Van Bijlen presbyter en kapelaan tot Oevel 50 guldens en waardoor den
suppliant met zijn eerste huisvrouwe moeten schuldig blijven aan zijne kooplieden te weten, aan
den heer Van Diest tot Antwerpen een som van zes en veertig guldens, aan Sieur Claesens
koopman tot Antwerpen vier en dertig guldens, aan Henrij Henrotte tot Soerle zeven en dertig
guldens, aan den heer rendant Bosquet over verachterde landpacht een som van acht en twintig
guldens, monterende met de verlopen intrest over der twee honderd guldens en alzo hij suppliant
in zijn tweede huwelijk is getreden en belast met zes kinderen en van zijn crediteurs stond
overvallen te worden in recht en daar over te lijden groote schade tot zijne schade en nadeel van
zijn kinderen en om alles te beletten geen ander expediënt en heeft weten te vinden dan daartoe
het voorschreven huis te verkopen met een deel van den hof, noordwaarts gaande, geconcidereert
dat hij op het deel zuidwaarts een klein huisje heeft gebouwd om zich daarmede te behelpen om in
te wonen en zijne kinderen op te voeden en zijne kost te winnen.
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TGL-OGA16-131
Alle hetwelk bij Ue in aandacht genomen en geconcidereert niet tegenstaande zulke verkoop
volgens lokale coustumen niet validelijk vermag te geschieden dan tenzij met prealabel decreet en
autorisatie daartoe gerekwireerd en alzo den suppliant graag een weinig zou avanceren in zijne
stiel en koopmanschap, verzoekt ten ene weg geautoriseerd te worden om het voorschreven
kleine huisje te mogen belasten met twee honderd guldens of te verkopen mits stellende de drie
gekochte panden in zijnen weduwlijke staat voor cautie of hypotheek voor heer en hof competent
de en alzo een weduwnaar door het hertrouwen zijne beneficie van het testament komt te
verliezen volgens de lex codicil, zo verzoekt hij suppliant zijnen broeder als mede suppliant te
willen stellen onder eed als voogd over zijn kinderen van eerste huwelijk.
Redenen van recours tot Ue.
Ootmoedelijk biddende Ue gelieft aan de supplianten te verlenen de verzochte autorisatie of
decreet.
In de marge:

Gezien deze De Heer Schouteth en schepenen, voor zoveel in hun is aggreeren
de verkoop van het huis en het deel van den hof ten deze geroerd als ook de
lichting van twee honderd guldens kapitaal courant insgelijks in deze vermeld,
met macht van de koper of kopers der voorschreven huis en deel van den hof
daarin te doen en laten goeden voor hof en heer competent … mitsgaders de
voorschreven tweehonderd guldens te bezetten op het klein huisje, een perceel
land genoemd “ den langen reep “ en het perceel land of dries genoemd “ het
vierde gedeelte “ tot securiteit van den uitkoop der vier voorkinderen te samen
ter concurrentie van tachtig guldens courant.

Actum 15 juni 1767, coram den heer Schouteth Van Roij, Jan De Ceuster en Peeter Helsen
schepenen.
TGL-OGA16-133
23 juli 1767, N° 11°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker huis genoemd “ ijzermans
huijs “ met de kamer of woningen, stal, schuur, hof en binnenveld daaraan annex, gestaan en
gelegen in het dorp alhier, verkocht door Henricus Peeters als gelaste van Daniel Dom aan Jan
Baptist Helsen in huwelijk met Catharien Tiboors voor de som van zes honderd één en zeventig
guldens courant.
TGL-OGA16-134
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Henricus Peeters als gelaste bij procuratie van
Daniel Dom gewezen hovenier van de abdij alhier, publiekelijk aan de meestbiedende zal
verkopen zeker huis genaamd “ ijsermans huijs “ met de kamers en woningen, stal, schuur, hof
en binnenveld, gestaan en gelegen in het dorp alhier. Palende oost de straat en Jan Baptist Van
Hemel, zuid dezelfde Van Hemel en Peeter Laurijs, west den loop of abdij en noord Andries Van
Hove.
TGL-OGA16-135
Het voorschreven goed voor alleman opgeroepen zijnde is deze na derde werf gebleven aan Jan
Baptist Helsen voor de som van 648 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen, borg Adriaen Van
Hove. Adriaen Van Hove stelde nog een hooge. Op 13 augustus 1767 werd kaars ontstoken voor
de verkoop van het huis en is deze met den uitgang dezelfde koper gebleven den voorschreven
Jan Baptist Helsen.
TGL-OGA16-137
13 juli 1767, N° 12
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Deze zegel dient tot de meegaande condities der verkochte haafelijke goederen en granen ten
velde van de kinderen en erfgenamen wijlen Catharina Cras weduwe van Augustin Verhaert en
Peeter Balus hunnen stiefvader, waarvan de koopsommen te samen belopen met het ongeld tot
364 guldens en zestien stuivers en drie oorden courant.
TGL-OGA16-139
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen en erfgenamen van wijlen Augustinus
Verhaert en Catharina Cras, bijgestaan met Henrick Verhaert en Jan Cras hun voogden,
benevens Peeter Balus weduwnaar van het tweede huwelijk van de voorschreven Catharina
Cras, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de haafelijke goederen en de granen ten
velde staande, ten sterfhuis des voorschreven aflijvige.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Marten Verhaert koopt voor 30 guldens een koe.
Adriaen Michiels koopt voor 44 guldens en 10 stuivers een andere koe, borg Peeter Ennekens.
Merten Verhaert koopt een andere koe voor 30 guldens 5 stuivers. Ook koopt hij voor 5 guldens
een kalfken. Vier hinnen gekocht door Marten Verhaert voor 14 stuivers.
Volgen vermeldingen van betalingen …
De wederhelft van den voorschreven boni van 359 guldens, ten sterfhuis van wijlen Catharina
Cras weduwe wijlen Augustin Verhaert komt aan haar drie kinderen te weten Marten Verhaert,
Maria Verhaert en Catharina Verhaert tot………………………………………………
178 - 10
TGL-OGA16-146
13 oktober 1767, N° 13°
Op heden 13 oktober 1767 zullen de gelijke erfgenamen ab intestato van wijlen Barbara
Aerts gestorven jonge dochter alhier, publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de klederen en
lijnwaad ten sterfhuis der voorschreven aflijvige.
O.a.

slaaplijven, trekmutsen, neusdoeken, fluwijnen, voorschoten, hemden, schoenen,
spinnewiel, zilveren gespen, zilveren dooskens, gouden oorringen, sargie, … etc…

Te samen boni van den koopdag ………………………………………….
92 - 8 - 3
Van Bruijnseels een obligatie manuaal van courant …………………….
200 - 0
Hiervan betaald aan Jan Van Dijck in voldoening der resterende mondkosten van wijlen de
overledenen, lijken en de dienst in haar ziekte …………………………..
29 - 0
Item betaald aan de huishuur van Peeter Wuijts Adriaenssone voor
het waslichten kerke rechten ……………………………………………….
7-2
Item betaald aan dezelfde voor het uitvaartbier…………………………..
6-0
Item betaald aan dezelfde voor de uitvaart koeken………………………
5 - 11
Item betaald aan dezelfde voor de doodskist……………………………..
2 - 16
Komt aan Anna Wassenaers dochter van wijlen Catharina Aerts gekort van haar kopen tot vier
guldens 15 stuivers de som van ……………………………………………
49 - 10 - 2
Peeter Aerts tot Mol voor één staak, gekort zijn kopen…………………..
45 - 15 - 1
Aan Jan Baptist Aerts Peeterssone tot Herenthout voor een halven staak
27 - 3 - 1
Aan Adriaen Aerts ook een halven staak ………………………………….
27 - 3 - 1
Aan Jan Baptist Aerts Janssone komt voor een vierde …………………..
13 - 11 - 3
Aan Norbert Aerts komt voor een vierde van een staak………………….
13 - 11 - 3
Aan Peeter Wuijts een vierde van een staak ……………………………..
13 - 11 - 3
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Aan Anna Aerts een gelijke vierde part van een staak……………………
De ondergetekende erfgenamen bekenden voldaan te zijn.

13 - 11 - 3

TGL-OGA16-150
21 november 1767, N° 14
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van een perceel land genaamd “ den
voorsten oosterwijk “ en van een schaarbos genoemd “ paarblockheijde “ respectievelijk
gelegen tot ILL Tongerlo en verkocht door Peeter Van Eijnde aan Peeter Balus en Dimphna
Haverens weduwe wijlen Jan Baptist Stercx te samen voor de som van 484 guldens courant.
TGL-OGA16-151
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Van Eijnde tot ILL Tongerlo publiekelijk aan
de meestbiedende zal verkopen de goederen nabeschreven gelegen tot ILL voorschreven.
Voor eerst werd te koop gesteld een perceel land genaamd “ den voorsten oosterwijk “ groot 200
roeden salvo, gelegen tot ILL. Palende oost ‘S Heerenstraete, zuid Heer Iven, west Joanna Van
Eijnde en noord Jan De Ceuster en is deze koop na derde werf gebleven aan Peeter Balus voor
de som van 194 guldens en stelde daar boven op nog vier hoogen, Erasmus Schoofs alsnog een
hooge, Peeter Balus twee hoogen, borg Jan Cnaps.
Tweede koop een perceel schaarbos, groot drie zillen salvo, geheten “ paarblockheijde “.
Palende oost Wouter Balus, zuid Adriaen De Ceuster, west Peeter Spapen en noord de abdij en is
deze koop na derde werf gebleven aan Amandus Helsen voor de som van 248 guldens en stelde
daarop tien hoogen, borg Peeter Balus.
Volgen verder verhogingen der koopsommen, kaarsbrandingen en ontvangst bewijzen.
TGL-OGA16-154
6 december 1767, N° 15 °
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van een perceel beemd genoemd “ het
wilbroeks “ groot omtrent 100 roeden salvo, gelegen tot Strateneijnde onder Tongerlo verkocht
door Marten Van Den Brande aan Adriaen Helsen Mertenssone bij vernaardering van
bloedswege, voor de som van 175 guldens courant.
TGL-OGA16-157
10 december 1767, N° 16°
Deze zegel dient tot de meegaande (condities van) verkoop der meubilaire effecten van
Jan Blommé en Elisabeth Verstappen, waarvan de koopsommen te samen met het ongeld
belopen tot … (leeg) …
TGL-OGA16-158
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Blommé en Elisabeth Verstappen gehuwden,
publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de meubilaire effecten nabeschreven. Volgt een lijst
van te koop gestelde goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Willem Helsen van Westerlo koopt een koe voor 27 guldens 10 stuivers borg Jan Baptist Siongers.
Franciscus Wijnants koopt voor 9 guldens 10 stuivers een runs, borg Jan Baptist Diels.
Jan Meeus koopt voor 20 guldens 5 stuivers den grootsten os, borg Guilliam Meeus.
Henrick Mans koopt voor 18 guldens den jongen os, borg Joseph Henricx.
Augustinus Bosschaerts koopt voor 4 guldens 10 stuivers een kalf, borg Jan Baptist Siongers.
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Adriaen Ceultiens van Soerle koopt voor 35 guldens 15 stuivers den werk os, borg Marten
Gijsmans van Soerle.
Een os van Jan Baptist Daems gekocht door Augustien Swolfs van Gelindel voor 17 guldens, borg
Peeter Swolfs Gooreijnde Westerlo.
Volgen betalingsbewijzen.
TGL-OGA16-161
16 januari 1768, N° 1°
Op heden 16 januari 1768 zal Dimphna Van Lommel weduwe van wijlen Antoni
Govaerts, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de meubeltjens over van haar
afgebrande woning op het Voorteijnde alhier.
O.a.

enkele kopen oud ijzer, riek, trektang, hamer, bijl, 2 banden, een loop van fusiek, een
smoutvat … etc…

Aangaande verkoop van het vee:
Maria Verluijten koopt voor 29 guldens een koe.
Jan Baptist t’ Seijen koopt voor 25 guldens 5 stuivers een koe, borg Joseph Nuijens.
24 maart 1768, hiervan geteld aan de verkoopster voorschreven tot koop van klederen en lijnwaad
voor haar dochterken……………………………………….
7 - 17
6 mei aan dezelfde geteld tot koop van een bakoven en andere noodzakelijkheden
3-3
September geteld aan dezelfde voor kleding……………
9-9
30 oktober aan dezelfde geteld tot betaling van een moor en noodzakelijkheden
4 - 14 - 2
Anno 1765 in voldoening der resterende lasten van t’ brouwers de somme van 25 stuivers.
Item betaald aan Joseph Nuijens als voogd over Joseph Govaerts tot koop van een juppe en
kousen. item betaald aan dezelfde als voogd over Adriaen Govaerts tot koop van een broek.
… waarvan komt aan Anna Catharina Govaerts minderjarige tot Antwerpen

8-0-2

Depost, mits de kosten van begrafenis van wijlen Joseph Govaerts zijn betaald door de moeije
van ditp Govaerts zijn de voorschreven acht guldens en twee oorden overgeteld aan den
secretaris in deposito voor Anna Catharina Govaerts minderjarige.
De voorschreven acht guldens twee oorden door den secretaris over geteld aan Adriaen
Govaerts als gelast van zijn moeije Theresia Govaerts op 9 september 1777.
TGL-OGA16-165
27 januari 1768, N° 2°
Deze zegel dient tot supplement der medegaande condities van verkoop der haafelijke
goederen van Jan Ennekens en Elisabeth Ennekens, waarvan de koopsommen te samen
belopen men het ongeld tot 260 guldens courant.
TGL-OGA16-166
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Ennekens Janssone en Elisabeth Ennekens
zijn zuster bijgestaan met Jan Baptist Luijten als haar bruidegom toekomende man, publiekelijk
aan de meestbiedende zullen verkopen de haafelijke goederen ten hun woonhuis op de Santvoort
alhier.
Volgt een lijst van te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
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Verkoop van het vee:
Jan Ennekens koopt een koe voor 26 guldens en een koe voor 23 guldens.
Peeter Thijs koopt voor 21 guldens een koe.
Jan Haseldoncx van Westerlo koopt een koe voor 18 guldens 15 stuivers, borg Jan Blommé.
Jan Baptist Daems koopt voor 11 guldens een vaars, borg Thomas Bossuijt.
Jan Ennekens koopt een rund voor 10 guldens.
Jan Luijten koopt den werkos voor 37 guldens 5 stuivers.
Jan Ennekens koopt een kalf voor 13 stuivers.
Op den koopdag ontvangen in contante penningen de som van 32 - 5 - 3
Volgen ontvangstbewijzen.
Het part van Jan Luijten als in huwelijk met Elisabeth Ennekens voor de wederhelft
de som tot ………………………………………….
114 - 2 - 0 - 9
TGL-OGA16-171
12 februari 1768, N° 3°
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop der haafelijke
goederen en granen ten velde verkocht ten sterfhuis van wijlen Anna Elisabeth Helsen, daar
weduwnaar van is Adriaen De Ceuster, waarvan de koopsommen te samen belopen 252 guldens,
tien stuivers drie oorden courant.
TGL-OGA16-172
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Anna
Elisabeth Helsen daar vader van is Adriaen De Ceuster, benevens dezelfde vader publiekelijk
zullen verkopen de haafelijke goederen ten sterfhuis der voorzegde aflijvige bevonden tot
Oosterwijk Tongerlo.
Verkoop van het vee:
Franciscus Dircx koopt voor 31 guldens de werkos, borg Peeter Vermeulen.
Jan De Ceuster Adriaenssone koopt een koe voor 17 guldens, borg Peeter Helsen.
Merten Meirmans van Herentals koopt een koe voor 19 guldens, borg Sieur Oniaerts.
Peeter Joseph Verstappen koopt een vaars voor 27 guldens, borg Jan Blommé.
Sieur Oniaerts kocht voor 4 guldens een kalf.
Volgen ontvangstbewijzen.
TGL-OGA16-178
22 februari 1768, N° 4°
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Cathrien Uijtrechts weduwe van wijlen
Matthijs Van kerkhoven, benevens haar drie bejaarde kinderen, publiekelijk aan de
meestbiedende zullen verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van den voorschreven aflijvige
tot Oosterlo Tongerlo.
Verkoop van het vee:
Jan De Ceuster koopt een koe voor 15 guldens en 10 stuivers, borg Henrick Bogaerts.
Bastiaen Geboers koopt een koe voor 28 guldens 5 stuivers, borg Adriaen Helsen ILL.
Jan De Ceuster koopt een kalf voor 6 guldens.
Michiel Van De Ven moet hebben voor vaar en arbeidsloon …………..
Franciscus Vrancx pretendeert tot last van het sterfhuis voor vaarloon

5-5
1 - 16
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0 - 14

Het huis, stal, schuur, hof, binnenveld en land door de weduwe Matthijs Van Kerkhoven op dato
voorschreven verhuurd aan Jan De Ceuster haar behoudszoon voor den termijn van zes
opeenvolgende jaren, om en mitste som van acht guldens courant in voorlijf en drie veertelen en
een half koren. Actum 22 februari 1768.
TGL-OGA16-182
2 juli 1768, N° 5°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker huis cum annexis, hof
en erve gestaan en gelegen in de Plaatse van Olen onder Tongerlo, verkocht door de erfgenamen
van wijlen Adriaen Van Gouwbergen en Joanna Maria Van Hout aan Emanuel Verlinden voor
de som van 536 guldens.
TGL-OGA16-183
Conditie en voorwaarden waarop de erfgenamen van Adriaen Van Gouwbergen en Joanna
Maria Van Hout zullen verkopen verscheidene percelen van huis, met den hof daaraan gelegen,
gestaan en gelegen in de Plaatse tot Olen onder Tongerlo. Palende oost de Plaetse zuid de
erfgenamen Jan Verboven, west den notaris Oniaerts en noord dezelfde.
Item wordt dit huis verkocht met servituut, gelijk die is bevallen bij scheiding en deling aan Peeter
Soeten, welke scheiding en deling is berustende bij den notaris Oniaerts gelijk men hoort
zeggen. Item zullen de kopers de huur trekken van de kamer van Jan Baptist Mathijs en van het
bakhuis van half maart 1768 tot half maart 1769.
Aldus gedaan ten huize van Guiliam Peeters in Olen den 2 juli 1768, ter presentie van Marten
Meir en Hendericus Meir als getuigen.
Ondertekenden: Martinus Van Goubergen, Martinus Meir, Adriaen Van Goubergen, Marten
Dassen als in huwelijk met Barbara Van Ostaijen, Hendrick Meir.
Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Emanuel Verlinden voor de som van 510
guldens en stelde de koper daarop nog 20 hoogen.
Martinus Dassen in huwelijk met de weduwe van Jan Van Gouwbergen.
Franciscus Heijlen stelde op deze koop nog vijf hoogen.
Inliggende folio:

Ick ondergeschrevene momboor van het wees kind van Maria Catharina Van
Goubergen daar vader af leeft P. Anthonis contenstreer in de kaarsbranding
en de cooper daer inne te goeden, vesten en erven. Actum in Grobbendonk,
dezen 17 juli 1768. Andries Anthonis.
TGL-OGA16-185

18 juli 1768, N° 6°
Aan de Schout en schepenen des dorps en Heerlijkheid van Tongerlo,
oppervoogden over alle wezen onder hun district.
Vertoond met respect Andries Anthonis en Adriaen Van Goubergen als voogden over het enig
nagelaten weeskind (van) wijlen Maria Catharina Van Goubergen daar vader af leeft Peeter
Anthonis, verklaarden te kennen te geven hoe dat de vertoners genoodzaakt zijn geweest voor en
de naam van het weeskind benevens andere te verkopen gelijke goederen van huis gecedeerd op
het voorschreven weeskind van zijn grootmoeder Joanna Maria Van Hout voor een vierde part,
gestaan en gelegen tot Oolen onder Tongerlo en alzo zulks niet validelijk mag geschieden volgens
de lokale coustumen, zonder Ue prealabel decreet is dit de reden van hun recours tot Ue.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 157

Gezien deze, de Heer Schout en schepenen voor zoveel in hen is autoriseren de supplianten om
het huis met annexis, hof, publiekelijk te verkopen aan de meestbiedende, mits de penningen
daarvan ontvangen te remplaceren ten behoeve van den minderjarigen.
TGL-OGA16-187
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop der meubilaire effecten ten
sterfhuis van wijlen Franciscus Claes benevens de granen ten velde staande, waarvan de
koopsommen te samen belopen met ongeld tot 262 guldens, zeven stuivers één oord courant.
TGL-OGA16-189
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Dimphna Helsen weduwe van wijlen Jan Claes
benevens Marten Claes en Gerard Claes haar meerderjarige kinderen als erfgenamen ab
intestato van wijlen Franciscus Claes gestorven in huwelijk met Anna Maria Van Eijnde voor de
ene helft en dezelfde Anna Maria Van Eijnde voor de wederhelft, publiekelijk zullen verkopen de
haafelijke goederen ten sterfhuis bevonden, benevens de oogst ten velde.
Verkoop van het vee:
Een witte koe gekocht door Marten Claes voor 38 guldens.
Een hoppele koe gekocht door Marten Claes voor 39 guldens en een andere hoppel koe gekocht
door Jacob Heijlen voor 29 guldens 15 stuivers, borg pachter Hemels.
Een koe met rode met witten kop, werd gekocht door Marten Claes voor de som van 27 guldens.
Een zwart rund werd voor 18 guldens en 10 stuivers gekocht door Jan Baptist De Meulder van
Herentals, borg Jan Cnaps.
Marten Claes kocht voor 3 guldens en 2 stuivers een kalf en een ander kalf werd gekocht door Jan
Raes van Soerle voor 1 gulden en 4 stuivers.
Marten Claes kocht het paard voor 105 guldens.
Ontvangen op den koopdag in contante penningen de som van 51 guldens 16 stuivers 2 oorden.
Hiervan betaald aan Adriaen Michiels een paar kousen voor Gerard Claes, 1 gulden.
Item aan Jan Baptist Eskens voor een paar schoenen voor Gerard Claes, 2 guldens 2 stuivers.
Item betaald aan Anna Elisabeth Helsen voor een jaar huur, 15 guldens.
Den gehele koopdag van het gemeenschappelijk sterfhuis:………………….

642- 9 - 3.

TGL-OGA16-196
26 augustus 1768, N° 8°
Op heden 26 augustus zullen de erfgenamen testamentair van wijlen Maria Foillia weduwe
van wijlen Jan Rijpens, publiekelijk verkopen de meubilaire effecten ten sterfhuis van de
voorschreven aflijvige.
In den koopdag ontvangen……………………………………………………….

72 - 6 - 2

Ten sterfhuis bevonden 3 zilveren gespen, een gouden ring en 4 oude Soevereinen en meerdere
penningen. Betaald bij kwitantie aan den Eerwaarde heer pastoor Boonroij in voldoening der
fondatie van 125 guldens gelaten en gemaakt door wijlen Maria Foillia aan de H. Geest Tafel
alhier, 70 guldens voor 200 zielmissen, 12 guldens voor het dertigste, 9 guldens en 19 stuivers
voor den dienst en orgel, te samen ………………………………………….
216 - 19
Item betaald aan Mr. Tielemans voor geleverd waslicht tot de uitvaart……
17 - 12
Item betaald aan de weduwe van Jan Baptist Stercx in voldoening van 135 geleverde koeken tot
de uitvaart voor de som van ……………………………………………………
6 - 15
Item betaald aan Jan Baptist Wellens in voldoening van geleverde winkelwaren en een lijfhemd
met een neusdoek, te samen ………………………………………………….
3 - 17 - 1
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Item betaald aan ..?.. voor het lijken, 2 - 16, voor den dienst in de ziekte 1- 11 - 2, voor het schuren
van het huis en het wassen van het lijnwaad, waartegen zij heeft genoten een beddekoetsken …en
den potagie in den hof.
Item betaald aan Peeter Raedts voor verhaalde winkelwaren…………….
1 - 9 - 3 en een
half tonnen bier en de plaats, te samen ………………………………………….
13 - 9 - 3
Item betaald aan de weduwe De Coninck in voldoening van het wassen van lijnwaad en schuren
van het huis……………………………………………………………………..
0-7
Item betaald aan Guilliam Verluijten voor de doodskist de som van ……..
3 - 10
TGL-OGA16-202
Au Messieurs les maijeur et eschevins de la loij de Lincent 12
Remontre tres humblement,
Gille Follia en pleine marriage site habitant de ce lieu que feu Marie Follia sa tante a laisse par
son testament fait le 22 oktober 1763, une maison et héritage, ainsi que des capitaux de rentes,
tous ses meubles et immeubles a ses enfants pour la propriété et a luij … sa vie durante comme il
conste par l’acte ci-joint mouvant au village de Tongerloo et aux environs, et comme se biens,
maison et rentes sont tres eloignes de sa residence et consequenment guarri à son utilité,
d’ailleurs un feu peut arriver dans la ditte maison (que dieu ne veuille) et trouvant icij a tout
moment de acquisitions reëlle à faire à sa proximité et commodité qui paroient etre du double
avantage et profit tant a luij qu’a ses dito enfants comme il est connut et polpable a cette cour sujet
de recours vers …
La suppliant comme dessus que prennant egard et attention aux raisons preditte elle fut servie
d’accorder audit remonstrant permission de puvoir faire vendre les dittes maison, rentes et autres
biens meubles et immeubles qu’a delaisse la ditte Marie Follia par hors des derniers à en provenir
promeiremente payer ses legats et autres dotes et la surplus (s’il peu trouvé) etre remplacé en font
reëlle audit Lincent et au environs au profit des dits enfans pour la proprieté avec pouvoir de
consente en des heritance et adheritance par surreté des achetteurs le tout a la designation
enxignement et intervention de cette ditte cour.
C’est La Grace.
TGL-OGA16-205
19 september 1768, N° 10°
Deze zegel dient tot de meegaande verkoop van zeker huis cum annexis, hof en erve groot
veertig roeden salvo, gestaan en gelegen in dorp alhier verkocht door Gilis Foillia als erfgenaam
met zijn kinderen van wijlen Maria Foillia aan Peeter Peeters voor de som van 678 guldens
courant.
TGL-OGA16-206
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Gillis Foillia als erfgenaam van wijlen Maria Foillia
voor de touchte en zijn kinderen allen nog minderjarig voor de propriëteit, tot valideit van het
nabeschreven gebruiken de macht aan hem gegeven en verleend door de wethouders van Lincent
bij akte gemarkeerd en het rekwest tot dien einde gepresenteerd en ondertekend P. F. Hemptinne
griffier alhier getoond en gebleken, publiekelijk aan de meest biedende zal verkopen zeker huis
cum annexis, hof en de erve daaraan klevende, groot 40 roeden salvo justo zo hetzelfde gestaan
en gelegen is in het dorp alhier. Palende oost Maria De Bal erfgenamen, zuid Henrick Van Nueten
en de weduwe Jan Eskens, west de Plaatse of straat en noord Jan Baptist Wellens.
Item zal de koper het goed in eigendom aanvaarden ten dage der goedenis, zo nochtans dat
Guilliam Gijsen als huurder van de kamer, hof en erve, zo hij dat in huur is hebbende nog zal
12

Lincent = Lijsem, een gemeente in het arrondissement Borgworm, provincie Luik, België.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 159

mogen gebruiken te half maart eerstkomende twee jaren, waarvan de huur ten behoeve van de
koper zal beginnen met Bamisse eerstkomende.
Het voorschreven goed voor alle man opgeroepen zijnde is deze na derde werf gebleven aan
Peeter Peeters in de abdij voor de som van 648 guldens en stelde daarop nog 25 hoogen, borg
Franciscus Cuijpers. Michiel Daems stelde alsnog twee hoogen, borg Melchior Seuns . Peeter
Peeters stelde alsnog drie hoogen en is hij daarmee na de kaarsbranding koper gebleven.
TGL-OGA16-208
17 november 1768, N° 11°
Aan de Heere Schouteth en de schepenen van Tongerlo als
oppervoogden over alle wezen onder hun district.
Vertonende met ootmoedig respect Anna Blommaerts weduwe Jacobus Bartholomeus en
Egidius Bartholomeus zoon en voogd over de wezen van wijlen Pauwels Bartholomeus daar
moeder van is Barbara Laermans, waarvan de voogden der voorzegde wezen te kennen geven
hoe dat de voorschreven eerste toonderesse is belast met verscheidene personele schulden,
gesproten over en ter zake van hare notalia en levensmiddelen bekomen bij Peeter Raedts
inwoner van dit dorp en alzo dezelfde Anna Blommaerts alreeds voor Ue alhier ter rolle is
gecapitonneerd tot betaling van een som van honderd en … (leeg) … en daarover staan te
gereijzen nodeloze onkosten, zo zijn de verkonders met de vertoonderesse geraden hun bij forme
van dalcautie te keren tot Ue geconcidereert dat na de dood van de vertoonderesses man zijn
gestorven twee kinderen waarvan op de vertoonderesse volgens lokale coustumen zijn
gesuccedeerd de twee parten van de twee afgestorven kinderen in het geheel alzo de erfelijke
goederen al zijn gekomen van de moederlijke zijde en geenszins van vaders zijde, … en wordt
gezegd dat haar erfgoederen moeten gaan ter struik daar die van gekomen zijn.
… en vermits dat het waar is dat de vertoonderesse haar kost niet meer kan winnen en moet
gealimenteert worden, zo neemt zij haar recours met de voorschreven voogden tot Ue; Ootmoedig
biddende gelieft zij de supplianten de voorgeroerde erfelijke goederen te mogen laten verkopen zo
tot betaling van haar schulden als andere. Anna Blommaerts verklaarde niet te kunnen schrijven.
In de marge:

Gezien deze de heer Schout en schepenen van Tongerlo voor zoveel in hun is
permitteren de verkoping van huis, hof en binnenveld, weide en land, gestaan en
gelegen in de Langhstraet alhier.
TGL-OGA16-212

26 november 1768, N° 12°
Deze zegel dient tot de medegaande conditie van de verkoop van zeker perceel weide nu
land, huis, hof en binnenblok respectievelijk gestaan en gelegen in de Langhstraete alhier,
verkocht door Anna Blommaerts cum suis aan Jan Cnaps voor de som van 847 gulden courant.
TGL-OGA16-213
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Anna Blommaerts weduwe van wijlen Jacobus
Bartholomeus en Egidius Bartholomeus haar zoon mede als geëede voogd benevens Jan
Laermans over de twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Pauwels Bartholomeus
geautoriseerd door de wethouders alhier, publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen het
nabeschreven goed.
Op de voorzegde condities werd ten eerste te koop aangeboden een perceel weide nu land, groot
196 3/4 roeden salvo justo, gelegen in de Langhstraete alhier. Palende oost dezelfde straat en
“ het binnenblocxken “, zuid hetzelfde “ binnenblocxken “ en de weduwe Henrick Daems, noord
Heer Verbist en Marten Heijlen, west de weduwe Henrick Daems voorschreven. Jan Cnaps zal
hetzelfde nog in huur mogen gebruiken tot half maart van het jaar 1770 en is deze koop na derde
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werf gebleven aan Jan Cnaps voorschreven voor de som van 436 guldens en stelde daarop nog
vijftien hoogen, borg Peeter Raedts. Eodem stelde Peeter Raedts alsnog twee hoogen en dito
Jan Cnaps alsnog twee hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven.
De tweede koop het huis, hof en binnenblok groot 92 roeden salvo gelegen bij het voorgaande.
Palende oost de straat, zuid de weduwe Henrick Daems, west en noord den voorschreven eerste
koop. Het voorschreven huis bewoond en gebruikt bij Anna Blommaerts die het alsnog mag
gebruiken tot half maart 1770, waarvan den trek tot 17 guldens door de koper zal worden genoten.
Anna Blommaerts reserveerde voor haar leven gedurende voor haar woning de kamer en drie
roeden hof, in geval het huis kwam te verongelukken bij brand of anderszins zal dezelfde woning
komen te cesseren en is deze koop na derde werf gebleven aan Jan Cnaps voor de som van 383
guldens en stelde daarop nog zeven hoogen, borg Peeter Raedts.
TGL-OGA16-217
5 januari 1769, N° 1°
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van verkoop der haafelijke
goederen verkocht ten sterfhuis van wijlen Mattheus Vande Poel, verkocht door zijn weduwe
Catharina Gelders waarvan de koopsommen te samen belopen tot 238 guldens 19 stuivers en
drie oorden en van den oogst ten velde 106 guldens negen stuivers drie oorden, te samen 245
guldens negentien stuivers en twee oorden.
TGL-OGA16-218
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Catharina Gelders, weduwe van wijlen Mattheus
Vande Poel publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de haafelijke goederen van den
voorschreven aflijvige. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun
onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Jan Andries Borghstadt tot Soerle Parwijs koopt voor 29 guldens 5 stuivers een zwarte koe, borg
Guilliam Peeters Soerle Parwijs.
Egidius Bartholomeus koopt voor 31 guldens 15 stuivers een koe, borg Michiel Nuijens.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van …………….
60 - 1 - 1
Hiervan betaald aan Peeter Van Herck in voldoening van bode loon……….
14 - 0
En waarvan door verkoopster betaald aan Joseph Vanden Broeck als in huwelijk met Catharien
Vande Poel voordochter van wijlen den voorschreven Mattheus Vande Poel in voldoening van
haar uitkoop volgens wettelijk afscheid de som van 42 guldens.
Volgen betalingsbewijzen.
Betaald aan Catharine Van Gelderen weduwe wijlen Mattheus Vande Poel voor haar en Maria
Anna Vande Poel haar dochter uit handen van de secretaris S. Mertens in volle voldoening op
datum 5 mei 1770, present Peeter Wuijts Mertenssone als gewezen voogd uit de wet.
TGL-OGA16-224
24 januari 1769, N° 2°
Deze zegel dient tot supplement der medegaande condities van de verkoop der meubilaire
effecten en oogst ten velde van Margareta Van Dingen weduwe van wijlen Adriaen Luijten,
waarvan de koopsommen te samen belopen 553 guldens 15 stuivers één oord.

TGL-OGA16-225
24 januari 1769, N° 2°
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Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Margareta Van Dingen, weduwe van wijlen
Adriaen Luijten, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de meubilaire effecten ten
sterfhuis van de voorzegde aflijvige.
Volgt een lijst van aangeboden goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten.
Verkoop van het vee:
Jan Luijten koopt voor 36 guldens 5 stuivers een koe en voor 28 guldens een andere.
Peeter Oeijen koopt voor 23 guldens en 5 stuivers een koe, borg Jan Vande Bergh.
Jan Luijten koopt nog een koe voor 24 guldens 5 stuivers en nog een kalf voor 10 guldens 10
stuivers.
Henrick Claes van Liesel koopt ook een kalf voor de prijs van 11 guldens en 5 stuivers, borg
Jan t’ Siegers.
Franciscus Van Kerckhoven Soerle koopt een rund voor 6 guldens 10 stuivers, borg Jan
Haseldoncx.
Jan Luijten koopt voor 66 guldens een veulen en Adriaen Verachtert junior koopt voor 36 guldens
het paard, borg Adriaen Verachtert senior.
Den haan en de hinnen werden opkocht door Jan Luijten voor 18 stuivers.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van…………………. 63 -16 - 1
1769 op 26 september betaald door den secretaris bij last van Margareta Van Dingen aan Marten
Luijten haar zoon in voldoening der rest van zijn uitkoop de som van………….. 12 - 13 - 1
Item betaald door den secretaris aan Franciscus Peelaerts in voldoening van een wambaas voor
Marten Luijten de som van ………………………………………………………….. 2 - 6 - 1
Item betaald aan Elisabeth Luijten in voldoening van geleend geld aan Marten Luijten haar broer
de som van negen guldens.
3 november 1669 geteld door den secretaris Mertens aan Margareta Van Dingen weduwe
Adriaen Luijten tot afwijking van een obligatie aan de wezen van wijlen Peeter Pollé de som van
112 guldens en 12 stuivers.
Item betaald aan Elisabeth Luijten in voldoening van geleend geld aan haar ouders de som van
20 guldens.
Item door de secretaris geteld aan Margareta Van Dingenen, weduwe van Adriaen Luijten voor
den uitkoop van Anna Luijten en Maria Anna Luijten wonende tot Antwerpen de som van 60
guldens.
En betaald aan Barbara Luijten haar jongst dochter de som van 30 guldens.
TGL-OGA16-234
28 januari 1769, N° 3°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van verkoop van zeker huis, stal, schuur cum
annexis, hof en binnenveld, gestaan tot Oosterwijk Tongerlo met de landen, weiden, hooi was en
driessen daaraan klevende, verkocht door de erfgenamen van wijlen Adriaen Verboven en
Dimphna Van Eijnde aan Jan Franciscus Mombaers voor de som van 3367 guldens courant.
TGL-OGA16-235
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van wijlen Adriaen Verboven 13 en
Dimphna Van Eijnde aan de meestbiedende zullen verkopen de nabeschreven goederen.
Op de voorschreven condities werd ten eerste te koop gesteld het huis, schuur, stal cum annexis,
hof en binnenveld daaraan klevende en gelegen tot Oosterwijk Tongerlo. Palende oost “ het kleijn
alen “ of het volgende perceel, zuid Anna Verstappen, west de straat en noord Sr. Egidius
13

Olense gezinnen voor 1801: Adriaenus Verboven x Dymphna Van Den Eynde, nr. 3062, pag. 608.
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Oniaerts, groot 30 ? roeden. Item een perceel land genoemd “ het heijn alen “ groot 200 roeden.
Palende oost Heer Iven, zuid Marten Goossens, west het binnenveld en noord Mr. Jacobus
Willems.
TGL-OGA16-237
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Item een perceel land genoemd “ de swerte breack “ groot 200 roeden. Palende oost
Peeter Joseph Verstappen met anderen, zuid Mr. Jacobus Willems, west Guilliam De
Ceuster erfgenamen, noord “ het menneblock “ of het volgende perceel.
Item een perceel land groot 150 roeden, genoemd “ het menneblock ”. Palende oost Jan
Claes erfgenamen, zuid “ de swerte braeck “, west Guilliam Verluijten erfgenamen en
noord de Mechelse baene.
Item een perceel land genoemd “ de lammerdries “ groot 150 roeden . Palende oost Jan
De Ceuster Janssone en Anna Verstappen, zuid Jan de Ceuster voorschreven, west Peeter
Stercx erfgenamen en noord de straat van t’ Dulseijnde naar Olen.
Item een perceel land genoemd “ de rijdt “ groot 400 roeden salvo. Palende oost Guiliam
Verluijten erfgenamen, zuid Peeter Helsen erfgenamen, west de Moonsdijckstraet en
noord Cornelis Vande Poel.
Item een weide genaamd “ het bieseussel “ groot 230 roeden . Palende oost Heer Iven en
Henrick Leirs erfgenamen, zuid Peeter Van Passel erfgenamen, west Adriaen Verboven
erfgenamen en noord Peeter Stercx erfgenamen.
Item een weide genoemd “ het lanck eussel “ groot 200 roeden. Palende oost Peeter
Sterckx erfgenamen, zuid Adriaen Verboven erfgenamen en Dimphna Vanden Bolck
erfgenamen, west dezelfde erfgenamen en noord Guilliam Huijpens en Jan De Ceuster
Janssone.
Item een dries “ den drijhoeck “ genoemd, groot …roeden. Palende oost Peeter Helsen
erfgenamen, zuid de straat, west Adriaen Verboven erfgenamen en noord Sieur Oniaerts
met anderen.
Item een dries genoemd “ het venneken “ groot 200 roeden. Palende oost “ den drijhoek “
of hun zelve, zuid de straat van de Voort Capelle naar Barokhoven, west Jan Van Dijck en
noord Jan de Ceuster Janssone.
Item een weide genoemd “ de cattecoije “ groot 64 3/4 roeden gelegen tot Strateneinde
onder Oosterwijk Tongerlo. Palende oost Henrick Bellens erfgenamen, zuid Jan Van Houdt,
west Peeter Peeters en noord Jan Maes erfgenamen, gekomen van Adriaen Mennekens.
Item een perceel hooiwas genoemd “ de saert “ gelegen in “ het soerle broeck “ .

Item een perceel hooi was genoemd “ het hooghlicht “ gelegen in “ het gele broeck “, en de
voorschreven goederen in zijn geheel opgeroepen zijnde is na derde werf gebleven aan
Franciscus Momboirs ingezetene van Morkhoven voor de som van 3315 guldens en stelde
daarop nog 35 hoogen, borg Adriaen Wouters.
Ondertekend: Jan Franciscus Mombers, Adriaen Wauters, Geeraert Helsen, Peeter De
Peuter, Franciscus Vermeerbergen, Peeter Bockmans.
Eodem stelde Jan Van Opstal alsnog twee hoogen, borg Gerard Helsen. Eodem stelde
Franciscus Mombaers alsnog een hooge en naderhand nog 14 hoogen en is hij na de
kaarsbranding op 23 februari 1769 koper gebleven met vermelding deze koop te accepteren voor
hem en zijn broer Jan Mombaerts, benevens Joanna Mombaerts en Catharina Mombaerts zijn
respectieve broer en zusters.
TGL-OGA16-239
2 maart 1769,N° 4°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de weduwe van wijlen Dielis Vermeulen
benevens haar kinderen publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de haafelijke goederen
ten sterfhuis van den voorschreven aflijvige tot Oosterwijk Tongerlo.
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aarden stoofpot, aarde schotels, melktijl, glaze telloiren, vetpot, visspaan, pollepel,
lamp, zaanvat, boter tijl, water emmer, een schup, een bijl, een zaag, een schapraai,
stoelen, een gareel, een haal … enz..

Franciscus Vermeulen kocht de werkos voor 37 guldens 10 stuivers en ook twee koeien.
Jan Cempenaers van Noorderwijk kocht voor 19 guldens een koe, borg Franciscus Dircx.
Franciscus Vermeulen kocht een rund voor 7 guldens 5 stuivers.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van 9 guldens 12 stuivers. Bedragen de
koopsommen der meubelen van de weduwe Dielis Vermeulen en haar twee bejaarde kinderen
dor den secretaris Mertens ontvangen, hierin begrepen de rest van den koop van een koe gekocht
door Franciscus Vermeulen tot 17 guldens en 9 stuivers en een koop tommaert van Sr. Peeter
De Smet tot 12 stuivers ter somme van 191 guldens zestien stuivers en drie oorden.
De opbrengst van de verkochte oogst ten velde bedraagt…………………….
57 - 9 - 2
Volgen betalingsbewijzen.
Het voorschreven geld opgetrokken door Peeter Nuijens.
TGL-OGA16-245
3 maart 1769, N° 5°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Henrick Laurijs weduwnaar van wijlen Maria
Van Waes publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de haafelijke goederen ten zijn huis
bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Michiel Aerts koopt voor 35 guldens en 10 stuivers een koe.
Guiliam Mertens Koopt voor 42 guldens 10 stuivers een koe.
Jacob Meijntiens koopt een koe voor 31 guldens, borg Jacob Verachtert.
Guilliam Mertens koopt een vaars voor 16 guldens.
Pauwels Wouters koopt een rund voor 11 guldens 10 stuivers, borg Peeter Boecx van Oevel.
Het paard… (niet verkocht ?)
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van 70 guldens 8 stuivers één oord.
TGL-OGA16-249
13 maart 1769, N° 6°
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Bauweraerts en zijn huisvrouw
publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de haafelijke goederen ten hun woonhuis
bevonden.
Verkoop van het vee:
Peeter Geens Watereijnde Westerlo koopt voor 29 guldens 10 stuivers de rode koe, borg
Franciscus De Rijth.
Franciscus De Rijth koopt voor 24 guldens 10 stuivers een hopbel koe, borg Ferdinand Verstappen
Volgen ontvangst en betalingsbewijzen.
TGL-OGA16-256
29 april 1769, N° 7°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van zekere kamer met de
grond daar het schobbeken heeft gestaan en de hof in de Langhstraete alhier, verkocht door
Adriaen Laurijs als geëede voogd over de minderjarige dochter van wijlen Peeter Boecx en
Catharina Laurijs aan Michiel Boecx en Adriaen Boecx, mitsgaders aan Michiel Cluijts als in
huwelijk met Maria Boecx, voor de som van 133 guldens courant.
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TGL-OGA16-257
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Laurijs als geëede voogd over de
minderjarige dochter achtergelaten bij wijlen Peeter Boecx in derde huwelijk met wijlen Catharina
Laurijs en de kinderen van den tweede huwelijk van wijlen den voorschreven Peeter Boecx
publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen zeker de kamer met den grond daar het
stalleken heeft gestaan ten noorden en den hof daaraan annex, groot zes roeden, gestaan en
gelegen in de Langhstraete alhier. Palende oost dezelfde straat en Maria Verluijten, zuid Peeter
Hermans, west Maria Verluijten voorschreven en noord Jan Claes erfgenamen.
Het voorschreven goed voor alleman opgeroepen zijnde is deze na derde werf gebleven aan
Michiel Boecx voor de som van 128 guldens en stelde daarop nog vijf hoogen. Michiel Boecx is
na de kaarsbranding op 11 juni 1769 koper gebleven en deze koop accepteerde voor hem, Michiel
Cluijts in huwelijk met Maria Boecx en Adriaen Boecx.
TGL-OGA16-258
4 november 1769, N° 8°
Deze zegel dient tot de meegaande condities van de verkoop van het klein huis, hof en
erve daaraan annex, gestaan en gelegen op Het Voorteijnde alhier, verkocht door Mr. Tielemans
aan Peeter Balus voor de som van 390 guldens.
TGL-OGA16-259
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Mr. Ludovicus Carel Tielemans als gelaste van
den Eerwaarde Heere Gommarus Josephus Tielemans koordeken etc… zijn broer, publiekelijk
aan de meestbiedende zal verkopen het klein huis cum annexis met den grond, hof en erve
daaraan annex klevende, groot achttien en drie einde roeden salvo zonder den loop, de haag ten
noorden gemeenschappelijk half en half, zo en gelijk hetzelfde is gestaan en gelegen in het
Voorteijnde alhier. Palende oost de straat, zuid de weduwe van Jan Verboven, west den loop en
noord de weduwe Franciscus Slaets.
Het voorschreven goed voor alleman opgeroepen zijnde is na derde werf gebleven aan Peeter
Balus voor de som van 381 guldens en stelde daarop nog 9 hoogen, borg Peeter Wuijts
Mertenssone.
TGL-OGA16-262
14 november 1769, N° 9°
Deze zegel dient tot supplement der meegaande condities van de verkoop der haafelijke
goederen ten sterfhuis van wijlen Maria Verluijten eerste weduwe wijlen Peeter Mertens,
waarvan de koopsommen te samen belopen tot … (leeg) …
TGL-OGA16-263
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de kinderen en erfgenamen van wijlen Maria
Verluijten eerste weduwe van Peeter Mertens en laatste weduwe van wijlen Marten sterckx,
publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de haafelijke goederen ten sterfhuis der
voorschreven aflijvige Maria Verluijten bevonden.
O.a.

aardewerk, pannen, glaswerk, pinten, potteken, pollepel, ijzeren keteltje, melk emmer,
bijl, haal, schuur, kapmes, veger, blaaspijp, spinnenwiel, spiegel, bie vaten, zak met
raapzaad, 3 schilderijen, schouwkleed, kleine stoel, een ledikant met behangsel, een
kleerkast … etc.

Verkoop van het vee:
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Amand Helsen koopt voor 29 guldens een koe, borg Bernard Mertens.
Paulus Vrancx Gelindel, koopt een koe voor 25 guldens 15 stuivers, borg Amand Helsen.
Norbert Cuijlaerts koop een kalf voor 11 guldens 5 stuivers, borg Jan Cuijlaert.
Adriaen Verstappen koopt voor 14 guldens 10 stuivers een varken.
In den koopdag ontvangen in contante penningen de som van 112 guldens 9 stuivers 3 oord.
Betaald aan Bernardus Mertens in voldoening van de kosten van de begrafenis, apotheker,
doodskist en dertigste te samen……………………………………
40 - 19
END
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1780-1786

TGL-OGA17-002
18 januari 1780, N° 1°
Deze zegel dient tot den volgende koopboek der verkochte haafelijke en meubilaire goederen van
Henricus Van Roij weduwnaar van Dimphna Verachtert en de erfgenamen van dezelfde
Dimphna Verachtert verkocht op datum van achttien januari 1780 verkocht, belopende de koop
sommen ter som van 146 guldens, zes stuivers drie oorden.
TGL-OGA17-003
Condities en voorwaarden waarop men wegens Henricus Van Roij weduwnaar van wijlen
Dimphna Verachtert ten zijn huis, gestaan binnen Tongerlo alhier zal verkopen de haafelijke en
meubilaire goederen op de navolgende condities.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee: Franciscus Wouters Oosterlo, koopt een koe voor 30 guldens 10 stuivers,
borg Jan Baptist Verachtert aldaar. Adriaen Wagemans van Olen, koopt voor 7 guldens een koe.
De kist en een stoel met zijn beste kleed heeft de weduwe voor haar voordeel in gehouden.
Werd alsnog verkocht de granen en vruchten ten velde.
TGL-OGA17-010
N° 2°
Deze zegel dient tot den volgende koopboek der haafelijke en meubilaire goederen wegens
Maria Anna Belmans weduwe van wijlen Franciscus Pauwels verkocht 19 januari 1780,
belopende de koopsommen tot 82 guldens één stuiver, één oord.
TGL-OGA17-011
Condities en voorwaarden waarop men wegens Maria Anna Belmans weduwe van wijlen
Franciscus Pauwels publiekelijk en wettelijk alhier binnen Tongerlo zal verkopen de haafelijke en
meubilaire effecten.
O.a.

Eene schaal met balance Adriaen Verheijen, het gewicht Jan Andries Borghstadt, een
schietbus …

Peeter De Swert koopt een rode koe met witten kop voor 52 guldens 10 stuivers, borg Michiel
Nuijens .
TGL-OGA17-015
N° 3°
Deze zegel dient tot den volgende koopboek der verkochte haafelijke en meubilaire
goederen wegens Joannes Peeters, ingezetenen in het Gooreijnde en Peeter Rits en Peeter
Verbist als voogden over Anna Maria Peeters des voorzegde Jansdochter, verkocht op datum
van 31 januari 1780, belopen de koopsommen met het ongeld ter som van 87 guldens, 17 stuivers
drie oorden.
TGL-OGA17-016
Condities en voorwaarden waarop men wegens Joannes Peeters, weduwnaar van wijlen Anna
Vleugels waarvan hij heeft nagelaten een minderjarige dochter met naam Anna Maria Peeters,
item wegens Peeter Rits en Peeter Verbist als rechtelijke aangestelde voogden, ingezetene van
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het Gooreijnde omtrent Zoerle, jurisdictie van Tongerlo, publiekelijk en wettelijk zal verkopen ten
zijn woonhuis al de haafelijke goederen.
O.a.

aardewerk, visspaan, een tempst, glaswerk, mostaardpot, koperen schalen, een
balansken met koperen schalen en eentje met houten schalen, een strijkijzer met
klompen, een koperen lamp, een tinnen schotel, flessen, een blekken gieter, twee
houten dozen, een pepermolen, een toog, schappen, tafel en stoelen, een pot met
bonen … etc…
TGL-OGA17-022

N° 4
Deze zegel dient tot den volgende koopboek der haafelijke en meubilaire goederen wegens
Franciscus De Backer en Peeter Luijten als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen
Henricus Ooms 14 en Anna Maria Cels, binnen den dorp van Olen verkocht op datum 8 en 9
februari 1780. Belopen de koopsommen 616 guldens veertien en een halve stuiver.
TGL-OGA17-023
Condities en voorwaarden waarop men wegens Franciscus De Backer als rechtelijke en
aangestelde voogd en Peeter Luijten als toeziende over de minderjarige achtergelaten kinderen
van wijlen Henricus Ooms en wijlen Anna Maria Cels gehuwden binnen het dorp van Olen ten
hunne huize gestaan onder de jurisdictie van Tongerlo, aldaar publiekelijk zal verkopen de
haafelijke goederen bij de voorschreven aflijvige nagelaten.
Schaarhout op “ den loockert “ met de wortelen, schaarhout op “ t’ hooghblock “ zonder
wortelen, Bijtels (beitels), hamer, snijmessen, schaven, boren, dessel, een boogzaag, korte zaag,
schors vellen … schaafbank, ongezaagd hout …..
Franciscus Smets koopt voor 42 guldens een koe, borg Henrick Smets Buul.
Adriaen Boeckx koopt voor 34 guldens 10 stuivers een koe.
Peeter De Backer koopt een varken voor 16 guldens.
TGL-OGA17-034
N° 5°
Deze zegel dient tot de volgende conditie van verkoop der verkochte haafelijke en
meubilaire goederen verkocht wegens Maria Gijbels weduwe eerst van Petrus Daems en
namaals van Adriaen Geuens op datum van 3 maart 1780, welke koopsommen belopen ter
somme van 54 guldens en drie oorden en de granen 109 guldens zeven en een halve stuiver.
TGL-OGA17-035
Condities en voorwaarden waarop wegens de weduwe eerst van Peeter Daems en namaals van
Adriaen Geuens, publieklelijk zal verkopen een partij hooi, stro, kaf en zo verder, ten haar huis
gestaan op de Santvoort binnen deze Heerlijkheid van Tongerlo.
In contant ontvangen…………………………………………………
11 - 15 - 2
Op de nabeschreven condities werd te koop gesteld de navolgende kopen graan.
O.a. op de plek achter het Tolhuijs.
Aldus publiekelijk verkocht, coram en ten overstaan van Henrick Wouters en Bernardus Mertens
schepenen. 19 juli 1780.
TGL-OGA17-039
N° 6°
14

Olense gezinnen voor 1801: Henricus Ooms x Anna Maria Sels , nr. 1761, pag.357.
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Deze zegel en de volgende dienen tot den meegaande koopboek der haafelijke en
meubilaire goederen wegens Bernardus Mertens verkocht op datum 12 januari 1780, welke
koopsommen belopen ter som van 1369 guldens zes en halve stuivers.
TGL-OGA17-041
Condities en voorwaarden waarop men wegens Bernardus Mertens ten zijn woonhuis, alhier
binnen Tongerlo publiekelijk en wettelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire effecten,
hoornbeesten, paarden en bouwgereedschappen op de nabeschreven condities.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Franciscus Mertens koopt voor 30 guldens een koe.
Henrick Dircx van Heultje koopt een koe voor 35 guldens 15 stuivers een koe wetende een vale,
borg Franciscus Deckers.
Franciscus Mertens koopt voor 26 guldens een koe, een grijze.
Jan Baptist Heijlen van Morkhoven koopt een swerte koe voor 35 guldens, borg Peeter Helsen
Strateneijnde.
Franciscus Mertens koopt ook een zwarte koe voor 34 guldens en een witte voor 26 guldens.
Guilliam Mertens koopt een roe koe voor 36 guldens.
Franciscus Mertens koopt voor 36 guldens een rode koe met schellen kop.
Franciscus Mertens koopt een vaars voor 24 gulden en drie runderen.
Dezelfde koopt een verre beest ? en nog twee runderen.
Guiliam Meeuws van Tongerlo koot voor 7 guldens 5 stuivers een rund, borg Henrick IJsermans.
Franciscus Mertens koopt het bruin paard voor 80 guldens en het merrie paard ook voor 80
guldens. Hij koopt nog een paard voor 90 guldens.
Naderhand koopt Franciscus Mertens nogmaals twee koeien telkens voor 35 guldens het stuk.
Vervolgens de verkoping der haafelijke en meubilaire goederen. Het navolgende bij schatting van
de schepenen overgenomen door Franciscus Mertens.
O.a.

de moelde, tafels in het bakhuis, boufette, bierboom, een horloge, 8 stoelen, een
stande, een zaanvat, een biervat, een melkvat, een vleesvat, de korenwinde, een
ladder in de schuur, een ijzeren pot, een ijzeren ketel, een pan met hangijzer … etc …
TGL-OGA17-047

Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zeker twee plekken land het ene “ het
langh block “ en het andere “ het panisblock “ wegens Norbertus Tielemans verkocht op datum
10 mei 1780 respectievelijk aan Peeter Van Hemels en Adriaen Huijsmans samen voor de som
van 893 guldens.
TGL-OGA17-048
Condities en voorwaarden ingevolge men vanwege den Heer Norbertus Tielemans ingezetene
der stad Diest publiekelijk en wettelijk zal verkopen de navolgende percelen van land op de
navolgende condities.
Werd als eerste te koop gesteld zeker perceel land genaamd “ het langh block “ of “ het
stappenblock “ groot volgens het meetboek 214 roeden. Het perceel is Leenroerig aan het
Leenhof van den Eerwaarde heer Prelaat van Tongerlo alhier. De verkoper reserveerde voor hem
de opgaande bomen en beloofde deze te amoveren voor Nieuwjaar eerstkomende. Den
voorschreven koop door den Stadhouder Tibors opgeroepen zijnde en daarvoor door Peeter Van
Hemels geboden de som van 400 guldens, is daarvoor als laatste hoger verbleven aan dezelfde
Peeter Van Hemels. Compareerde Franciscus Cools ingezetene alhier en heeft zich voor den
voorzegde als borg gesteld.
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Tweede koop een perceel land gelegen op het Voorteijnde alhier, genaamd “ het panis block “.
Palende oost Jan De Lang, zuid en west S Heerenstraete en noord de voorschreven verkoper,
groot volgens het meetboek 230 roeden. Den voorschreven koop door den stadhouder Tibors
opgeroepen zijnde en daarvoor geboden zijnde de som van 445 guldens is daarvoor bij gelukwens
verbleven aan Peeter Van Hemels en stelde daarop 20 verdieren. Compareerde Franciscus
Cools ingezetene alhier heeft op den voorschreven koop nog gesteld twee verdieren. Adriaen
Huijsmans stelde vijf hoogen bij en is na de kaarsbranding koper gebleven.
TGL-OGA17-054
N° 8°
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zekere plek land gelegen tot
Noorderwijk ten gehucht genaamd ’ S Schravenhage door Adriaen Deckers en Peeter Deckers
verkocht aan Joannes Luijmen voor de som van 815 guldens, gesloten op datum 8 juni 1780.
TGL-OGA17-055
Op heden deze 17 mei 1780 heeft Adriaen Deckers met zijn broer Peeter Deckers bejaarde
jonge mannen, wonende binnen het dorp Wiekevorst, dewelke tussen de getuigen onder te
noemen in minnelijk akkoord hebben verkocht aan Joannes Luijmen zeker plek land gelegen tot
Noorderwijk en gehucht genaamd Schravenhage, groot 380 roeden en dat voor een somme van
800 guldens en stelde daarop 15 verdieren en stelde daar nog op 25 verdieren.
Get. Jan Hendrickx en Peeter Verstappen.
TGL-OGA17-056
N° 9
Deze zegel dient tot de volgende condities van de verkoop van zeker huis en hof gestaan in
de Langhstrate alhier wegens de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Baptist
Eskens daar moeder af is Dimphna Verdonck. Item wegens de voogden der minderjarige
kinderen van wijlen Maria Eskens daar vader af is Guilliam Van Hove bij kaarsbranding verkocht
op datum van 13 juli 1780 voor de som van 415 guldens met de verdieren.
TGL-OGA17-058
Condities en voorwaarden achtervolgen welke Cornelius Van Hove en Adriaen Van Hove als
voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Maria Eskens benevens Guilliam Van Hove der
wezen vader op datum van 21 juni 1780 aan de meestbiedende zullen te koop stellen een huis en
de gronden van erven, palende oost de straat, zuid Marten Dassen, west Elisabeth Wouters en
noord Lauwreijs Peelaerts.
Item Jan Baptist Bourbon en Marten Verdoenck wettelijke voogden over de wezen van wijlen
Jan Baptist Eskens daar moeder af is Dimphna Verdoenck, dezelfde Dimphna Verdoenck en
de voorschreven Guiliam Van Hove alhier present en ten effecten nabeschreven volkomen
afstand doende van de touchte, dewelke zij zijn hebbende aan zeker huis en de erve daaraan
gelegen alhier binnen het dorp van Tongerlo en aan hun wezen competerende.
Is na langdurig oproepen heeft Amandus Eskens van het voorzegde huis en erve den palmslag
ontvangen voor de som van 400 guldens en stelde daar 12 verdieren op. Jan Baptist Bourbon
verdierde de koop met alsnog één hooge. Item stelde Amandus Eskens alsnog een hooge,
procederende den persoon van Jan Baptist Wellens die zich voor dito Amandus Eskens borg
stelde. Compareerde Dimphna Eskens ingezetene alhier en heeft den voorschreven koop boven
de voorschreven hoogen alsnog gesteld één hooge den 13 juli 1780. De kaars van ‘S Heeren
wege door den schepen Bernardus Mertens op de voorzegde koop ontstoken zijnde, zo is met den
uitgang dezelfde koopster gebleven de voorschreven Dimphna Eskens voor de som van 415
guldens. Actum in collegio, coram de heer M. N. Van Schoubroeck, Schouteth, Henrick Wouters.
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TGL-OGA17-062
N° 10.
Deze zegel dient tot de volgende koopboek der nagelaten klederen en lijnwaad van wijlen
Anna Catharina Boonen in huwelijk geweest zijnde met Gerardus Claes, wegens Franciscus
Boonen en Martinus Claes als voogden der minderjarige kinderen van de voorschreven Anna
Catharina Boonen wijlen daar vader af is Gerardus Claes verkocht op datum 18 juli 1780.
Belopen de koopsommen tot 63 guldens 17 stuivers drie oorden.
TGL-OGA17-063
Op heden 18 juli 1780 zullen Franciscus Boonen en Martinus Claes als geëede voogden over
de minderjarige kinderen van wijlen Anna Catharina Boonen daar vader af is Gerardus Claes,
ingezetenen alhier publiekelijk aan de meestbiedende verkopende klederen en het lijnwaad
nagelaten bij de voorschreven Anna Catharina Boonen.
O.a.

een paar handschoenen, een rode rok, trekmutsen, een capuijtjen, een blauwe
voorschoot, een rode neusdoek, kousen, een falie … etc…

Ten dage der verkoop in contante ontvangen de som van ……………….
Waarvan gekort aan den stadhouder Erasmus Schoofs voor het oproepen

47 - 17 - 3
0 - 11 - 2

TGL-OGA17-066
N° 11.
Deze zegel dient tot den volgende boek der haafelijke en meubilaire goederen nagelaten bij
wijlen Peeter Van De Ven, wegens zijn nagelaten weduwe Dimphna Bogaerts. Item wegens Jan
Goossens als voogd over de twee voorkinderen van den voorschreven Peeter Van De Ven daar
moeder af was Catharina Nelis. Item wegens Franciscus Van De Ven als voogd over de twee
nakinderen van de voorschreven Peeter Van De Ven daar moeder af is de voorschreven
Dimphna Bogaerts, verkocht op datum 18 september 1780, welke koopsommen met de ongelden
belopen ter somme van 126 guldens, 9 stuivers één oord.
TGL-OGA17-067
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke men wegens Dimphna Bogaerts weduwe van
wijlen Peeter Van De Ven. Item wegens Jan Goossens als voogd over de 2 voorkinderen van de
voorschreven Peeter Van De Ven daar moeder af was Catharina Nelis. Item wegens Franciscus
Van De Ven als voogd over de twee nakinderen van den voorschreven Peeter Van De Ven daar
moeder af is de voorschreven Dimphna Bogaerts zal verkopen alle en dergelijke de haafelijke en
meubilaire goederen nagelaten bij wijlen den voorschreven Peeter Van De Ven.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Guilliam De Backer van Noorderwijk koopt een koe voor 23 guldens en 10 stuivers borg Sebastian
Geboers.
De weduwe in deze koopt voor 26 guldens een koe, borg Franciscus Van De Ven.
Peeter Daems van Daemseijnde koopt een osken voor 8 guldens, borg Peeter Nuijens Oosterwijk.
De weduwe in deze koopt een kalf boor 3 guldens 5 stuivers, borg Franciscus Van De Ven.
Voor de wethouders het schrijven van scheiding en deling der nagelaten goederen van wijlen
Peeter Van De Ven …………………………………….
4 - 16 - 2
TGL-OGA17-071
N° 12.
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Deze zegel dient tot den volgende koopboek der verkochte haafelijke en meubilaire
goederen van wijlen Joannes Matthijs en Catharina Van Elsen, verkocht op datum van vier
december 1780, welke koopsommen belopen ter somme met de ongelden te samen 65 guldens
één stuiver drie oorden.
TGL-OGA17-072
Condities en voorwaarden waarop men wegens de erfgenamen van wijlen Joannes Matthijs en
Catharine Van Elsen zijn huisvrouw publiekelijk zal verkopen de navolgende goederen.
O.a.

melktijlen, aarde tijlen, ijzeren bol, een tempst, een aarden kruik, flessen, zoutvat,
hamer en kapmes, een koperen panneken, een papketel, een emmer, een moor,
een lamp, een bijl, gordijnen, een pluimen kussen, handdoek, slaaplakens, hemden,
…

Inliggend:

Den ondergetekende bekende ontvangen te hebben van Joannes Peeters een
zilveren ijzer, een zilveren Agnus Dei een gouden ring, die hem ter hand besteld
was vanwege Catharina Van Elsen, nu overleden, om hetzelfde te offeren aan
Onze Lieve Vrouw, deze 3 december 1780. Norbert De Bruijn, pastoor van
Tongerlo.

Specificatie van Jan Peeters tot last der erfgenamen van wijlen Jan Matthijs en Cathrien Van
Elsen wegens een jaar kamerhuur van zeven guldens verschijnt half maart 1781.
Over het lijken van Catharien Van Elsen acht schellingen……………………….
2 - 16 - 0
Voor een reis naar Geel, tweemaal naar Westerlo samen twee schellingen…..
0 - 14 - 0
Item voor een voer naar Arendonk met koren bij afrekening van
één gulden drie stuivers twee oorden……………………………………………….
1 - 14 - 0
Item voor een pond boter en 6 groote broden geleverd ten dage der uitvaart van
Catharien voorschreven ten dienste der erfgenamen te samen…………………
0 - 10 - 1
De huisvrouw van Peeter Van Elsen heeft op verzoek van Dimphna Van Elsen haar bijgestaan
en gediend in haar ziekte.
Eerst zeker zestig dagen, per dag en zeven en veertig dagen haar aanzocht.
Te samen 113 dagen à rate van vijf stuivers per dag alhier ………………………
28 - 5
Item over acht maak geweest te hebben naar den doctor Peeter naar Geel….
4-0
Ten dage der verkoping in contante ontvangen de som van……………………
59 - 15 - 2
Gekort aan de huisvrouw van Peeter Van Elsen ………………………………… 32 - 19
Aan Jan Peeters voor een jaar kamerhuur, lijken en verdere devoiren………… 12 - 3 - 3
Ondertekenden met verklaring niet te kunnen schrijven Adriaen Verboven wonende tot Vorselaar.
Guilliam Matthijs wonende tot Meeren verklarende niet te kunnen schrijven. Getekend, Peeter
Vermeerbergen des voorschreven Guilliam Matthijs schoonzoon. Joseph Hoefkens verklaarde
niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA17-80
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zeker huis en aangelegen erve
gestaan en gelegen tot Buel onder Oosterwijk wegens Joannes Dioos als voogd over Henricus
Stijnen zo voor zich als in kwaliteit van toeziender over zijn zuster Maria Stijnen. Item wegens
Peeter Stijnen, verkocht op 11 januari 1781 voor de som van 244 guldens courant.
TGL-OGA17-081
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Joannes Dioos als voogd en Henricus Stijnen zo
voor zichzelf als toeziende over zijn minderjarige zuster Maria Stijnen. Item wegens Peeter
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Stijnen hun broer Jans kinderen, daar moeder af was Elisabeth Wouters 15. De voorschreven
voogd en toeziender ten einde nabeschreven geautoriseerd door de wethouders alhier. De
voorschreven Joannes Stijnen vader van de voorschreven kinderen bij deze ook afgevende zijn
recht van touchte dat hij tot het nabeschreven huis en de gronden van erven is hebbende,
verklaarden aan de meestbiedende te zullen verkopen zeker huis, hof en aangelegen erven, groot
salvo een sille. Palende oost … (leeg) … zuid Peeter Van Linden, west ’S Heerenstraete en noord
Martinus Daems, gestaan en gelegen te Buul onder Oosterwijk.
En het voorschreven goed voor alleman opgeroepen zijnde, is deze na derde werf gebleven aan
Martinus Daems voor de som van 212 guldens en stelde daarop 15 hoogen, ter presentie van de
getuigen Adriaen Van Hove. Bovendien stelde Jan Douwen nog twee hoogen, ter presentie van
Jan Kempenaers, Joannes Franciscus Raedts, borg Jan Cempenaers. Den 12 december stelde
Martinus Dams nog 15 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 11 januari 1781 koper gebleven.
Ondertekenden: Henderick Steijnen, Jan Steijnen, Joannes Dioos en Peeter Steijnen stelde
een kruisje.
TGL-OGA17-084
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende koopboek der verkochte haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Catharina Luijten wegens haar nagelaten weduwnaar cum suis op
datum van 13 februari 1781, welke koopsommen belopen tot 142 guldens 15 stuivers.
TGL-OGA17-085
Condities en voorwaarden waarop men wegens Peeter Verdonck weduwnaar van wijlen
Catharina Luijten zal verkopen een partij stro en hooi en voorts hetgeen aldaar te koop gesteld
zal worden. Aldus geconditioneerd en openbaarlijk voorgelezen binnen Tongerlo ten huize van de
verkoper gestaan op de Santvoort deze 13 februari 1781. Cora en ten overstaan van Jan Heijns en
Bernardus Mertens schepenen.
Volgt ook een lijst van haafelijke goederen. o.a. twee glazen teljoren, een trekpot, aardewerk, een
tinnen schotel, een koperen visspaan, boor en eggen, tinnen lepels, een biervat, twee koeiketels,
schorten, kousen … etc…
Nota: den os is voor den datum van den koopdag verkocht door den weduwnaar voor 66 guldens.
Nota: de weduwnaar in het leven van zijn vrouwe heeft verkocht aan Franciscus Mennekens 46
stukken spek waarvan de erfgenamen van Catharina Luijten komt de helft.
De weduwnaar verklaart in contant te hebben gelijk dezelfde zijn overtelt op heden ….31 - 6 - 2
Peeter Verdonck verklaarde niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA17-092
N° 3.
Deze zegel dient tot de volgende condities der verkoop van enige bomen en schaarhout
wegens de erfgenamen van wijlen Martinus Van Dijk en Maria Grootjans verkocht op datum van
26 februari 1781, welke koopsommen met de ongelden belopen ter somme van 93 guldens18
stuivers.
TGL-OGA17-093
Condities en voorwaarden waarop men vanwege de erfgenamen van wijlen Martinus Van Dijck
en Maria Grootjans gehuwden tijdens hun leven, publiekelijk zullen verkopen de navolgende
kopen bomen en schaarhout.

15

Olense gezinnen voor 1801: Joannes Steijnen x Elisabeth Wouters, nr. 2155, pag. 433.
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O.a. een boom aan de schuur, een dennenboom, twee wilgen, een struik …..
TGL-OGA17-096
N° 4.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfelijke goederen wegens
Guilliam Aerts en Joannes Schroven als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan
Baptist Aerts daar moeder af is Anna Schroven en wegens haar bejaarde kinderen verkocht op
datum van 1 maart 1781, bij stokslag voor de som van 745 guldens met de verdieren.
TGL-OGA17-097
Condities en voorwaarden waarop men wegens Guilliam Aerts en Joannes Schroven als
rechtelijke aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Joannes Baptista
Aerts daar moeder af is Anna Schroven. Item wegens dezelfde Anna Schroven en haar
bejaarde dochter Maria Elisabeth Aerts in huwelijk met Franciscus Deckers en haar bejaarde
zoon Guilliam Aerts, publiekelijk zal verkopen aan de meestbiedende het huis en de gronden van
erven nabeschreven.
Aldus deze condities openbaarlijk voorgelezen zijnde op deze 10 februari 1781.
Op al de voorstaande nabeschreven condities werd voor eert te koop gesteld zeker huis, stal,
schuur, hof en binnenveld, ap- en dependentiën daaraan groot te samen omtrent een half bunder
gestaan en gelegen omtrent “ den langen vonder “ tot hindersom onder Zammel, wezende een
Keurstadt onder de tiende van Oosterlo en Zammel N° 481. Palende oost De Broeckstraet, zuid
Jan Baptist Aerts, west Geeraert Aerts en noord de Veldstrate.
Item een perceel land genaamd “ de lange schomme “ gelegen als voor en onder de
voorschreven tiende N° 490, groot een half bunder. Palende oost Jan Lemmens, zuid de
Veldstrate, west en noord den heer Jan Baptist Ooms pastoor van Zammel.
Item een plekske land genaamd “ de voort “ groot een half bunder zo men zegt, de ene helft
gelegen onder Westerlo en de andere helft onder Geel, welke laatste helft is subject aan Keurcijns.
Palende in het geheel oost De Broeckstraete, zuid “ ’t gemeijn broeck “, west Adriaen Jongers en
noord Geert Aerts en hun zelfs.
Den voorschreven koop door den stadhouder dezer Heerlijkheid Henrick Truijens opgeroepen
zienden vele en lange roepen zo is de voorschreven koop na derde werf gebleven aan Dominicus
Van Den Bergh ingezetene van Veerle voor de som van 545 guldens en stelde daarop nog 30
hoogen. Compareerde Adrianus De Ceuster ingezetene van Zammel en Jan Franciscus Van
Den Bergh ingezetene van Veerle die zich voor deze koop als borg stelden.
Tweede koop een plekske land genaamd “ het blockxken “ gelegen onder Sammel, groot
negentig roeden. Palende oost de straat, zuid, west snort de erfgenamen Backx. Hetzelfde land
werd in huur gebruikt bij Franciscus Van Uijtven die daar nog huur aan heeft tot augustus. De
verkopers reserveerden voor hun de opgaande eijken bomen aan dezelfde plek behorende om
deze te kunnen verkopen, en dat deze zeker van de grond moeten gedaan worden voor het einde
der maand juni eerstkomende. Dit perceel opgeroepen zijnde door de stadhouder, is deze na
derde werf gebleven aan Joannes Vranckx ingezetene onder Zammel die verklaarde deze koop
gedaan te hebben voor en ten behoeve voor den Eerwaarde heer Backx pastoor tot Kessel voor
de som van 150 guldens en stelde daarop nog 12 hoogen. Actum 10 februari 1781.
Derde koop een plekske land genaamd “ den nieuwen hoff “ gelegen onder Sammel groot salvo
een sille. Palende oost en zuid de erfgenamen Bacx, west de straat en noord Franciscus
Lembrechts. Hetzelfde land werd in huur gebruikt bij Franciscus Van Uijtven die daar nog huur
aan heeft tot augustus 1783. De verkopers reserveerden aan hun de opgaande eiken bomen.
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Vierde koop een weide of dries gelegen onder Sammel, groot salvo een half bunder. Palende oost
de erfgenamen Bacx, zuid Jacobus Van Steenbroeck en noord een veldstraat of de erfgenamen
Bacx. De voorzegde weide was in huur bij Franciscus Vennekens die daaraan nog huur heeft tot
half maart 1783. De verkopers reserveerden de opgaande eiken bomen die aan deze weide
behoorden.
Vijfde koop een perceel hooi was gelegen in “ het vriesbroeck “ groot salvo een derdel. Palende
oost Godefridus Verellen, zuid Jan schoven, hun zelf en Franciscus Lambrechts, west de abdij van
Tongerlo en noord dezelfde abdij, Andries Blanckers en Peeter Schroven. Vrij en onbelast
uitgenomen de publieke lasten en dat hetzelfde Leenroerig is aan den Leenhove van de Princesse
van Geel.
Zesde koop een half derdel hooi was gelegen in “ het vriesbroeck “ wisselende tegen Jan Dioos
en de begijn Mutsaerts. Palende oost Jan Schroven, zuid de baan, west Franciscus Lambrechts
en noord hun zelf.
TGL-OGA17-106
Koopakte van het voorschreven huis etc … 1772.
Wij E. E. Sanen drossaard en alle schepenen der Vrijheid, exepto Janssens in collegio vergaderd
zijnde getuigen onder onze schependoms zegel ter zaak nabeschreven dienende, dat voor ons
compareerde Elisabeth De Peuter weduwe van wijlen Jan Verdonck als enige erfgenaam van
wijlen Adriaen De Peuter, bekennende verkocht te hebben aan Jan Baptist Aerts en Maria
Schroven gehuwden zeker huis stal en schuur, hof en binnenblok ap- en dependentiën, groot te
samen omtrent een half bunder, gestaan en gelegen omtrent “ Den Langen Vonder “ tot
Hindersom onder Zammel, wezende een Keurstadt onder de tiende van Oosterlo, N° 481 … etc…
zie boven.
1 december 1772. J. Moortgat.
TGL-OGA17-108
N° 5.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van het koren ten velde wegens
Amandus Van Genechten en Theresia Heijlen zijn huisvrouw, verkocht op datum van 3 juli 1781,
welke koopsommen met de ongelden belopen ter somme van 88 guldens, 1é stuivers en drie
oorden.
TGL-OGA17-109
Condities en voorwaarden waarop men wegens Amandus Van Genechten en Theresia Heijlen
zijn huisvrouw ingezetene alhier binnen Tongerlo zal verkopen de granen ten velde.
Rekening, bewijs en reliqua die Joannes Josephus Van Roij inmaander der koopsommen van de
granen wegens Amandus Van Genechten verkocht op datum van 3 juli 1781 als rendant mits
deze doende en overgevende is aan den voorschreven verkoper als contradicent.
In den eersten blijkt bij den originele koopboek dat het totaal provenu van de verkochte granen
komt te belopen zonder de ongelden ter somme van 83 guldens, 5 stuivers die den rendant alhier
goed doet.
TGL-OGA17-114
N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende condities der granen of koren ten velde wegens Peeter
Verdonck weduwnaar van wijlen Catharina Luijten. Item wegens Margareta Van Dingenen
weduwe van wijlen Adriaen Luijten cum suis, verkocht op datum van 10 juli 1781, welke
koopsommen belopen met de ongelden 104 guldens zes stuivers.
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TGL-OGA17-115
Condities en voorwaarden waarop men wegens Peeter Verdonck weduwnaar van wijlen
Catharina Luijten. Item wegens Margareta Van Dingenen weduwe van wijlen Adriaen Luijten
cum suis ten hunne verzoek publiekelijk en wettelijk zal verkopen het koren ten velde.
O.a.

op het binnenveld, “ het heijblocxken “ op “ de jacobus heijde “, op “ de groote
weijde “, op “ proosten bosch “, op “ het proviseurs velt “….

Inliggende folio:

Op de merkt van Hoevel
100 en 14 paer wolle kousens
10 wolle mutsen
50 neusdoeken van gaeren ende catoen
8 zeijde neusdoeken
drij lappen dimit
2 lappen samois
30 spigels
30 snuijf doossen
6 pont gebonden boecken
40 pont gemengelde cremerij
TGL-OGA17-118

N° 7.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zeker huis, hof en erve
gestaan omtrent de Capelle wegens Maria Cornelia Zegers en Joannes Belmans, finaal bij
kaarsbranding verkocht aan Martinus Verbist ingezetene tot Langdorp voor de som van 450
guldens op datum van 9 november 1781.
TGL-OGA17-119
Condities en voorwaarden waarop Maria Cornelia Zegers en Joannes Baptista Belmans
ingezetenen der stad Antwerpen hebben verkocht aan Martinus Verbist ingezetene tot Langdorp,
eerst zeker huis, stal, schuur, hof en erve daaraan annex, groot 75 roeden salvo, gelegen in de
Geelsche straete alhier. Palende oost, zuid en west de straat en noord Jan Verleuffelt. Item en
daartoe alsnog zeker perceeltje land genoemd “ het duijvecot ”, groot 54 en een kwart roeden
salvo gelegen bij de Santvoortstraete alhier. Palende oost de Santvoortstraete, zuid Guilliam
Mertens, west en noord Guilliam Nuijens. Zijn deze verkopingen geschied om en voor de somme
van 444 guldens en zes hoogen courant.
De kaars van ’S heerwegen ontstoken zijnde zo is met den val en uitgang dezelfde koper gebleven
den voorschreven Martinus Verbist voor de voorschreven som en is mede gecompareerd
Joannes Cuijpers ingezetene tot Langdorp des kopers schoonbroer en heeft zich gesteld als
borg.
inliggende folio:

Den ondergeschreven geve volle maght ende prockeratij aen Marie Cornelia
Segers mijne vrouwe van te verkoopen ende te gooijen alles ende soo sij het
best sal goet vinden als oft ik er selve bij ware. J. B. Belmans.
Martinus Verbist ende Maria Theresia Cuijpers sijne huijsvrouwe
ingezetene tot Langhdorp. Den armen van Tongerloo is gegoijt voor de
somme van 200 gls courant.

Impost van Joseph Verboven 1770
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Manschap vijf persoonen
Vrouwelijckheijdt drie persoonen
Item een peirt
Item ses koijbeesten
Ondertekent Joseph Victorius Verboven, mulder in Tongerloo den 20 mei 1770.
TGL-OGA17-125
N° 8.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen van Henricus Van Hove gehouden op datum 23 november 1781 en belopen ter somme
van 24 guldens en 15 stuivers drie oorden.
TGL-OGA17-126
Condities en voorwaarden waarop men wegens Henrick Van Hove weduwnaar van wijlen Anna
Maria Soels alhier overleden en wegens hunne meerderjarige kinderen, mitsgaders Henrick
Tiborts en Adrianus Van Hove als geëede voogden over hun achtergelaten minderjarigen zal
verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij de voorschreven aflijvige achtergelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. In contanten
ontvangen op de voorschreven datum de somme van vijftien guldens dertien stuivers en drie
oorden.
Nota: het lijnwaad der weduwe is gebleven aan de kinderen en het lijnwaad van de weduwnaar
aan dezelfde bij consent van de voogden en de bejaarde kinderen.
TGL-OGA17-127
N° 9.
Deze zegel dient tot de volgende koopboek der bomen en schaarhout wegens de
erfgenamen Adriaen Luijten en Margareta Van Dingenen verkocht op datum van 29 december
1781, welke de koopsommen belopen van 98 guldens, tien en een halve stuiver, daaronder
begrepen de ongelden.
TGL-OGA17-128
Condities en voorwaarden waarop men wegens de erfgenamen van wijlen Adriaen Luijten en
Magriet Van Dingenen zal verkopen het schaarhout en de bomen. Rekening, bewijs en reliqua
die Joannes Josephus Van Roij inmaander der koopsommen der bomen, verkocht bij notariële
condities als rendang over de ontvangsten en uitgave is doende aan de erfgenamen na te
noemen.
Het blijkt bij den originele koopboek dat de totale ontvangst der verkochte bomen en schaarhout
komt te belopen 98 guldens 10 stuivers 2 oorden.
Waaraan gekort voor het formuleren, schrijven in den koopboek vacatie in het verkopen, aan den
stadhouder voor het oproepen, kerkgebod, voorschot voor de zegel der condities, voor het
collecteren, voor de besteding van Peeter Menten op den voorschreven koopdag…. 40 - 7 - 0
Den gehele boni beloopt totaal …………………………………….
90 - 9 - 0
Welke boni gedeeld in acht egale delen tussen de acht kinderen van wijlen Adriaen Luijten en
Margareta Van Dingenen de somme van elf guldens zes en 1/4 stuivers.
Dimphna Luijten bekende deze som ontvangen te hebben en verklaarde niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA17-135
N° 10.
Deze zegel dient tot de volgende transactie tussen Peeter Verdonck ter ene en Jan
Luijten, Peeter Cuijpers en Peeter Menten ter andere, over zekere procedure ventilerende voor
de wethouders alhier ter rolle gepasseerd op datum van 29 december 1781.
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TGL-OGA17-136
Op heden den 29 december 1781 is voor ons heer Schout en schepenen der Heerlijkheid van
Tongerlo gecompareerd, Peeter Verdoenck weduwnaar van wijlen Catharina Luijten ter ene.
Item Joannes Luijten, Peeter Cuijpers in huwelijk met Maria Luijten. Item Peeter Menten in
huwelijk met Barbara Luijten respectievelijk broer en zusters van de voorschreven Catharina
Luijten ter andere zijde.
Alle welke comparanten alzo er proces of geschil is ontstaan ventilerende voor de wethouders
alhier tussen hem eerste comparant en de comparanten der tweede partij cum suis, ter zake van
twee jaar mondkosten genoten door wijlen Margareta Van Dingenen weduwe van wijlen Adriaen
Luijten bij en ten huize van den voorschreven eerste comparant als breeder blijkt ter rolle van de
wethouders alhier.
Zo is het dat de voorschreven comparanten om te voorkomen van alle verdere kwesties en
geschillen en verder onkosten van procedure des aangaande hebben veraccordeerd op de
manieren navolgende te weten dat zij eerste comparanten van de tweede partij zullen moeten
betalen aan hem comparante van de eerste partij de somme van 28 guldens courant geld … etc …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo op datum als boven; coram den Heer M. N. Van
Schoubroeck Schout, Bernardus Mertens en Adrianus Verstappen schepenen.
TGL-OGA17-138
N° 12.
Deze zegel dient tot de condities van verkoop der erfelijke goederen nagelaten bij wijlen
Adriaen Luijten en Margareta Van Dingenen gehuwden en binnen Tongerlo overleden, verkocht
op datum van 12 januari 1782 en bij kaarsbranding gesloten op 28 januari 1782, voor de som van
2479 guldens courant met de hoogen.
TGL-OGA17-139
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van wijlen Adriaen Luijten en
Margareta Van Dingenen publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de erfelijke goederen achter
deze condities gespecificeerd.
Op al de voorstaande condities werd vooreerst te koop gesteld zeker huis, stal en hof met alsnog
salvo 160 roeden land in het binnenblok naast den hof gelegen. Palende in het geheel oost Merten
Gebruers, zuid Maria Cornelia Segers, west een straatje en noord de straat naar Geel. Item
daartoe alsnog een weide of dries, gelegen aldaar groot salvo drie zillen. Palende oost Peeter
Wuijts Mertenssone, zuid de abdij alhier, west Merten Gebruers en noord Peeter Raets met zijne
heide. Item een heide gelegen aan “ sterschots heijde “ alhier, groot een sille. Palende oost de
straat van “ de moorsdongen “ naar Oevel, zuid de abdij alhier, west … (leeg) en noord de
weduwe Guilliam Verachtert.
(doorstreept) Item daar toe alsnog een half zille kwacht gelegen in “ het oolenbroeck “. Palende
oost Dimphna Van Lommel, zuid den loop, west Adriaen Mertens, noord … (leeg) ….
Tweede koop een schuur omtrent drie bunders weide of dries, nu som land en ten dele heide,
gelegen in “ de moorsdongen “. Palende oost Franciscus Van Hout, zuid en west de straat en
noord Jan Baptist Van Roij.
Derde koop een perceel land gelegen in “ het oosteneijnde “ alhier genaamd “ het out block “
groot salvo bij willen. Palende boost en west de abdij, zuid het straatje en noord Catharina Boecx
Peetersdochter en de erfgenamen Jan Laureijs.
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Vierde koop een plek land insgelijks gelegen in “ het oostereijnde ” genaamd “ het kessels “
groot drie en een halve zille salvo. Palende oost de abdij, west Maria Anna Van Dijck, zuid Peeter
Raets en noord de abdij en Jan Baptist Van Roij.
Al de voorschreven kopen door de stadhouder Tibors opgeroepen zijnde en daarvoor naar zeer vel
en lange roepen opgehoogd zijnde ter somme van 2435 guldens is daarvoor bij palmslag
verbleven aan Petrus Menten ingezetene alhier en heeft daarop gesteld veertig hoogen . De
letteren P M betekenen den naam van Peeter Menten als zijnde zijn gewoonlijk handmerk.
Compareerde Joseph Matthijs ingezetene alhier en heeft zich voor den voorschreven koper
gesteld als borg. De keirse van ‘ s Heerenwege op den voorschreven koop ontstoken zijnde, zo is
met den val en den uitgang dezelfde koper gebleven den voorschreven Peeter Menten in huwelijk
met Maria Barbara Luijten voor de voorschreven som.
Actum Tongerlo 28 januari 1782, coram Bernardus Mertens, Jan Baptist Wellens en Adrianus
Verstappen schepenen.
TGL-OGA17-146
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen wegens de erfgenamen van wijlen Carel Tielemans verkocht op datum van 29 januari
1782, welke koopsommen belopen ter somme van … (leeg) …
TGL-OGA17-147
Condities en voorwaarden waarop men wegens de erfgenamen van wijlen Mr. Ludovicus Carolus
Tielemans ten hun woonhuis gestaan binnen Tongerlo zal verkopen alle haafelijke en meubilaire
goederen.
Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a. aardeschotels, stoofpotten, holblokken, koperen bekers, muijseval, een kasken, vogelkooitjes,
een heilig huijsken, stoelen, quackelhuijs, een houten doos, een bak met rommel, een kanten
kussen, een zift, een spinnewiel, een leest, schilderij leesten, een scherpe zaag, schaven,
winkelhaak, zaag en boor, een lijmpot, schaven, beitels en trektang, vijlen, gutsen en beitels,
asperges mes, ijzeren schroef, kandelaar en snuiter, pollepels, vierketel, mortier, balance, schalen,
gewicht, koperen ketel, marmitte, koeiketel, boeken, waskuip, wateremmer, een kuip, een
jachtbus, behangsels, de moelde, draaibank, schaafbank, een koop hout, toebak block, kerfsteen,
koffiemolen, spiegel, wijwatervat, 2 posturen, bloempotje, tassen, een lessenaar, bierpot,
kegelspel, een zetelstoel, schilderijen, een hak, een viole, lessenaar met de tafel in de kamer, een
schilderij het peert, een rek, een gemak, een schilderij de Jouffr. in de camer, een pluimenbed, een
matras, toebak, de kleerkast, de vogel in de kamer met het huisje, de staande horloge, de glazen
kast in de keuken, patatjes, het stro, den mutsaard …
totaal 364 loten te koop aangeboden.
Aldus publiekelijk en wettelijk verkocht op datum van 29 januari 1782, coram Bernardus Mertens
en Josephus (Victorius) Verboven schepenen.
Ontvangen bij mij ondergetekende Theresia Tielemans in huwelijk met N. Cockx ingezetenen tot
Diest uit handen van J. J. Van Roij op korting der koopsommen van de voorschreven verkochte
goederen een som van 31 guldens en tien stuivers, present Wilhelmus Tielemans en Bernardus
Mertens. Actum Tongerlo 5 september 1782. Maria Theresia Tielemans.
TGL-OGA17-157
N° 3.
Deze zegel dient tot de condities van verkoop der erfelijke goederen nagelaten bij wijlen
Jan De Ceuster en Maria Boeckx gehuwden geweest binnen Oosterwijk Tongerlo overleden,
verkocht op datum 23 januari 1782 bij kaarsbranding gesloten op datum 12 februari daarna, voor
de som van 3900 guldens courant met de verdieren.
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TGL-OGA17-158
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adrianus De Ceuster zo voor zichzelf als in
kwaliteit van voogd en Franciscus Dirckx als toeziende over de minderjarige kinderen van wijlen
Elisabeth De Ceuster daar vader af is Joseph Dirckx. Item Petrus De Ceuster en Joannes
Baptista De Ceuster. Item Petrus Van Den Bergh in huwelijk met Elisabeth De Ceuster van
dezelfde tot het nabeschreven geautoriseerd, publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de erfelijke
goederen achter deze condities gespecificeerd.
Op al de voorstaande en nabeschreven condities worden alhier te koop gesteld,
1. Een huis met schuur, stal, hof en binnenblok, groot salvo één en een halve sille. Palende
oost Franciscus Schroijes, zuid de straat, west de straat en noord Peeter De Ceuster.
2. Een bunder land gemeenlijk genaamd “ de miees plek “ gelegen omtrent het voorschreven
huis, groot salvo een bunder. Oost Peeter Boecx, zuid Franciscus Schroijes, west Jan
Baptist Wijnants en noord Franciscus Schroijes.
3. Een bunder land salvo, genaamd “ het lesblock “ gelegen omtrent het voorschreven huis.
Oost Peeter Boeckx, zuid Adriaen Snijers, west Franciscus Schroijes, Peeter De Ceuster
en anderen en noord Jan Wouters erfgenamen.
4. Een plek land gelegen omtrent het voorschreven huis genaamd “ den voorsten dries “.
Oost Franciscus Vermeulen, zuid Jan Wouters erfgenamen, west Peeter De Ceuster en
noord de Veldstraat. Item en daartoe alsnog een zille mastbos gelegen omtrent het
voorgaande. Palende oost en noord Adriaen Wouters, zuid Peeter De Ceuster Janssone en
west Henrick De Becker.
5. Een plek land genaamd “ de vecquemans hoeve “ groot salvo vijf zillen, Palende oost
Joseph Verstappen, zuid dezelfde, west Adriaen De Ceuster en anderen en noord Peeter
De Ceuster. Item een plekske zo land als heide omtrent het voorgaande gelegen, groot drie
zullen salvo, oost Adriaen De Ceuster, zuid Jan Mols, west en noord Peeter De Ceuster
Janssone.
6. Item een plek land gemeenlijk genaamd “ moijer eutes “ gelegen omtrent “ het
dispensiersbosch “, groot salvo een zille, oost Peeter Boeckx, zuid den heer Dispensier,
west Jan Dierckx erfgenamen en noord de begijn Helsen. Item salvo anderhalve zille land
en heide gelegen aldaar, oost Adriaen De Ceuster, zuid de begijn Helsen, west dezelfde en
noord den H. Geest van Oolen.
7. Een bunder land salvo gelegen tegen de Mechelse baan genaamd “ jenneken lemmens “,
oost Merten Goossens, zuid de voorschreven baan, west … N… Van Hove en noord Jan
Sterckx.
8. Item salvo anderhalve zille land gelegen aan de Schurestraat, oost Merten Goossens, zuid
den Heer Iven, west de voorschreven straat en noord Jan Van De Poel.
9. Item drie percelen weide genaamd “ de eussels “gelegen omtrent malkander, de eerste
salvo een sille. Palende oost Joseph Verstappen, zuid Adriaen Van De Poel, west de straat
en noord de straat, het tweede perceel groot salvo anderhalve zille. Palende oost Peeter
Boeckx, zuid Merten Goossens of de dijk, west Adriaen Van De Poel en noord Merten
Goossens. Het derde perceel groot salvo een half sille. Palende oost Adriaen Van De Poel,
zuid Merten Goossens of de dijk, west Peeter Boeckx en noord Joseph Verstappen.
10. Item salvo anderhalve sille zo bos als land genaamd ” het heijken “. Palende oost Adriaen
Snijers, zuid de straat, west Adriaen Van De Poel, noord … (leeg).
11. Item een weide gelegen in “ den hoeck “ groot salvo een sille. Oost de begijn Helsen, zuid
Franciscus Vermeulen, west Peeter Nuijens en noord Jan Van Castel.
12. Item een heide gelegen daar den schutsboom eertijds heeft gestaan, groot een half bunder
nu som land, van deze gemeente aangenomen. Oost Jan Cempeners, zuid … (leeg) …
west Adriaen Snijers en noord Franciscus De Coninck.
13. Item een heide gelegen omtrent de voorgaande groot een sille. Oost Jan Cempeners, zuid
Adriaen Snijers, west … (leeg) … en noord Adriaen Snijers.
14. Item een heide gelegen omtrent “ sterschotsheijde “, groot salvo een sille . Palende oost
… (leeg), zuid de abdij, west Michiel Van De Ven erfgenamen en noord … (leeg)
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15. Item anderhalve sille heide gelegen aan “ de weeuwe “. Oost Joseph Verstappen, zuid
Peeter Boecx, west “ de weeuwe “ en noord Jan Dircx erfgenamen.
Worden de voorschreven goederen verkocht voor vrij en onbelast.
De helft van de plekke land genaamd “ de miees pleck “ Sub N° 2 en de plek land genaamd
“ moijer meutes “ Sub. N° 6 wordt in huur gebruikt bij Jan Baptist Verachtert ten prijs van 17
lopen koren jaarlijks. De meerrest der voorschreven goederen met het huis, schuur, hof etc. wordt
in huur gebruikt bij Franciscus Wouters die daaraan nog in huur heeft tot half maart van het jaar
1783 als wanneer kopers respectieve zullen kunnen komen in gebruik.
De verkopers reserveerden aan hun de bomen en het schaarhout op heden verkocht, mitsgaders
het schaarhout op heden niet verkocht alsnu vier à vijf jaren oud zijnde met dit seizoen te
amoveren en de bomen te amoveren voor Sint Jan Baptist eerstkomende. De koper zullen moeten
geven of betalen honderd potten voor lijfkoop geheel ten laste van de koper.
De voorschreven stede met huis, schuur, stallingen en verdere batisten met de landen, weiden,
bos en heiden door den dienaar Schoofs opgeroepen zijnde en daarvoor door Peeter De Ceuster
medeverkoper geboden zijnde de somme van 3500 guldens courant geld en stelde daarop nog
400 verdieren en heeft hierbij verklaart deze koop gedaan te hebben voor en ten behoeve zo van
zich zelve als voor Adrianus De Ceuster, Joannes Baptista De Ceuster en Petrus Van Den
Bergh in huwelijk met Elisabeth De Ceuster, ieder voor een vierde part, dewelke verklaarden
deze koop alzo te accepteren.
Compareerde Joannes Franciscus Verellen ingezetene in de Goorbeke onder Herselt en stelde
een hooge boven de voorgaande. Compareerde de voorschreven Peeter De Ceuster en stelde
nog een hooge bij. Aldus publiekelijk en wettelijk verkocht deze 23 januari, coram M. N. Van
Schoubroeck Schouteth, Jan Cempeners en Jan Dioos schepenen present Franciscus Dircx
toeziender van de voorschreven wezen.
Peeter De Ceuster is koper gebleven na de kaarsbranding op 12 februari 1782, ten overstaan van
Bernardus Mertens en Jan Baptist Wellens schepenen; mitsgaders ter presentie van Josephus
Dirickx weduwnaar van wijlen Elisabeth De Ceuster die bij deze is afstaande ten behoeve van de
kopers zijn recht van touchte die hij op de voorschreven goederen zoude mogen hebben.
TGL-OGA17-165
Aan de Heeren wethouders des markizaat Westerlo als
oppervoogden van alle wezen onder hun jurisdictie.
Vertonende met eerbiedigheid Adrianus De Ceuster en Franciscus Diricx als voogden en
toeziender over de minderjarige kinderen van wijlen Elisabeth De Ceuster daar vader af is
Josephus Dirickx, beiden door Ue aangesteld.
Dat aan den eersten vertoner aan Peeter De Ceuster, Joannes Baptista De Ceuster en
Elisabeth De Ceuster in huwelijk met Peeter Van Den Bergh zijn eerste vertoners broeders en
zuster respectieve mitsgaders aan de voorschreven minderjarige pro indiviso is competerende een
stede met huis, schuur, stal etc… met omtrent tien bunders zowel land als weide als heide gelegen
tot Oosterwijk onder de jurisdictie van Tongerlo.
Dat dezelfde goederen merkelijk zijn belast met erfelijke renten en obligaties, te meer dat de
voorschreven wezen ouders hun kindsgedeelte der voorschreven wezen moeder bovendien
hebben belast met een kapitale rente van 200 guldens courant geld aan Adriaen Peeters, voor
welke rente zich hadden verbonden als borg des eerste vertoners vader, waardoor den eerste
vertoner en zijne mede erfgenamen van dezelfde nu zich ook vindende belast.
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Dat ook nog enige renten staan in het gemeen, zo op de nagelaten goederen van den eerste
vertoners ouders als op de goederen van zijne respectieve ooms, en dat dienvolgens ter oorzaak
der zelfde renten kwalijk deelbaar zijn, de goederen van hem eersten vertoner cum suis, en niet
tegenstaande hij eerste vertoner geen middel zou weten om de schulden ten laste zijner wezen te
kunnen effenen alzo hij vermeende dat hij die zeer na zouden exhaurieren het deel aan de wezen
voorschreven goederen competerende.
Zo is het dat hij eerste vertoner en zijn mede voogden, mitsgaders de verdere mede deelhebbers,
dewelke graag in gemeenschap zouden willen blijven en ook graag zouden wezen ontlast van alle
den eersten geraadzaam hebben gevonden de goederen hun uit den hoofde van hun ouders
competerende publiekelijk te verkopen als geen ander middel wetende.
En alzo zulke verkoop nier vermag te geschieden zonder permissie van Ue, oorzaak van toevlucht
tot dezelfde.
In de marge:

Gezien deze, stadhouder loco den heer drossaard en de schepenen,
accordeerden de supplianten de permissie ten deze verzocht, met macht de
kopers in de verkochte goederen te goeden, vestigen en erven met solemniteiten
naar recht. Actum in collegio coram F. Teniers stadhouder, Peeter Verboven, C.
Bruijnseels, G. Coomans, Jan Baptist Wuijts, Jan Baptist Van Deijck en Jan
Cuijpers schepenen, 23 januari 1782.
TGL-OGA17-168

Scheiding en deling voor mij Joannes Josephus Van Roij, openbaar notaris tot Tongerlo
residerende, present de getuigen aangegaan tussen Adrianus De Ceuster ter ene, Petrus De
Ceuster ter tweede, Jan Baptista De Ceuster ten derde en Peeter Van Den Bergh in huwelijk
met Elisabeth De Ceuster, allen kinderen van wijlen Jan De Ceuster en Maria Boeckx over de
nagelaten erfelijke goederen van wijlen den voorschreven Jan De Ceuster en Maria Boeckx door
hun comparanten ingekocht bij openbare condities van verkoop op 12 februari laatstleden bij
kaarsbranding voor de wethouders alhier gesloten, zijnde gesteld in vier egale kavels zo en gelijk
als volgt.
Eerste kavel, een bunder land salvo gemeenlijk genaamd “ de miees “ gelegen tot Oosterwijk
Tongerlo. Palende oost Peeter Boeckx, zuid Franciscus Schrootjes, west Jan Baptist Wijnants en
noord Franciscus Schroijens. Item een plek land genaamd “ moijer eutes “ groot een zille salvo.
Palende oost Peeter Boeckx, zuid den heer Dispensier, west Jan Dircx erfgenamen en noord de
begijn Helsen.
De rest van deze scheiding en deling is niet ingeschreven …
Inliggende akte:
Den eerste kavel neemt ten zijne last een kapitale rente van 350 die dezelfde eerste kavel zal
moeten opleggen aan den derden kavel 50 guldens.
Den tweeden kavel neemt tot zijn last de somme van 400 guldens deel van een kapitale rente ten
behoeve van het Besloten Hof tot Herentals.
Den derden kavel neemt ten zijnen last twee kapitale renten de ene voor 100 guldens aan N.
Seldenslagh en 350 guldens aan Joanna Van …
De condividenten houden den trek in het gemeen ieder voor een vierde … dat den vierden kavel
jaarlijks vooruit zal genieten 10 guldens 10 stuivers.
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TGL-OGA17-171
Inliggend briefje:

Notitie te registreren.
o.a. 7 september cassatie van een rente van 500 guldens kapitaal ten laste
van de erfgenamen Claes aan de armen van Cornelius Van Hove
gekocht.
Vermelding van: De heer Philip Mangelschots, Merten en Geeraert Claes,
Amand Eskens, B. Van Dijck, C. Bouwen, J. M. Wuijts …
Melchior Carel Bervoets, J. M. Wuijts, de erfgenamen Jan Verstockt,
gegoed 4 september 1790, coram Verboven en Franciscus Cuijpers. Maria
Theresia Van Genechten.
TGL-OGA17-173

N° 4.
Deze zegel dient tot de condities van verkoop der erfelijke goederen wegens Norbertus
Tielemans en de erfgenamen van wijlen Carolus Tielemans verkocht op datum van 28 februari
1782 bij kaarsbranding op datum van 21 maart daarna voor de som van 3248 guldens courant met
de verdieren.
Op al de voorstaande en nabeschreven condities werden alhier te koop gesteld.
Eerste koop een groot stenen huis met het kleine huis daarna, met stal, schuur, hof en binnenveld
groot salvo een half bunder gestaan en gelegen in het dorp alhier. Palende oost de straat, zuid de
weduwe Andries Van Den Bruel, de abdij en meer anderen, west den loop of anderen en noord
Adrianus Verstappen. De verkopers reserveerden aan hun twee essen bomen staande in het
binnenblok en deze uiterlijk te amoveren ten jaren 1783.
Tweede koop een weide gelegen alhier achter den hof der herberg “ De Weirelt “, groot een half
bunder salvo. Palende oost Peeter Van Hemels nomine uxoris en meer anderen, zuid, west en
noord de abdij alhier. De verkopers reserveerden de essen bomen daarop staande en deze te
amoveren uiterlijk ten jaren 1783.
Derde koop een plek land genaamd “ de schomme “ groot salvo een half bunder, gelegen omtrent
den molen alhier. Palende oost de abdij, zuid de Molenstraete, west het Ertstraatje en noord de
erfgenamen Guilliam Van Outven. Joannes Helsen huurde dit perceel. De verkopers
reserveerden de stronk bomen in dit land.
Vierde koop een heide gelegen bij “ de sterschotsheijde “ groot salvo een bunder. Palende oost
Henrick Peelaerts, zuid “ de sterschotsheijde “ of loop, west de abdij en noord … (leeg).
Den voorschreven eerste koop opgeroepen door den stadhouder Tibors, zo is daarvoor geboden
de som van 2025 guldens door Mr. Wilhelmus Tielemans en is dezelfde koop daarvoor gebleven
aan dezelfde Wilhelmus Tielemans en stelde hij daarop 50 hoogen. Compareerde Amandus
Eskens en stelde op de voorschreven eerste koop twee hogen. Mr. Wilhelmus Tielemans stelde
twee hoogen bij en is daarmee koper gebleven na de kaarsbranding.
De voorschreven tweede koop door Bernardus Mertens ingezet zijnde met de som van 550
guldens en dezelfde koop werd verhoogd tot de som van 700 guldens, is daarvoor verbleven aan
Peeter Van Hemels als laatste hoger en stelde daarop 14 hoogen. Tijdens de kaarsbranding
stelde Bernardus Mertens vier hoogen bij en is daarmee koper gebleven en verklaarde daarbij
deze koop gedaan te hebben ten behoeve van Anna De Bal ingezetene van Westerlo.
Den voorschreven derde koopt geveild zijnde, zo is na vele en lange roepen bij verhogen daarvoor
geboden de som van 350 guldens en is daarvoor verbleven aan Gerardus Zegers als laatste
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hoger en stelde daarop 15 verdieren. Compareerde Franciscus Cools ingezetene alhier en stelde
zich voor deze koper als borg.
Den voorschreven vierde koop opgeroepen door den stadhouder Truijens en geveild zijnde, werd
daarvoor geboden de som van 71 guldens en is daarmee verbleven aan Laurentinus Beijer als
laatste hooger en stelde daarop 8 verdieren. Amandus Eskens stelde boven de koop één hooge
… Laurentius Beijer stelde ook nog één hooge bij en werd daarmee na de kaarsbranding koper
en verklaarde deze koop gedaan te hebben zo voor zich voor de helft en voor en ten behoeve van
Amandus Eskens voor de andere helft.
Getuigen, Norbertus Tielemans, W. Tielemans en Joannes Franciscus Cox.
TGL-OGA17-180
N° 5.
Deze zegel dient tot de condities van verkoop der erfelijke goederen nagelaten bij wijlen
Martinus Gebruers en Elisabeth Van Dingenen gehuwden, verkocht op datum van 13 april
1782, bij kaarsbranding gesloten op datum van 2 mei daarna, te samen voor de som van 1167
guldens courant met de verdieren.
TGL-OGA17-181
Condities en voorwaarden waarop men wegens Jan Andries Gebruers. Item wegens Peeter
Gebruers beiden bejaard. Item den voorschreven Jan Andries Gebruers alsnog als voogd en
Peeter Bellens als toeziender over de zes minderjarige kinderen van wijlen Michiel Gebruers
daar moeder af is Dimphna Bellens tot het nabeschreven geautoriseerd in aanzien der
voorschreven minderjarige door de wethouders alhier, welke voorschreven weduwe wijlen Michiel
Gebruers ten einde de nabeschreven is afstaande aan haar recht van de touchte in de
nabeschreven goederen, reserverende nochtans haar recht der touchte in de penningen daarvan
te ontvangen. Item wegens Joannes Baptista Gebruers en tot slot wegens Joannes Dauwen
gehuwd met Anna Gebruers, allen respectievelijke kinderen en kindskinderen van wijlen Martinus
Gebruers en Elisabeth Van Dingenen die gehuwden waren en erfgenamen ab intestato van
dezelfde publiekelijk zal verkopen de erfgelijke goederen hierna gespecificeerd.
Op al de voor en nabeschreven condities werd er te koop gesteld:
Eerste koop zekere plek hooiwas gelegen in “ het Sammels broeck “ omtrent “ den
huijpensbergh “ bij Westerlo, “ maegraven bempt “ onder Geel, groot salvo twee en een halve
zille. Palende oost Jan Baptist Verdonck en Peeter Raets, zuid de Laecke, west den heer doctor
Van Elsewijk nomine uxoris en noord den voorschreven Jan Baptist Verdonck. Belast met een
cijns van drie oorden min of meer jaarlijks in den boek wordende ingeland door den Heer Soeten
secretaris tot Oolen en dat dezelfde plek hooiwas te leen gehouden werd van den Leenhove der
erfgenamen van Heer Vervloet. De verkopers reserveerden de helft van de gewassen op deze
beemd.
De voorschreven plek hooiwas opgeroepen zijnde door den stadhouder Truijens werd daarvoor
geboden de som van 580 guldens en daarvoor verbleven na derde werf aan Petrus Mertens
ingezetene tot Oevel en stelde daar boven op 20 hoogen. Compareerde Cornelius Verachtert
ingezetene van Oevel en stelde daarop 10 hoogen. Compareerde den voorschreven Petrus
Mertens en heeft zich voor de voorschreven Cornelis Verachtert gesteld als borg. Compareerde
Joannes Baptist Mertens Peeterssone ingezetene tot Oevel en stelde op voorschreven koop tien
hoogen en is hij daarmee na de kaarsbranding koper gebleven.
Tweede koop een plek land, groot salvo een sille, gelegen tot Oevel. Palende oost en west Jan
Wauters cum suis, zuid den loop en noord het straatje. De voorschreven koop opgeroepen zijnde
was na derde werf verbleven aan Henrick Wouters ingezetene alhier voor de som van 151
guldens en stelde daarop 12 verdieren. Joannes Wouters ingezetene van Oevel stelde op deze
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koop twee hoogen. Henrick Wouters stelde één hooge bij. De voorschreven Joannes Wouters
stelde zich borg voor de voorstaande condities van verkoop.
Derde koop een plek hooiwas gelegen in het Geels broek in “ de rietbempden “ aldaar, groot
salvo anderhalve zille. Palende oost Peeter Verlinden en meer anderen, zuid Peeter De Peuter
erfgenamen, west den heer Van Petegem en noord de Laecke. Na derde werf is deze koop
verbleven aan Joannes Dauwen ingezetene van Buel onder Olen en had daarvoor geboden de
som van 157 guldens en stelde daarop nog zeven hoogen. Petrus Martinus Dauwen ingezetene
tot Buel heeft op de voorstaande koop alsnog twee hoogen gesteld en is hij daarmee na de
kaarsbranding koper gebleven.
Vierde koop een plek land gelegen in het Oosteinde alhier tegen het binnenblok van Peeter
Menten en van hetzelfde tot hiertoe nog niet afgepaald zijnde, doch moet in mate grooter wezen
als het binnenblok van Peeter Menten, de kwaliteit van dertig roeden zodat hetzelfde land ten
deze kan verkocht worden groot 160 roeden. Palende oost Peeter Menten, zuid Maria Cornelia
Segers en noord de Geelse straat. De verkopers reserveerden de pacht over de oogst van dit jaar.
Peeter Menten ingezetene alhier heeft daarvoor geboden de somme van 200 guldens en stelde
daar boven op 11 hoogen. Joseph Matthijs ingezetene alhier stelde zich borg.
Vijfde koop een heide groot salvo een zille, onder Oosterwijk omtrent de Nieuwe Hoeve. Palende
oost … (leeg) … zuid de abdij, west … (leeg) … en noord Jan Wouters. Joannes Dauwen heeft
op de voorstaande koop geboden de som van drie guldens en stelde daarop één hooge.
Aldus publiekelijk en wettelijk verkocht op 13 april 1782, coram en ten overstaan van M. N. Van
Schoubroeck, Jan Cempenaers en Jan Willems schepenen, present de verkopers ten deze: Jan
Andries Gebruers, Peeter Gebruers, Jan Baptist Gebruers, Peeter Laurentius Bellens,
Dimphna Bellens …..
TGL-OGA17-189
N° 6
Deze zegel dient tot de condities van de verkoop der haafelijke en meubilaire goederen
nagelaten bij wijlen Gerardus Mertens binnen Olen overleden, verkocht op datum van 26 april
1782, elke koopsommen belopen ter somme van 81 guldens en drie stuivers.
TGL-OGA17-190
Condities en voorwaarden waarop men wegens Franciscus Huijpens als voogd en Petrus Otten
als toeziener over de minderjarige kinderen wijlen Gerardus Mertens 16 daar moeder af was Maria
Haest. Item wegens dezelfde Maria Haest binnen Olen onder de jurisdictie van Tongerlo, ten haar
huis zal verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij den voorschreven Gerardus Mertens
achtergelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

een paar zilveren gespen werden door de kinderen G. Mertens gekocht.

Gegeven aan Peeter Torfs voor arbeidsloon…………………..
Gegeven aan Peeter Geens voor het lijken van Geeraert Mertens….
Gegeven negen stuivers aan Hendrick Horemans voor verhaald goed.
Gegeven aan Henderick De Backer voor arbeidsloon.

2-1-2
0 - 15 - 1

TGL-OGA17-191
N° 7.
Deze zegel dient tot de condities van verkoop der erfelijke goederen nagelaten bij wijlen
Peeter Spapen en Elisabeth Helsen die gehuwden waren, verkocht op datum van 16 april 1782,
16

Olense gezinnen voor 1801: Gerardus Mertens x Maria Haest, nr. 1624, pag. 329.
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bij kaarsbranding gesloten op 16 mei daarna, voor de som van 1204 guldens courant met de
verdieren.
TGL-OGA17-192
Condities en voorwaarden waarop men wegens Joannes Helsen als rechtelijke aangestelde
voogd en Guilliam Belmans gehuwd met Elisabeth Spapen en van dezelfde gemachtigd als
toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Spapen, daar moeder af was Elisabeth
Helsen. Item wegens Elisabeth Spapen en Petrus Spapen der voorschreven minderjarige
bejaarde zuster en broeder, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de erfelijke goederen alhier.
Op al de voor en nabeschreven condities werd al eerste te koop gesteld, zeker huis met stal,
schuur, hof en binnenblok, groot salvo negen zillen, gestaan en gelegen tot ILL oosterwijk.
Palende oost de erfgenamen Peeter Helsen, zuid en west de straat, noord de erfgenamen Peeter
Helsen en de verkopers erve.
Item een dries gelegen aldaar, groot vijf zillen. Palende oost de erfgenamen Peeter Helsen, zuid
hun zelf, west en noord de straat.
Item een plek land genaamd “ den vetters “ gelegen aldaar, groot anderhalve zille. Palende oost
de erfgenamen Jan ’t Sijen, zuid de abdij van Tongerlo, west dezelfde abdij en noord de
erfgenamen Peeter Helsen.
Item een plek land genaamd “ het perre block “ groot anderhalve zille salvo. Oost Adriaen De
Ceuster en Jan Baptist Sterckx erfgenamen en zuid Bastiaen Geboers, west Peeter Leir(s) en
noord de abdij van Tongerlo.
Item een heide groot drie zillen salvo ten dele land. Palende oost de erfgenamen Peeter Helsen,
zuid Jacobus Willems en Leonardus Mortelmans, west Bastiaen Geboers en noord Adriaen De
Ceuster.
Item een heide ten dele mast, gelegen omtrent “ het ringelven “ onder Oosterwijk groot salvo een
zille. Palende oost de abdij van Tongerlo en de gemeente, zuid dezelfde gemeente van Oosterwijk,
west dezelfde gemeente en noord het Molenstraatje.
Item een beemd onder Geel, groot salvo een half zille. Oost Merten Van Bijlen, zuid Peeter
Willems, west de erfgenamen Henrick Verbist en noord de loop.
De voorschreven stede en landen worden in huur gebruikt bij Peeter Appels voor een prijs van 20
guldens in voorlijf en 14 veer telen koren jaarlijks. De verkopers reserveerden voor hun het
schaarhout staande op de heide omtrent “ het ringelven “.
Eerste koop onder Geel als voorschreven opgeroepen zijnde door Erasmus Schoofs dienaar is
daarvoor door Peeter Willems ingezetene tot Olen geboden 19 guldens en is dit aan hem
verbleven en stelde daarop zes hoogen en heeft Peeter De Ceuster ingezetene tot Oosterwijk
zich gesteld als borg.
Tweede koop de voorschreven gehele stede, landen en voornoemde gronden van erven
uitgenomen den bed onder Geel opgeroepen zijnde en werd daarvoor geboden de som van 1115
guldens en is deze na derde werf gebleven aan Peeter De Ceuster ingezetene tot Oosterwijk en
stelde daarop 45 hoogen. Joannes Cempeners ingezetene tot Oosterwijk stelde zich borg
ingevolge de voorstaande condities.
Het mastbos opgeroepen zijnde op de heide is daarvoor geboden door Peeter Smits tot Olen zes
guldens twee stuivers en is dit aan hem verbleven.
TGL-OGA17-201
Rekening of notitie wegens de ontvangsten der erfelijke goederen verkocht
door de erfgenamen van wijlen Peeter Paepen en Elisabeth Helsen wegens de
penningen daarvan ontvangen, mitsgaders de uitgaven daar tegen gedaan.
De ontvangst in het geheel beloopt ter somme van ……………….

1210 - 2 - 0
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Waaraan gekort eerst een kapitale rente van 500 guldens courant geld ten laste van de
voorschreven erfgenamen in faveur van de paters Augustijnen tot Herentals die Peeter De
Ceuster koper van het huis en de landen ten zijn last heeft genomen
Item de som van drie guldens tien stuivers wegens verschenen intrest der zelfde rente sedert 8
maart tot 25 mei van dit jaar.
Item zoveel Peeter Helsen heeft betaald aan de heer Van Schoubroeck Schout wegens cijns op
de voorschreven goederen … etc…
De gehele uitgave beloopt ……………………………………………

1544 - 15 - 2

Welke boni gedeeld in vijf egale delen tussen de twee wezen en drie bejaarde kinderen beloopt
ieders een som van 133 guldens 9 stuivers één oord.
TGL-OGA17-203
N° 8.
Deze zegel dient tot de condities van verkoop der haafelijke en meubilaire goederen
nagelaten bij wijlen Jan Verhaert wegens zijn weduwe en haar kinderen verkocht op datum van 24
mei 1782, welke koopsommen met de ongelden belopen ter somme van 69 guldens 18 stuivers
één oord.
TGL-OGA17-204
Condities en voorwaarden waarop men wegens de weduwe van wijlen Joannes Verhaert en haar
bejaarde kinderen zal verkopen de haafelijke en meubilaire goederen ten haar huis bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a. een metshamer, traweel, loodkoord, houten hamers, houten bak … totaal 177 loten.
Betaald op 12 juni 1782 aan Geeraert Van Dormael voor de doodskist ….
16 juli 1872 aan de vrouw van Peeter Raets betaald voor het uitvaartbier
en de plaats………………………………………………………………………
7 augustus 1782 betaald aan Jan Verbruggen voor kamerhuur……………
17 augustus 1782 betaald aan J. Tielemans voor waslicht………………….

1 - 11 - 2
5-5-0
11 - 4 - 0
3 - 12

TGL-OGA17-209
N° 9.
Deze zegel dient tot de volgende conditie van verkoop van een plek land genaamd “ de fransche
schole “ en een plek land genaamd “ den geelshen padt “ gelegen tot Tongerlo, wegens
Joannes Van Nueten verkocht aan Jan Martin Wuijts en Franciscus Cuijpers, in het geheel
voor de som van 742 guldens courant geld met de verdieren, op datum van 18 juli 1782.
TGL-OGA17-210
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Joannes Van Nueten Janssone, bejaard en zich
zelve zijnde, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de erfelijke goederen hierna
gespecificeerd.
Op de voorschreven condities werd alhier te koop gesteld voor eerste koop een perceel land
gelegen in de Capellestrate, gemeenlijk genaamd “ de fransche schole “ groot salvo 60 roeden.
Palende oost de erfgenamen Joannes Henricx, zuid de straat, west en noord Franciscus Cuijpers.
Tweede koop een plek land gelegen tegen “ den geelschen padt “, groot een half bunder salvo.
Palende oost N. Cnaeps tot Geel, zuid Franciscus Van Hout, west Guilliam Mertens en noord
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“ den geelschen padt ”.
Derde koop een plek land gelegen onder Geel, genaamd “ de wolfsboschen “, groot een half
bunder salvo met een schoonen houtwas daaraan. Palende (oost) den Eerwaarde Heere Corens
tot Geel, zuid Jan Baptist Dens, west Willeboort Van Genechten en noord Franciscus Stoop of de
erfgenamen Robrechts.
Vierde koop een heide gelegen daar omtrent, groot salvo een half bunder, bezaaid met mast.
Palende oost de erfgenamen Jan ’t Sijen, zuid de erfgenamen Robrechts, west den Heer Verbist
en noord ... (leeg) …
Verklarende den verkoper niet te weten dat de voorschreven percelen belast waren met enige
cijns.
De eerste koop opgeroepen zijnde is na derde werf verbleven aan Franciscus Cuijpers voor de
somme van 306 guldens en stelde daar nog 10 hoogen op. Andreas Van Hove stelde zich borg.
Peeter Van Hemels ingezetene alhier stelde daarop nog twee hoogen. Franciscus Cuijpers
stelde nog drie hoogen bij en is daarmee na de kaarsbranding koper gebleven.
De tweede plek is na het oproepen verbleven bij derde werf aan Joannes Martinus Wuijts die
daarvoor geboden had de som van 410 guldens. Martinus ’t Sijen ingezetene alhier stelde zich
borg.
TGL-OGA17-215
N° 10
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van de haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Egidius Cools wegens zijn weduwe Anna Helsen verkocht op
datum van 11 september 1782, welke koopsommen belopen ter somme van 27 guldens, 19
stuivers één oord.
TGL-OGA17-216
Condities en voorwaarden waarop men wegens Anna Helsen weduwe van wijlen Egidius Cools
zal verkopen alle haafelijke en meubilaire goederen nagelaten bij wijlen den voorschreven Egidius
Cools.
O.a.

aarden schotels, tinnen lepels, een half vierendeel biervat, een koperen koeiketel, een
zift, een snijmes, een groote zaag, repen … in totaal 47 loten.
TGL-OGA17-218

Ten verzoek en instantie van den Eerwaardigste Heere proviseur der abdij van Tongerlo, zo werd
door mij ondergetekende stadhouder dezer Heerlijkheid van Tongerlo gearresteerd en gesaiseert
in handen van Ue J. J. Van Roij secretaris der voorschreven Heerlijkheid als inmaander der
koopsommen van alle en iegelijke dezer verkoop van de haafelijke en meubilaire goederen
nagelaten bij wijlen Egidius Cools en dat tot verhaal van een somme van 110 guldens dertien
stuivers courant geld over gekocht hout aan den voorschreven Heere proviseur verschuldigd, salvo
op korting van behoorlijk bewijs van betaling …. Actum Tongerlo 11 september 1782. Henricus
Truijens stadhouder.
TGL-OGA17-219
N° 11.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfelijke goederen nagelaten bij
wijlen Dimphna Van Den Bolck in huwelijk geweest zijnde met Henrick Boeckx, welke
koopsommen te samen belopen ter somme van 1599 guldens courant met de verdieren, bij
kaarsbranding gesloten.
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TGL-OGA17-220
Condities en voorwaarden waarop men wegens Gerardus Janssens in kwaliteit van
geassumeerde voogd uit de wet van Lille over de twee onmondige kinderen van wijlen de Heer M.
Heijlen gewezen secretaris tot Lichtaart daar moeder af leeft Juffrouw Anna Catharina Janssens,
dezelfde voogd hiertoe geautoriseerd door de wethouders van Lille op datum van 15 oktober 1782.
Item Joannes Josephus Van Roij secretaris der Heerlijkheid van Tongerlo als gemachtigde van
Sieur Cornelius Verbuecken inwoner der stad Antwerpen, weduwnaar van wijlen Elisabeth
Verstappen en de opper testamentlijke voogd over zijn twee nog minderjarige kinderen van de
voorschreven zijne huisvrouwe, ingevolge zekere procuratie voor den notaris François Emanuel
De Buck binnen Antwerpen residerende, daar den derden september 1782 gepasseerd. Item Jan
Baptista Verstappen en Antonius Verstappen bejaard, zo voor zichzelf als zich sterk makende
voor Joanna Maria Verstappen en haar man Franciscus Van Kerckhoven als voor Theresia
Verstappen hun bejaarde zuster. Item Joannes Peeters als voogd over de minderjarige kinderen
van wijlen Theresia Peeters daar vader af is Geeraert Van Den Broeck, voogd geautoriseerd
door de schepenen van Noorderwijk, verklaarden allen in hun kwaliteit als descendenten zo van
eerste als tweede bedde van wijlen Merten Verstappen.
Item Jan Baptist Van Hemel zo voor zichzelf als zich sterk makende voor de kinderen van wijlen
Jacobus Van Hemel zijn broer daar moeder af is Maria Catharina Diels. Item Merten Van
Hemels en Peeter Van Hemels des voorschreven Jan Baptist Hemels bejaarde broers, allen
kinderen en kindskinderen van het eerste bedde van wijlen Jan Hemels.
Item Jan Baptist ’t Seijen en Martinus ’t Seijen bejaarde kinderen van wijlen Jan ’t Sijen daar
moeder af was Catharina Verstappen.
Item Peeter Van Den Bolck Michielssone bejaard zoon uit het eerste bedde, zo voor zich als voor
en in de naam van Joannes Baptista Van Den Bolck zijn bejaarde broer, daar moeder af was
Catharina Soeten en zich daarvoor sterk makende. Item Peeter Cornelis Vervoort als voogd
over Maria Elisabeth Van Den Bolck des voorschreven Michiels wijlen kind van tweede bedde,
daar moeder af is Dimphna Helsen.
Allen comparanten als erfgenamen testamentair van wijlen Dimphna Van Den Bolck, ingevolge
haar testament met wijlen Henrick Boecx die haar man was, op den 21 april 1764 voor den
notaris S. Mertens tot Tongerlo en getuigen gepasseerd, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de
nagelaten erfelijke goederen van wijlen den voorschreven Dimphna Van Den Bolck.
Op de voor en nabeschreven condities werden alhier te koop gesteld
1. Eerst zeker huis met stal, schuur, schobbe en hof, groot in erve 25 roeden salvo, gestaan
en gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Jan Heijns, zuid de straat, west en
noord Henrick Govaerts.
2. Item een perceel land genaamd “ den klijnen ketel “ groot omtrent een derdel salvo.
Palende oost Jan Van Opstal, zuid de straat, west Jan Dauwen en noord Jan Van Opstal.
3. Item een perceel land genaamd “ den grooten ketel “, groot een bunder salvo. Palende
oost Henrick Govaerts, zuid Peeter Verstappen, west dezelfde en noord Franciscus
Vermeulen.
4. Item een perceel land en weide genaamd “ de vennen “ groot een zille. Palende oost
Merten Bellens, zuid en west Jan Heijns en noord de erfgenamen Henrick Boeckx.
5. Item een perceel beemd, groot een zille. Palende oost de begijn Cools, zuid Franciscus
Mombaers, west Jan Heijns en noord Henrick Govaerts.
6. Item en tot slot een perceel beemd, groot een half bunder salvo. Palende oost Adriaen
Verboven, zuid Peeter Diels, west Peeter Verstappen en noord Franciscus Mombaers.
Al de voorschreven goederen gelegen zo men vermeende tot Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo.
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De eerste koop werd ingesteld met 200 guldens door Adrianus Matthijs en heeft niemand meer
hoger geboden na vele roepen. Hij stelde daarop nog 25 hoogen. Merten Verstappen ingezetene
tot oosterwijk stelde op voorschreven koop nog twee hoogen. Adrianus Matthijs ingezetene van
Oosterwijk stelde nog vijf hoogen en is daarmee na de kaarsbranding op 30 september koper
gebleven.
Juffrouw Anna Maria Helsen begijn op den Hove tot Herentals werd na derde werf koper het
perceel “ den klijnen ketel “ voor de som van 125 guldens en stelde daarop acht hoogen en is
daarmee na de kaarsbranding koopster gebleven.
Her derde perceel opgeroepen zijnde werd daarvoor geboden de som van 335 guldens en
daarmee verbleven aan Peeter Van Hemels die daar nog 10 hoogen op stelde. Franciscus
Cuijpers stelde twee hoogen bij. Peeter Van Hemels nog één hooge en is na de kaarsbranding
koper gebleven.
Het vierde perceel opgeroepen zijnde is na derde werf verbleven aan Jan Van Opstal ingezetenen
van Oosterwijk voor de som van 94 guldens en stelde daarop nog 5 verdieren en is hij na de
kaarsbranding koper gebleven.
De vijfde koop opgeroepen zijnde is na derde werf verbleven aan mr. Jacobus Willems
ingezetene tot Noorderwijk voor de som van 320 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen en is hij
daarmee na de kaarsbranding koper gebleven.
De zesde koop is na derde werf verbleven aan Jan Baptist Van Hemels ingezetene alhier voor de
som van 430 guldens en stelde daar nog 10 hoogen op en is daarmee na de kaarsbranding op 10
oktober 1782 koper gebleven.
TGL-OGA17-229
N° 12.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Jan Dioos en Dimphna Verhestraten die gehuwden waren op den
16 december 1782 wettelijk verkocht, welke koopsommen belopen ter somme van 689 guldens,
zestien stuivers en drie oorden.
TGL-OGA17-230
Condities en voorwaarden waarop men wegens de bejaarde kinderen, mitsgaders wegens
Adrianus Verhestraten als voogd en Henrick Wouters als toeziener over de drie minderjarige
kinderen van wijlen Joannes Dioos daar moeder af was Dimphna Verherstraeten binnen ILL
Oosterwijk Tongerlo overleden, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire
goederen bij de voorschreven aflijvig achtergelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

een zaaikorf, de bonen, rieken, korven, ijzeren hamer, kapmes, eijrdewerck, koperen
keteltje, marmitte, lantaarn, water emmer, boter doos, spinnewiel, manden … etc …

Totaal 265 loten te koop aangeboden.
Koop 265 een kist gekocht door Elisabeth Verheijen meid alhier, borg Jan Dioos.
Verkoop van het vee:
Erasmus Schoofs kocht voor 43 guldens een koe, borg Jan Cempeners.
Jan Baptist Cuijpers van Noorderwijk kocht voor 34 guldens een koe, borg Joseph Verswijfelt van
Oosterwijk.
Jan Wendel Westerlo kocht een koe voor 44 gulden en 10 stuivers, borg Jacobus Verachtert
aldaar.
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Merten Van Eijnde Tongerlo Korenhoeve kocht een koe voor 30 guldens, borg Adriaen Helsen ILL.
Martinus Crols Oosterwijk kocht een koe voor 43 guldens, borg Adriaen Heijlen Oosterwijk.
Adriaen Bellens Daemseijnde koopt een rund voor 19 guldens en 5 stuivers, borg Henrick
Govaerts.
Peeter Van Dijck van Olen Tongerlo koopt een rund voor 7 guldens 15 stuivers, borg Jan Smets
Oolen.
Peeter Helsen ILL Oosterwijk mede verkoper koopt voor 14 guldens een rund.
Jan Geeraerts Herenthout koopt een kalf voor 7 guldens 5 stuivers, borg Peeter Van Dijck Oolen.
Adriaen Helsen van Tongerlo koopt voor 71 guldens het paard, borg Sebastiaen Helsen ILL.
TGL-OGA17-238
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen en granen ten velde, wegens Jan Baptist Heijlen nagelaten weduwnaar van wijlen
Anna Maria Verswijvelt en wegens Joannes Verswijfelt en Franciscus Smets als voogden over
de minderjarige kinderen van den voorschreven Jan Baptist Heijlen en wijlen Anna Maria
Verswijvelt, respectieve verkocht op datum van 11 januari en 16 juli 1783 verkocht, welke
koopsommen belopen ter somme van 433 guldens één stuiver één oord.
TGL-OGA17-239
Condities en voorwaarden waarop men wegens Jan Baptist Heijlen nagelaten weduwnaar van
wijlen Anna Maria Verswijfelt. Item wegens Joannes Verswijvelt als rechtelijke aangestelde
voogd en Franciscus Smets als toeziener over de zes nog minderjarige kinderen zal verkopen
alle haafelijke en meubilaire goederen bij den voorschreven aflijvig nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Peeter Decker Oevelschen Hout koopt een grijze koe met blauwe kop voor 41 guldens 10 stuivers,
borg Michiel De Swert.
Cornelis Peeters van Oosterwijk koopt een zwarte grijze koe voor 37 guldens 5 stuivers, borg
Adriaen Daems aldaar.
Peeter Mans van Oolen, koopt een rode koe met witte kop voor 30 guldens 5 stuivers, borg
Josephus Dioos Oevel.
Peeter Helsen van Oosterwijk koopt voor 48 guldens 10 stuivers een os, rood wit grijs van haar,
borg Sebastiaen Helsen aldaar.
Guilliam Sprengers Voortkapel koopt voor 2 guldens 14 stuiver een kalf.
Art. 112 de winde gekocht door Henricus Verhaert Oolen voor 10 guldens, borg Michiel Janssens
aldaar.
Art. 132 de falie gekocht door Jan Van Outsel Oolen voor 3 guldens 15 stuivers, borg Jan Thijs van
Meeren.
Totaal 133 loten te koop aangeboden.
Aldus publiekelijk en wettelijk verkocht 11 januari 1783.
Volgen betalings bewijzen.
O.a.

Aan Peeter Nuijens borgemeester van Oosterwijk de anno 1782 wegens land aan “ de
kievit hoeve “ en aan dezelfde betaald voor weefloon.
Werd ook verkocht het koren ten velde …….. 101 guldens

Inliggende nota’s:

Ick Franciscus Smets geeve volle macht aen Joannes Versweijvel om
gelt te ontfangen soo veel als hij dan nood heeft voor den voorlijf van den
secretaris in Tongerloo uit de condisie.
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TGL-OGA17-247
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende condities van de verkoop van zeker huis en hof, gestaan
en gelegen in de Langhstrate alhier, wegens Anna Helsen weduwe van wijlen Egidius Cools en
wegens Jacobus Dresselaers als voogd over haar kinderen verkocht op datum van 1 februari
1783, voor de somme van 321 guldens met de verdieren.
TGL-OGA17-248
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke men wegens Anna Helsen weduwe van wijlen
Egidius Cools alhier binnen Tongerlo overleden. Item wegens Jacobus Dresselaers als geëede
voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Egidius Cools daar moeder af is de voorschreven
Anna Helsen, zal verkopen ten overstaan van de wethouders alhier het huis en de erve hierna
gespecificeerd.
Op de voor en nabeschreven condities werd alhier te koop gesteld, zeker huis met den grond en
hof, gestaan en gelegen in de Langstrate alhier, groot in erve twintig roeden. Palende oost de
Langstrate, zuid en west Adriaen Huijsmans en noord Franciscus Van Dijck en Franciscus
Boeckx? De weduwe verkoopster reserveerde aan haar twee jaar huur der kamer of het gebruik
met het deel van den hof ten kwantiteit van vijf roeden.
Het voorschreven goed opgeroepen zijnde is verbleven voor de som van 280 guldens geboden
door Adrianus Van Hove en stelde daar 12 hoogen op. Adrianus Huijsmans stelde zich borg.
Compareerde Joannes Baptista Schroven ingezetene tot Westerlo en heeft op de voorschreven
koop alsnog gesteld 12 hoogen boven den voorgaande. Compareerde Siardus Schroven
ingezetene alhier en stelde acht hoogen. Joannes Baptista Schroven stelde nog één hooge bij.
Actum op het Hooghuijs binnen Tongerlo op 17 februari 1783.
TGL-OGA17-254
N° 3.
Deze zegel dient tot supplement van de volgende condities van verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen en granen ten velde nagelaten bij wijlen Jan Dioos gehouden op datum van
4 februari 1783, welke koopsommen belopen 515 guldens zes en een halve stuiver.
TGL-OGA17-255
Condities en voorwaarden waarop men wegens de bejaarde kinderen, mitsgaders wegens
Adrianus Verhestraten als voogd en Henrick Wouters als toeziener over de drie minderjarige
kinderen van wijlen Joannes Dioos daar moeder af was Dimphna Verhestraten binnen ILL
Oosterwijk Tongerlo overleden, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire
goederen bij den voorschreven aflijvige nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Totaal 132 loten te koop aangeboden. Volgt de verkoop van de granen ten velde.
TGL-OGA17-264
N° 4.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van masthout competerende den
gehucht van ILL Oosterwijk Tongerlo wegens Schout en schepenen verkocht op datum van 25
februari 1783, welke koopsommen met ongelden belopen ter somme van 142 guldens, zes
stuivers één oord.

OGA Tongerlo Condities en paspoorten 1756-1796

Pagina | 192

TGL-OGA17-265
Condities en voorwaarden waarop men wegend de wethouders van ILL Oosterwijk onder
Tongerlo, publiekelijk zal verkopen de volgende kopen masthout gestaan op de bossen derzelfde
gemeente competerende.
O.a. en bos omtrent Jan Dioos bij “ het hansken willems “, op het bos “ toinsbergh “, op het bos
op het scheiden van Olen….
Koop 30, Jan Groenen Olen Meeren, borg Peeter Van Lommel aldaar.
Koop 33, Merten Bleirincx Meeren, borg Jan Van Olmen.
Koop 34, Cornelis Verwimp Olen, borg Jan Van Reusel Olen.
Koop 35, Jan Baptist Roosbroecx Olen, borg Ferdinand Goossens.
Laatste koop 36, Jan Van Reusel Gragen.
TGL-OGA17-266
N° 5.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zeker plek land gelegen onder
Oosterwijk Tongerlo wegens Franciscus Van Hove als voogd en Joannes Goossens als
toeziener over de twee minderjarige kinderen van het eerste bedde van wijlen Peeter Van De Ven
daar moeder af was Catharina Nelis, verkocht op datum van 27 maart 1783 voor de som van 26
guldens en 16 hoogen met den last van een derde van een kapitale rente van 200 guldens
courant.
TGL-OGA17-267
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Joannes Franciscus Van Hove als voogd en
Joannes Goossens als toeziener over de twee minderjarige kinderen van het eerste bedde van
wijlen Peeter Van De Ven, daar moeder af was Catharina Nelis.
Op de voor en nabeschreven condities werd te koop gesteld eerst zeker perceel land gelegen
omtrent Daemseijnde onder Westerlo, groot salvo een halve zille. Palende oost de kinderen van
het tweede bedde van wijlen Peeter Van De Ven, zuid de erfgenamen Franciscus Van De Ven,
west Franciscus Vermeulen en Jan de Cort en noord Merten Goossens.
Item een plek land groot een half bunder gelegen onder Oosterwijk omtrent de Tongerlose straat.
Palende oost de erfgenamen Jan De Ceuster, zuid de abdij van Tongerlo, west de na kinderen van
wijlen Peeter Van De Ven en noord Dimphna Bogaerts.
Deze kopen opgeroepen is deze verbleven aan Jan Haverans voor de som van 26 guldens boven
de renten, borg Jan Goeses, hier stelt den roepman 10 verdieren. Guilliam Van De Putte stelde
nog een hooge bij en is hij daarmee na de kaarsbranding koper gebleven.
TGL-OGA17-272
N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende condities der haafelijke en meubilaire goederen wegens
Anna Maria Van Eijnde weduwe van wijlen Merten Hufkens en wegens de bejaarde kinderen
van dezelfde Merten Hufkens van eerste bedde en wegens de voogden hunner kinderen,
verkocht op datum 24 mei 1783 welke koopsommen belopen ter somme van 87 guldens, zestien
stuivers één oord.
TGL-OGA17-273
Condities en voorwaarden waarom men wegens Jacobus Peetermans ingezetene tot Meeren als
voogd en Erasmus Schoofs als toeziener over het minderjarige kind van wijlen Elisabeth
Peetermans daar vader af was Martinus Hufkens, met naam Joanna Hufkens. Item wegens
Maria Anna Hufkens de voorschreven minderjarige bejaarde zuster. Item wegens Henricus Van
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Eijnde als voogd en Franciscus Van Eijnde als toeziener over de drie minderjarige kinderen van
het tweede bedde van wijlen den voorschreven Martinus Hufkens daar moeder af was Anna
Maria Van Eijnde, met namen Josephus Hufkens, Maria Elisabeth Hufkens en Joannes
Franciscus Hufkens. Item wegens de voorschreven Anna Maria Van Eijnde, nagelaten weduwe
in deze, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij den
voorschreven wijlen Martinus Hufkens, zonder na de dood van zijn eerste huisvrouw staat te
hebben gemaakt overleden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Totaal van 90 loten aangeboden.
Aan de vrouw van Jan Ven betaald voor het lijken ……………….
Item betaald aan de vrouw van Jan Cluijts voor het lijken van den aflijvige…
Item betaald aan Andreas Van Hove voor smeedwerk…………………………
Item aan Jan Baptist Wellens wegens winkelwaar betaald……………………
Item betaald aan Laurentius Peelaerts voor winkelwaar betaald…………….

1-8-0
1-80-3-2
0 - 16 - 2
3-2-3

TGL-OGA17-278
N°7.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Maria Luijten eerste weduwe van Jan Dirckx en laatste van Peeter
Cuijpers, verkocht op datum van 10 juni 1783, welke koopsommen belopen met de ongelden ter
somme van 70 guldens twaalf stuivers.
TGL-OGA17-279
Condities en voorwaarden waarom men wegens Cornelius Dirckx zo voor zich als in kwaliteit van
voogd over zijn minderjarige broers Adrianus Dirckx en Martinus Dirckx daar vader af was Jan
Dirckx in zijn huwelijk verwekt met Maria Luijten. Item wegens Franciscus Cuijpers als voogd
en Peeter Menten als toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen de voorschreven Maria
Luijten in haar tweede huwelijk verwekt met wijlen Peeter Cuijpers, publiekelijk en wettelijk zal
verkopen de heerlijke en meubilaire goederen bij den voorschreven aflijvige nagelaten.
Volgt een lijst van 150 loten met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
TGL-OGA17-283
N° 8.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Elisabeth Peeters eerste weduwe van Peeter Verhestraten en
laatst van Peeter Helsen, verkocht op datum van 30juni 1783, welke koopsommen belopen met
de ongelden tot 141 guldens twee stuivers.
TGL-OGA17-284
Condities en voorwaarden waarop men wegens Adrianus Helsen en Peeter Van Castel als
rechtelijke aangestelde voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Van Castel 17
daer moeder af was Elisabeth Helsen, die enige dochter was van het laatste huwelijk van wijlen
Elisabeth Peeters en wijlen Peeter Helsen.
Item wegens Petrus Verstappen en Andries Helsen als rechtelijke aangestelde voogden over de
drie nog minderjarige kinderen van wijlen Anna Catharina Verhestraten, daar vader af is
Sebastianus Helsen, welke Anna Catharina Verhestraten dochter was van de gemelde
Elisabeth Peeters in haar eerste huwelijk verwekt met wijlen Peeter Verhestraten zal verkopen
de haafelijke en meubilaire goederen bij de voorschreven aflijvige nagelaten.

17

Olense gezinnen voor 01801: Joannes Van Castel x Anna Elisabeth Helsen , nr. 2333, pag. 468.
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Volgen 132 loten met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
TGL-OGA17-285
N° 9.
Deze zegel dient tot de volgende condities der erfelijke goederen wegens de erfgenamen
van wijlen Jan Cuijlaerts en Maria Verheijen die gehuwden waren, finalijk bij kaarsbranding
verkocht op datum van 1 september 1783, te samen voor de somme van 1096 guldens met de
helft der verdieren.
TGL-OGA17-286
Condities en voorwaarden waarop men wegens de erfgenamen van wijlen Jan Cuijlaerts en
Maria Verheijen gehuwden waren aan de meestbiedende zal verkopen de erfelijke goederen
hierna gespecificeerd.
Op de voor en nabeschreven condities werden alhier te koop gesteld, eerst zeker huis met hof en
binnenblok daaraan, gestaan en gelegen in de Geelsche straat alhier, groot een half bunder salvo
justo. Palende oost Sr. Caps, zuid de Geelsche straat, west Guilliam Mertens en noord Merten
Claes nomine uxoris. Het voorschreven binnenblok zowel land als dries met een deel van den hof
wordt in huur gebruikt bij Merten Verachtert voor de som van 12 guldens courant geld jaarlijks, die
daar nog huur aan heeft tot half maart en half oogst van het jaar 1785.
Item een perceel land gelegen in het Oosteneijnde, groot salvo justo drie zillen. Palende oost
Maria Anna Van Dijck, zuid Franciscus Van Hout, west de erfgenamen Niclaes Verhoustraten en
noord Peeter Raets en Peeter Menten. Her voorschreven perceel land wordt in huur gebruikt bij
Jan Baptist Van Roij ten prijs van vijf veertelen koren jaarlijks.
Item een zille heide gelegen in “ de moorsdongen “ tussen de heide van Jan Van Dijck en
degene van de erfgenamen Jan Baptist Van Dijck.
Het voorschreven huis cum annexis is na lange roepen voor de som van 461 guldens gebleven
aan Franciscus Cuijpers en stelde daarop nog 20 hoogen. Na de kaarsbranding ten huize van
Peeter Raets op 1 september 1783 is dezelfde Franciscus Cuijpers koper gebleven. De
voorschreven plek land opgeroepen werd daarvoor geboden door Martinus ’t Sijen de som van
565 guldens en stelde daarop nog vijf hoogen.
Aldus publiekelijk verkocht op 13 augustus 1783 present Guilliam Cuijlaerts, Franciscus
Cuijlaerts en Maria Cuijlaerts, mitsgaders present Henrick Truijens als voogd over de wezen
van Norbert Cuijlaerts verklarende geautoriseerd te zijn van Catharina Cuijlaerts de verkopers
zuster zo zij verklaarden.
Op 13 augustus 1783 compareerde Petrus Raets ingezetene alhier en heeft op de laatste koop
wetende de plek land alsnog gesteld 25 hoogen. Op 30 augustus compareerde Nicasius Philips
ingezetene onder Westerlo en stelde op deze koop 10 hoogen en is daarmee na de kaarsbranding
koper gebleven.
TGL-OGA17-297
N° 10.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zeker perceeltje land, groot
salvo justo een half zille gelegen onder Daemseijnde wegens de minderjarige kinderen van wijlen
Peeter Van De Ven daar moeder af was Catharina Nelis, verkocht op datum van 4 oktober 1783
voor de som van 23 guldens, tien stuivers met de hoogen.
TGL-OGA17-298
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Franciscus Van Hove als voogd over de twee
minderjarige voorkinderen van wijlen Peeter Van De Ven daar moeder af was Catharina Nelis,
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publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen de nabeschreven plek land. De voorschreven plek
land wordt in huur gebruikt bij Franciscus Van Hove die daaraan nog huur heeft tot half oogst
1784 ten prijs van drie guldens.
Deze koop opgeroepen is den palmslag gegeven aan Franciscus Van Hove voor de som van drie
en twintig guldens en tien stuivers.
TGL-OGA17-301
N° 11.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Guiliam Van Hove gehouden op datum van 21 oktober 1783, welke
koopsommen belopen met de ongelden ter somme van 128 guldens, 13 stuivers courant.
TGL-OGA17-302
Condities en voorwaarden waarop men wegens Cornelius Van Hove en Adrianus Van Hove als
rechtelijke aangestelde vonden over de kinderen van het eerste bedde van wijlen Guilliam Van
Hove daar moeder af was Maria Eskens. Item wegens Adam De Coninck en Jan Baptist
Verdonck als geëede voogden over het minderjarig kind van het tweede huwelijk van wijlen den
voorschreven Guiliam Van Hove daar moeder af is Joanna Verdonck, nagelaten weduwe. Item
wegens dezelfde nagelaten weduwe, publiekelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire
goederen bij den voorschreven wijlen Guilliam Van Hove zonder van zijne voorkinderen
gescheiden te zijn nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Er werden in totaal 163 loten aangeboden. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen van betalingen.
TGL-OGA17-308
N° 12.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zekere plek land gelegen
omtrent de molen alhier, wegens Joannes Baptista Laureijs, finaal bij kaarsbranding verkocht op
datum van 27 oktober 1783 voor de som van 536 guldens met de verdieren.
TGL-OGA17-309
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke men wegens Joannes Baptista Laureijs
publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopende plek land hiernabeschreven. Op de voor en
nabeschreven condities wordt alhier te koop gesteld een plek land groot salvo drie zillen. Palende
oost de abdij alhier, zuid Jan Baptist Van Uijtven, west het Ertstraatje en noord Guilliam
Verhoustraten nomine uxoris. Dezelfde plek land wordt in huur gebruikt bij Merten Verachtert ten
prijs van zes veertelen koren jaarlijks
Het voorschreven stuk land opgeroepen zijnde is na derde werf verbleven aan Martinus ’t Sijen
ingezetene alhier voor de som van 510 guldens en stelde daarop 18 hoogen. Jacobus Gijsels
stelde op deze koop nog twee hoogen en Martinus ’t Sijen nog vijf hoogen en is daarmee na de
kaarsbranding koper gebleven.
Aldus publiekelijk en wettelijk verkocht op 9 oktober 1783 ten overstaan van Bernardus Mertens,
Jan Baptist Wellens en Adrianus Verstappen schepenen present de verkoper bijgestaan met
Henrick Wouters en Joannes Martinus Wuijts.
TGL-OGA17-312
N° 13.
Deze zegel dient tot supplement van de volgende condities van verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen en granen ten velde nagelaten bij wijlen Franciscus Van De Ven in huwelijk
geweest zijnde met Catharina Van Tichelen, welke koopsommen belopen 201 gulden vier en een
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halve stuiver. Verkocht op datum van 8 januari 1782, welk condities aan den secretaris maar
werden overgeleverd door de schepenen van Oosterwijk op datum van 27 november 1783.
TGL-OGA17-314
Heden 8 januari 1782 zullen de erfgenamen van Franciscus Van De Ven verkopen al hunne
haafelijke meubelen die ten sterfhuis zullen bevonden worden. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
TGL-OGA117-321
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Jan Dircx en zijn huisvrouw binnen Oosterwijk Tongerlo overleden,
welke koopsommen en ongelden belopen ter somme van 87 guldens, zes stuivers één oord
gehouden op datum van 12 januari 1784.
TGL-OGA17-322
Condities en voorwaarden waarop men wegens de kinderen van wijlen Jan Dircx zal verkopen de
haafelijke meubilaire goederen nagelaten bij wijlen den voorschreven Jan Dircx weduwe
nagelaten binnen Oosterwijk Tongerlo overleden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van
de kopers en hun onkosten daaraan.
TGL-OGA17-327
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfgelijke goederen nagelaten
bij wijlen Peeter Dircx en Anna Maes, finaal bij kaarsbranding verkocht op datum van 26 februari
1784, welke koopsommen met de hoogen belopen een somme van 1131 guldens.
TGL-OGA17-328
Condities en voorwaarden waarop men wegens Henrick Dircx. Item wegens Franciscus Dircx.
Item wegens Martinus Dircx zo in eigen naam als in kwaliteit van voogden over het minderjarige
kind van wijlen Peeter Dircx, daar moeder af is Anna Maes, dezelfde voogd ten einde
nabeschreven gemachtigd van de wethouders der Heerlijkheid Bouwel op datum van 26 januari
1784, ondertekent P. Somers secretaris.
Item wegens Peeter Wijnricx in huwelijk met Catharina Dircx, zich voor dezelfde sterk makende.
Item wegens Franciscus Vermeulen in huwelijk met Dimphna Dircx zich voor dezelfde ook sterk
makende en finaal alsnog den voorschreven Martinus Dircx als geautoriseerde zo hij verklaarde
van Anna Maria Dircx en N. Verbeeck haar man, alle respectieve kinderen en kindskinderen van
wijlen Jan Dircx en wijlen Anna Vervoort, hun ouders en grootouders waren en alzo als
erfgenamen ab intestato van dezelfde, publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de
goederen nabeschreven. Aldus geconditioneerd binnen Oosterwijk Tongerlo op 7 februari 1784.
Op de voor en nabeschreven condities werd te koop gesteld.
1. Eerst zeker huis, kamer, stalling, schuur cum annexis, hof en binnenblok, gestaan en
gelegen tot oosterwijk Tongerlo, groot een half bunder. Palende oost ’S Heerenstraat, zuid
de begijn … (leeg) …, west Matheus Verbist erfgenamen en noord Merten Verboven.
2. Item een plek land genaamd “ den honinck “ groot drie zillen salvo justo, gelegen tot
Oosterwijk voorschreven. Palende oost de erfgenamen Egidius Oniaerts, zuid Jan Van
Nueten, west Peeter De Ceuster en noord de voorschreven begijn.
3. Item een plek land geheten “ de oolsensche heide “ groot een half bunder salvo justo.
Palende oost de abdij van Tongerlo, west Jan Andries Bruers, zuid ‘S Heerenstraat en
noord Merten Verboven.
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4. Item een dries geheten “ den ilschen driesch “ groot een half bunder salvo. Palende oost
… (leeg) … zuid Jan Cempeners, west Adriaen Snijers en noord Merten Verboven.
5. Item een dennen bos groot drie zillen salvo justo gelegen omtrent “ het ringelven “ onder
Oosterwijk Tongerlo. Palende oost … (leeg) …, zuid Merten Bellens, west de erfgenamen
Cornelis Van De Poel en noord Merten Verboven en Matheus Verbist.
6. Item een heide, groot een zille gelegen omtrent “ het ringelven “. Palende oost de
erfgenamen Henrick Ooms, zuid Adriaen De Ceuster, west de erfgenamen Cornelis Van
De Poel en noord Adriaen De Ceuster.
7. Een plek ten dele land en ten dele heide gelegen omtrent “ de weduwe “, groot salvo justo
een half bunder. Palende oost …(leeg) …zuid Jan De Ceuster erfgenamen, west “ de
weduwe “ en noord Merten Verstappen.
Het voorschreven huis met kamer, stal, schuur, hof en binnenblok, n° 1 en het perceel land n° 2
opgeroepen zijnde en daarvoor door Henrick Dircx mede erfgenaam geboden zijnde de somme
van 690 guldens, is aan hem na derde werf verbleven en stelde daarop nog 6 hoogen. Hij
verklaarde naderhand deze koop over te laten aan Peeter Nuijens die verklaarde hetzelfde in
koop te accepteren en stelde daarop nog 5 hoogen. Joseph Verswijvel stelde zich voor deze
koop borg. Jan Dauwen stelde voor deze koop nog 15 hoogen.
De voorschreven plek land geheten “ de oolensche heijde “ is na derde werf verbleven aan Jan
Dauwen ingezetene tot Buel voor de som van 135 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Jan
Baptist Wijnants stelde zich voor deze koop borg.
Den dries genaamd “ den ilschen driesch “ is na derde werf gebleven aan Jan Dauwen
voorschreven voor de som van 155 guldens en stelde daarop nog 12 hoogen. Jan Baptist
Wijnants stelde zich voor deze koop borg.
Het dennenbos sub. n° 5 is na derde werf verbleven aan Franciscus Dircx voor de som van 40
guldens en stelde daarop nog 7 hoogen. Merten Dircx stelde zich voor deze koop borg.
De voorschreven heide sub. n° 6 is na derde werf verbleven aan Franciscus Dircx voor de som
van 12 guldens en stelde daarop nog 4 hoogen. Martinus Dircx stelde zich voor deze koop borg.
De voorschreven plek ten dele land en ten dele heide sub. n° 7, is na derde werf verbleven aan
Merten Dircx voor de som van 10 guldens en stelde daarop nog zes hoogen. Franciscus Dircx
stelde zich voor deze koop borg.
Nota dat Martinus Dircx bij akte van denominatie op datum van 26 februari 1784 ondertekent
Merten Dircx met een kruis, present Joseph Verswijvel en … Wuijts als getuigen dezelfde akten
ondertekent hebben, heeft verklaart den bovenbeschreven koop gedaan te hebben voor en ten
behoeve van Jan Dauwen.
TGL-OGA17-335
N° 3.
Deze zegel dient tot de volgende condities de haafelijke en meubilaire goederen nagelaten
bij wijlen Anna Schroven verkocht op datum van 9 maart 1784, welke koopsommen belopen met
de ongelden ter somme van 122 guldens zes stuivers één oord.
TGL-OGA17-336
Condities en voorwaarden waarop men wegens Guilliam Aerts en Joannes Schroeven geëede
voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Joannes Baptista Aerts daar moeder af was
Anna Schroeven. Item wegens de bejaarde kinderen van den voorschreven aflijvige zal verkopen
de haafelijke en meubilaire goederen bij de voorschreven Anna Schroven onlangs binnen deze
Heerlijkheid overleden nagelaten.
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Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Op heden
14 april 1784 aan Sieur De Velle chirurgijn voor gedane lavementen aan de aflijvige Anna
Schroeven in hare ziekte, de somme van 2 guldens 2 stuivers als bij quitte.
TGL-OGA17-342
N° 4.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Adrianus Stercx, publiekelijk verkocht op datum van 2 april 1784,
welke koopsommen belopen ter somme van 71 guldens twee stuivers.
TGL-OGA17-343
Condities en voorwaarden waarop men wegens de erfgenamen van wijlen Adrianus Sterckx
alhier binnen Tongerlo ten gehuchte Geneijnde overleden, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de
haafelijke en meubilaire goederen bij den voorschreven Adrianus Sterckx nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Totaal 112 loten aangeboden.
Nota, ten sterfhuis in een kofferken bevonden in contante penningen de somme van vier guldens
twee stuivers, item een zilveren hoofdijzer, item een gouden ring en een koperen, item een paar
zilveren oorringskens.
TGL-OGA17-344
N° 5.
Deze zegel dien tot de volgende condities van verkoop der erfelijke goederen, schaarhout
en stronk bomen, nagelaten bij wijlen Anna Schroven die de weduwe was van Jan Baptist Aerts,
verkocht op datum 30 april 1784, welke koopsommen met de ongelden belopen ter somme van
534 guldens elf stuivers één oord.
TGL-OGA17-345
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke wegens Guilliam Aerts. Item wegens Maria
Elisabeth Aerts ten deze bijgestaan met Franciscus Deckers haar man ten deze present,
bejaarde kinderen van wijlen Jan Baptist Aerts en wijlen Anna Schroven die gehuwden waren.
Item wegens Guilliam Aerts des voorschreven Jan Baptist wijlen broer als rechtelijke aangestelde
voogd en wegens Jan Schroven als toeziener over de nog minderjarige kinderen van den
voorschreven Jan Baptist Aerts en Anna Schroven, met namen Joanna Aerts en Theresia
Aerts, publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de goederen nabeschreven.
Op de voor en nabeschreven condities werd te koop gesteld eerst zeker plek groot een zille salvo
justo gelegen onder de Heerlijkheid van Geel omtrent Sammel. Palende oost den heer Bacx, zuid
dezelfde, west de straat en noord Franciscus Lambrechts. Het voorschreven stuk land werd in
huur gebruikt bij Franciscus Van Uijtven.
Item zeker beemd of weide ook gelegen onder de Heerlijkheid Geel omtrent Sammel, groot een
half bunder. Palende oost en noord den heer Backx, zuid en west Jacobus Van Steenbroeck.
Dezelfde beemd werd in huur gebruikt bij Franciscus Vennekens ten prijs van 12 guldens jaarlijks
die daar nog huur aan heeft tot half maart 1785.
Item een derde part van omtrent een bunder beemd, gelegen tot Oosterlo in “ ’t vriesbroeck “
rijdende tegens Jan Dioos erfgenamen en andere aanpalende oost de erfgenamen van
Godefridus Verellen, zuid Joannes Schroven, west de abdij van Tongerlo en noord dezelfde abdij
en Andries Blanckers. Dezelfde beemd is leenroerig onder den leenboek van de vrouwe van Geel.
Item een half derde hooiwas gelegen in “ het vriesbroek “ voorschreven tot Oosterlo. Palende
oost Joannes Schroven, zuid de straat, west Franciscus Lambrechts en noord hun zelf en
anderen.
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De verkopers reserveerden voor hun de opgaande bomen, stronken als schaarhout. Deze koop is
na derde werf gebleven aan Gerardus Zegers ingezetene onder Oevel waarvoor geboden de
somme van 117 guldens en stelde daarop nog vijf hoogen en heeft Bernardus Mertens
ingezetene alhier zich borg gesteld voor deze koop. Volgt de verkoop van het schaarhout, stronken
en bomen.
Op heden eerste mei 1784 compareerde den Eerwaardigen Heere Schroijen onderpastoor tot
Zammel welke verklaarde op het voornoemde derde part van een bunder beemd hiervoor gemeld
alsnog te stellen zeven hoogen. Op heden twee mei 1784 compareerde Dominicus Van Den
Bergh en heeft op den tweeden koop wezende den beemd alsnog gesteld zes hoogen. Op heden
17 mei 1784 compareerde Henrick Swolfs ingezetene alhier en heeft op den eerste koop wetende
het land alsnog gesteld vier hoogen en is hij daarmee na de kaarsbranding op koper gebleven.
TGL-OGA17-354
Deze zegel dient tot het volgende rekwest van Guilliam Aerts en Jan Schroven als
rechtelijke aangestelde voogd en zozeer van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Baptist
Aerts daar moeder af was Anna Schroven, tot permissie om te mogen verkopen de erfelijke
goederen in dezelfde gemeld aan de minderjarige cum suis competerende, tot welk de voogden
zijn geautoriseerd bij apostille op zeker rekwest aan de wethouders van Tongerlo gepresenteerd
wetende op datum van 30 april 1784. Ondertekent J. J. Van Roij secretaris.
TGL-OGA17-355
Aan de heer Schouteth en schepenen der Heerlijkheid van Tongerlo als oppervoogden der
wezen onder hunne jurisdictie.
Vertonen met eerbiedigheid, Guilliam Aerts en Jan Schroven als rechtelijke aangestelde voogd
en toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Baptist Aerts daar moeder af was
Anna Schroven. Dat de vertoner met permissie van Ue bij apostille gemarkeerd op zeker rekwest
wezende van datum 8 februari 1781 aan Ue is gepresenteerd om in hetzelfde jaar te hebben
verkocht enige erfgoederen zo tot kwijting der renten als betaling der verdere schulden, welke
koopsommen niet genoeg samen zijn geweest tot kwijting der renten in zoverre daar de vertoners
ten dien einde hier hebben moeten stellen borgen voor een kapitale obligatie van 200 guldens
courant aan Remigius Dog tot Geel, waarvan zij vertoners graag zouden wezen ontlast.
Dat aan de wezen hunne verder mede deel hebben en alsnog competeren een derdel hooiwas
gelegen in “ het vriesbroeck “ onder Geel wetende Leengoed. Item een half derdel aldaar
gelegen. Item een plek land gelegen onder Zammel groot salvo een silenen tot slot zekere beemd
gelegen bij Zammel omtrent het voorgaande land, groot salvo een half bunder, welke deling niet
gevoegelijk kan geschieden, zo er ter zaken zijn van de kleine waarde van ieder deel der vijf
kinderen different deel hebben ten hunnen last moeten nemen de voorschreven kapitale obligaties
de betalingen der intresten daarvan, welke zou strekken tot groote moeilijkheid. En bij allen de
vertoners in deze één der wezen mits haar onpasselijkheid hebben moeten besteden in den kost
en dezelfde moeten kleden waartoe zijn vertoners bijgevolg penningen nodig hebben, waarom in
de zo om te voorkomen de kosten der scheiding en deling als de moeilijkheid wegende de
voorschreven obligatie in de betalingen der intresten die er mede dat zij willen wezen ontlast van
de borg daar zij zich hebben moeten voor verbinden als voor gemeld, zo oordelen zij vertoners
noodzakelijk te wezen deze goederen publiekelijk te verkopen en hetzelfde beter gedaan als
gelaten. Verzoekende om dit te mogen laten geschieden en ootmoedelijk biddende.
Guilliam Aerts verklaarde niet te kunnen schrijven.
TGL-OGA17-357
N° 6
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Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfgelijke goederen nagelaten
bij wijlen Henrick Daems en Dimphna Eijckmans die gehuwden waren, op datum van 8 juni
1784, welke koopsommen et de verdieren belopen ter somme van 1042 guldens.
TGL-OGA17-358
Condities en voorwaarden waarop men wegens Joannes Mertens president schepene van Oevel
als alimenterende de minderjarige kinderen van wijlen Amandus Daems als geassumeerde voogd
uit de wet over dezelfde minderjarige kinderen. Item Peeter Daems Jacobussone als rechtelijke
aangestelde voogd en Antonius Van Kerckhoven als toeziener over de minderjarige kinderen
van wijlen Maria Daems des voorschreven wijlen Amandus zuster, daar vader af is Guilliam
Meeuws ten deze present en de voorschreven voogden assisteerde en dezelfde voogden ten
einde dezer verkoop ook geautoriseerd zijnde van de wethouders dezer Heerlijkheid
gepresenteerd op datum van vandaag ondertekent J. J. Van Roij secretaris . Tot slot Peeter
Daems des voorschreven wijlen Amandus en wijlen Maria broeder, allen kinderen en
kindskinderen van wijlen Henrick Daems en Dimphna Eijckmans, die wettige gehuwden waren,
mitsgaders enige erfgenamen ab intestato van dezelfde zullen verkopen de goederen
nabeschreven.
Op de voor en nabeschreven condities werd er te koop gesteld eerst zeker huis met stal, schuur,
ap- en dependentiën van dien, hof, grond en toebehoren met het binnenblok en de weide daar aan
gelegen, groot salvo justo vind zillen, gestaan en gelegen in de Langhstrate alhier. Palende oost
dezelfde Langhstraat, zuid de erfgenamen Henrick Meulemans, Adriaen Helsen en Jan Heijns,
west de abdij alhier en noord Laureijs Peelaerts nomine uxoris cum suis en Jan Cnaeps
erfgenamen. Item een plek land groot drie zullen salvo justo gelegen op de Santvoort. Palende
oost Merten Claes, zuid de abdij, west Peeter Verdonck en noord “ sterschotsheijde “.
Het voorschreven huis met stal, schuur etc… opgeroepen zijnde is deze na derde werf verbleven
aan Peeter Ennekens ingezetene alhier voor de somme van 802 guldens en verklaarde deze
koop gedaan te hebben ten behoeve van Joannes Roosbroeckx ingezetene alhier ten deze
present en heeft den voorschreven Joannes Roosbroeckx daarop gesteld 16 hoogen. Geeraert
Claes stelde zich voor de koop en koper borg. Merten Verhaert stelde op deze koop nog twee
hoogen. Joannes Roosbroeckx stelde nog twee hoogen bij. Peeter Daems Henricxsone is na
derde werf koper gebleven voor de som van 200 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen.
Adriaen Hermans ingezetene tot Oosterwijk Tongerlo stelde zich borg.
TGL-OGA17-362
Aan den heer Schouteth en schepenen der Heerlijkheid van
Tongerlo als oppervoogden aller wezen onder hunne jurisdictie.
Vertonen met eerbiedigheid Peeter Daems Jacobussone als rechterlijke aangestelde voogd en
Antonius Van Kerkhoven als toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen Maria Daems
daar vader af is Guilliam Meeus. Dat aan de voorschreven minderjarige en aan Peeter Daems,
mitsgaders aan de minderjarige kinderen van wijlen Amandus Daems des voorschreven Peeter
Daems en Maria Daems broeder was, uit den hoofde en als erfgenamen van wijlen hun ouders en
grootouders respectieve Henrick Daems en Dimphna Eijckmans is competerende zeker huis
met stal, schuur ap- en dependentiën van dien …. Etc………… [ DUBBEL ]
TGL-OGA17-363
Aan die Meijer ende schepenen van den dorpe ende Heerlijkheid Oevel.
Vertoond met eerbied Joannes Mertens president schepen van Oevel als aangestelde en
verkozen voogd uit de wet over de minderjarige kinderen van wijlen Amandus Dams en Elisabeth
Lenaerts, gewezen gehuwden te kennen gevende hoe dat aan de voorschreven wezen uit den
hoofde van hun grootouders benevens twee andere condividenten competeren twee percelen van
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erve gelegen onder de Heerlijkheid Tongerlo, welke twee percelen zijn belast met een som van
vierhonderd guldens, mede het part der wezen alsnog met een som van 125 guldens courant geld
en omdat dezelfde percelen niet konden gedeeld worden en dienvolgens dezelfde graag benevens
de andere condividenten zouden publiekelijk en voor alle man verkopen niet mag geschieden
zonder Ue prealabele permissie en autorisatie, reden van recours tot Ue.
TGL-OGA17-366
N° 7.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zeker huis en hof gestaan op
het Voorteijnde binnen Tongerlo alhier wegens Gerardus Cares verkocht aan Franciscus
Cuijpers voor de somme van 540 guldens met de verdieren verkocht op datum van 12 juni 1784.
TGL-OGA17-367
Condities en voorwaarden waarop Gerardus Cares weduwnaar van wijlen Clara Maria Van
Morkhoven nu in huwelijk met Elisabeth Marien zal verkopen het huis en hof nabeschreven. Op
de voor en nabeschreven condities werd te koop gesteld zeker huis met schuur, kamer, stal, met
ap- en dependentiën van dien, hof, grond en toebehoren gestaan en gelegen bij het Voorteijnde
alhier, groot in erve 50 roeden salvo justo. Palende oost Bernardus Mertens, zuid de erfgenamen
Jan Baptist Sterckx, west de straat en noord Anna De Bal.
Wat belangt den put staande voor de erve in deze, men zegt dat dezelfde is gelegd en
onderhouden ten gemeenschappelijke kost zo van de vorige eigenaars der erve in deze als van
wijlen Jan Baptist Sterckx of zijn erfgenamen, doch de verkoper verklaarde ter goeder trouw niet
te weten dat wegens het gemeenschap tot dezelfde put eng schriftelijk contract bestaat. De
verkoper reserveerde voor hen den perenboom en ook de groote appelboom in den hof,
mitsgaders het kleine appelboompje staande achter de schuur en het klein appelboompje staande
zuidwaarts den weg lopende door den hof van den grond te amoveren voor half maart
eerstkomende. De verkoper reserveerde voor hem het privaat staande in den hof te amoveren als
voor.
De kamer en schobbe aan het huis wordt in huur gebruikt bij Merten Deckers voor elf guldens
courant geld jaarlijks en twee dagen arbeid jaarlijks in den hof van den verkoper die daarvoor
drank en kost moest voorzien aan de arbeider.
Het voorschreven huis etc. opgeroepen zijnde door den stadhouder Truijens en daarvoor Clara
Coenen huisvrouw van Franciscus Cuijpers geboden zijnde de som van 520 guldens en is deze
koop na derde werf verbleven aan de voorschreven Clara Coenen en stelde daarop 20 hoogen.
Andreas Van Hove ingezetene alhier stelde zich borg.
TGL-OGA17-371
N° 8
Deze zegel dient tot de condities van verkoop der erfelijke goederen nagelaten bij wijlen
Elisabeth Peeters weduwe van wijlen Jan Cnaeps, verkocht op datum van 22 juni 1784, welke
koopsommen belopen met de verdieren de som van 2062 guldens.
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke wegens de regenten der Arm Tafel van dit dorp
Tongerlo uit kracht van testament van wijlen Jan Cnaeps en Elisabeth Peeters gehuwden waren
op heden 23 februari 1777 voor de notaris J. J. Van Roij alhier binnen Tongerlo residerende,
present de getuigen gepasseerd ten behoeve van dezelfde Arm Tafel zullen worden verkocht de
erfelijke goederen bij het voorschreven testament aan deze Arm Tafel nagelaten.
Op de voor en nabeschreven condities werd er te koop gesteld.
1. Eerst zeker huis met kamer, stal, schuur, hof en binnenveld daaraan annex grond en
toebehoren, groot 269 roeden salvo justo, zo hetzelfde gestaan en gelegen is in de
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Langhstrate alhier. Palende oost Anna De Bal, zuid Adriaen Helsen, west de straat en
noord Peeter Ennekens.
Item een huis met kamer en schob met den hof, grond en toebehoren met de haag ten
noorden, ook gestaan en gelegen in de Langhstrate alhier, groot in erve 23 roeden 80
voeten salvo justo, immers in lengte ter wederzijds tot aan de houten paaltjes nu gesteld op
het einde van den hof. Palende oost de straat, zuid de erfgenamen Henrick Daems, west
en noord de andere erve hier van af gescheiden.
Item een perceel erve deels land en een deel weide groot 266 roeden 120 voeten gelegen
in de Langhstrate alhier. Palende oost de voorschreven Langhstrate en den voorschreven
hof, zuid dezelfde hof en de erfgenamen Henrick Daems, west ook de erfgenamen Henrick
Daems en noord den heer Verbist en Jan Sijmens.
Item een perceel land groot een zille gelegen bij “ de leijsenhoeven “ alhier. Palende oost
en noord den heer prelaat, zuid … (leeg) … en west Merten Verhaert.
Item een perceel land groot twee dagwanden salvo justo, gelegen binnen Westerlo onder
den Laethof van Gestel, competerende aan den heer Baron van Gottignies. Palende oost
de erfgenamen Peeter Verboven, zuid en west den heer advocaat Pauli en noord de
erfgenamen Balthazar Van Aelten, belast met een penninck Lovens jaarlijkse cijns aan den
Heere van dit Laethove.

Het voorschreven huis etc… wordt in huur gebruikt bij Jan Van Roosbroeck die daar nog huur
aan heeft tot half maart en de oogst van het jaar 1786. De kamer van het groot huis wordt in huur
gebruikt bij de weduwe van Willem Wouters die daar nog huur aan heeft tot half maart 1785. Het
klein huis is ten dele in huur bij Peeter Ennekens voor twaalf guldens jaarlijks ten dele in huur bij
Cornelius Gijsen voor dertien guldens jaarlijks, daaronder begrepen één gulden huur voor een
deel van de zolder.
De koper zal kunnen komen in gebruik van het voorschreven huis en hof te half maart 1786 zo
nochtans dat Dimphna Huijgen zal mogen hebben en vrij wonen en gebruiken haar leven
gedurende de kamer daar actueel is in wonende Cornelius Gijsen en van alsnog ook tien roeden
erve in den hof haar leven gedurende, gelaten bij Jan Cnaeps en Elisabeth Peeters ingevolge
hun testament van 23 februari 1777 voor den notaris J. J. Van Roij alhier te Tongerlo. De koper
van het voorschreven klein huis met den hof zal genieten de huur tot twaalf guldens te verschijnen
te half maart eerstkomende te verhalen ten last van Peeter Ennekens huurder, de huur van
Cornelius Gijsen wordt door de verkopers gereserveerd. Het land gelegen onder Westerlo wordt
in huur gebruikt bij … (leeg) … Tubecx voor vijf veertelen koren jaarlijks.
Peeter De Swert is na derde werf koper verbleven van het huis etc. voor de som van 730 guldens
en stelde daarop nog 40 hoogen. Guilliam Nuijens ook ingezetene alhier stelde zich borg. Michiel
Nuijens stelde op deze koop drie hoogen bij.
Peeter Ennekens ingezetene van Oevel is na derde werf koper gebleven van het klein huis voor
de som van 108 guldens. Adriaen Huijsmans ingezetene alhier stelde zich borg. Merten
Verachtert ingezetene alhier stelde op de koop van het klein huis twee hoogen bij. Peeter Raets
stelde zich borg.
Merten Verhaert is na derde werf koper gebleven van de weide en plek land gelegen achter het
klein huis voor de som van 520 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen. Adriaen Huijsmans
stelde zich borg. Jan Roosbroeckx stelde op deze koop twee hoogen. Peeter Raets stelde zich
borg.
Merten Verhaert is na derde werf koper gebleven van de zille land gelegen bij “ de leijsehoeve “
voor de som van 210 guldens en stelde daarop nog 8 hoogen. Adriaen Huijsmans stelde zich
borg.
Petrus Martinus Van Aelten is na derde werf koper gebleven van de plek land gelegen onder het
Laethof van Gestel tot Westerlo voor de som van 375 guldens. Henrick Vinckx ingezetene van
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Westerlo stelde zich borg. Siardus Schroeven ingezetene alhier stelde op deze koop onder
Westerlo nog twee hoogen.
TGL-OGA17-379
N° 9
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen wegens Catharina Van Kerckhoven weduwe van wijlen Jan Cempenaers verkocht op
datum van 14 oktober 1784, welke koopsommen belopen ter som van 241 guldens 15 stuivers drie
oorden.
TGL-OGA17-380
Condities en voorwaarden waarop men wegens Catharina Van Kerckhoven laatste weduwe van
Jan Kempeners ten haar huis gestaan tot ILL Oosterwijk Tongerlo, de haafelijke en meubilaire
goederen publiekelijk zal verkopen. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en
hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Franciscus Verachtert van Oevel (Croone) koopt voor 40 guldens 15 stuivers een koe.
Guilliam De Backer van Noorderwijk koopt voor 37 guldens een koe, borg Sebastiaen Geboers van
ILL.
S. Peeter Smets van Olen koopt voor 19 guldens 15 stuivers een varken, borg Peeter Bulckens
aldaar.
In totaal werden er 130 loten aangeboden.
Aldus publiekelijk verkocht coram en ten overstaan van de heer M. N. Van Schoubroeck, Jan
Peeters en Merten Verstappen schepenen. 14 oktober 1784.
Ten dage der verkoping aan Catharina Van Kerckhoven in huwelijk met Jan Van Dingenen en
aan Adriaen Van Hout en Gommarus Van Dijck haar kinderen op korting der verkochte
goederen betaald in contant de somme van 63 guldens elf stuivers één oord.
TGL-OGA17-385
N° 10.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen wegens Maria Van Morckhoven weduwe van wijlen Adriaen Van Hove verkocht op
datum van 2 november 1784, welke koopsommen belopen ter somme van 97 guldens 17 stuivers
en drie oorden.
TGL-OGA17-386
Condities en voorwaarden waarop men wegens Maria Van Morckhoven weduwe van wijlen
Adriaen Van Hove publiekelijk en wettelijk zal verkopen het wevers gereedschap en de verder
effecten als volgt.
O.a.

houten tailliooren, aarden tijl, glasraam, snijmes, boren en beitels, schilderijtjes, een
spinnenwiel, melkvat, kruiwagen, spoelen, bak met spoelen, een spoelwiel,
scheirpijpen, schering en bank, een kam, schachten, een getouw (3X) …
In totaal werden er 100 loten aangeboden.

Kopers waren o.a.

Jan Croonen tot Heijst op de Berg koopt een getouw, Jan Janssens is borg.
Adriaen Goossens van Oolen koopt een getouw voor 13 guldens. Guilliam
Van Morckhoven koopt voor 13 guldens 5 stuivers een getouw.

Op datum van vandaag aan Guilliam Van Morckhoven betaald voor zijn arbeidsloon de somme
van 15 guldens twaalf stuivers.
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Mijnheer, alsof den brenger deser, Adriaen Goossens omweijlen in deese
coopdagh soude coopen een getouw met eenige toebehoorten ende mits hij
alhier geen kennissen heeft om borge te stellen, soo dient deese mij handschrift
dat ick in sulke gevalle voor hem borge blijven, hoopende dese te sullen
accepteren met offer van mijne dienst … Peeter De Smedt tot Oolen, omtrent de
kercke. 2 november 1784.
TGL-OGA17-391

N° 11.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen wegens Guilliam Meeuws weduwnaar van wijlen Maria Daems verkocht op datum van
27 november 1784, welke koopsommen belopen met de ongelden ter somme van 152 guldens 17
stuivers één oord.
TGL-OGA17-392
Condities en voorwaarden waarop men wegens Guilliam Meeuws eerste weduwnaar van wijlen
Maria Daems en laatste van Maria Cuijlaerts publiekelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire
goederen volgt. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten
daaraan.
Josephus Van Sande koopt een rode koe voor 20 guldens.
Franciscus Boels van Westerlo koopt een hoppel koe voor 34 guldens 5 stuivers, borg Merten
Vervoort bij consent van de verkoper.
Peeter Wuijts van Oevel op den Hout koopt den werkos voor 40 guldens, borg Adriaen Goor alhier.
Totaal werden 59 loten te koop aangeboden.
TGL-OGA17-396
N° 12.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen wegens de erfgenamen van wijlen Catharina Meir binnen Oosterwijk Tongerlo
overleden, verkocht op datum van 23 december 1784, welke koopsommen belopen met de
ongelden ter somme van 570 guldens zes stuivers één oord.
TGL-OGA17-397
Condities en voorwaarden waarop men wegens de erfgenamen van wijlen Catharina Meir eerste
weduwe van wijlen Dilis Verstappen en laatste weduwe van wijlen Joannes Wouters, publiekelijk
en wettelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij de voorschreven aflijvige
nagelaten. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Guilliam Van Olmen van Herentals koopt een koe zwart van haar met blaren kop voor 32 guldens,
borg Adriaen Van Lommel van Oosterwijk.
Amandus Verstappen kopt en koe een grijze hoppel voor 27 guldens en koe wit grijs van haar voor
3 guldens.
Jacobus Van Doren van Wiekevorst koopt een zwarte hoppel koe voor 44 guldens, borg Merten
Meeuws van Oosterwijk.
Amand Verstappen koopt een zwart grijze koe voor 20 guldens.
Cornelius Van Olmen van Herentals koopt een rood grijze koe voor 32 guldens 15 stuivers, borg
Jan Van Dijck van Oosterwijk.
Adriaen Appels van ILL koopt een zwart rund met witten kop voor 27 guldens, borg Peeter Appels
aldaar.
Amand Verstappen koopt een zwart rund voor 11 guldens 5 stuivers.
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Jan Baptist Van Mengsel van Noorderwijk koopt een zwart rund voor 9 guldens 15 stuivers, borg
G. Van Mengsel.
Franciscus Van Hove koopt een kalf voor 1 gulden 1 stuiver.
Peeter Sterckx van Hezewijk onder Olen koopt het paard voor 102 guldens, borg Jan Baptist Van
Hout aldaar. In totaal werden 217 loten te koop aangeboden.
Bij consent van verkoop aan Merten Aerts knecht ten sterfhuis betaald voor zijn bode loon tot
Kerstmis eerstkomende de som van 16 guldens 19 stuivers. Actum 23 december 1784. Merten
Aerts verklaarde niet te kunnen schrijven.
Op de voorschreven datum aan Maria Anna Goossens dienstmeid voor haar bode loon tot
Kerstmis en voor schoenen te samen de som van 15 guldens 15 stuivers. Maria Goossens
verklaarde niet te kunnen schrijven.
Op de voorschreven datum aan Maria Anna Van De Poel voor haar bodeloon … van koussens en
schoenen tot Kerstmis eerstkomende betaald één gulden en 14 stuivers. Maria Anna Van De Poel
verklaarde niet te kunnen schrijven.
Ontvangen bij mij ondergetekende Peeter Michiels uit handen van den secretaris Van Roij de
somme van 32 guldens 15 stuivers voor een kopie in de vorige koopboek gemeld.
Actum Tongerlo 27 november 1785.
TGL-OGA17-404
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende condities van de verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen wegens Guilliam Meeuws ingezetene alhier binnen Tongerlo, wettelijk verkocht op
datum van 12 februari 1775, welke de koopsommen belopen ter somme van 51 guldens één
stuiver één oord.
TGL-OGA17-405
Condities en voorwaarden waarop men wegens Guilliam Meeuws publiekelijk en wettelijk zal
verkopen een partij hooi, stro en kaf. In totaal werden er 21 loten aangeboden.
TGL-OGA17-406
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der eiken als vruchtboomkens
wegens de erfgenamen van wijlen Dilis Verstappen en Catharina Meer binnen Oosterwijk
Tongerlo, wettelijk verkocht op 12 maart 1785, welke koopsommen met de ongelden belopen ter
somme van 67 guldens negen stuivers.
TGL-OGA17-407
Condities en voorwaarden waarop men wegens de erfgenamen van wijlen Dilis Verstappen en
Catharina Meir binnen Oosterwijk Tongerlo publiekelijk en wettelijk zal verkopen een partij eiken
boomkens. In totaal werden er 14 artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA17-408
N° 3.
Deze en volgende twee zegels van acht stuivers dienen in de volgende condities en
voorwaarden der erfelijke goederen nagelaten bij wijlen Peeter Verstappen in huwelijk geweest
zijnde met Elisabeth Verwimp, wettelijk verkocht op datum van 12 maart 1785, welke
koopsommen met de verdieren belopen ter somme van 665 guldens 10 stuivers.
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TGL-OGA17-413
Condities en voorwaarden waarop men wegens Maria Verstappen bejaarde dochter van wijlen
Peeter Verstappen daar moeder af was Elisabeth Verwimp ten deze bijgestaan met Peeter Van
Lommel haar man. Item wegens Martinus Verstappen en Joannes S’ Jegers als rechtelijke
beëede voogden over de alsnog minderjarige kinderen van wijlen den voorschreven Peeter
Verstappen en wijlen Elisabeth Verwimp publiekelijk en wettelijk zal verkopen het huis en
gronden van erven hierna gespecificeerd.
Werd er te koop gesteld:
1. Eerst zeker huis met de stal, schuur, hof, binnenblok, grond en toebehoren, gestaan en
gelegen tot Oosterwijk Tongerlo, groot salvo justo een zille. Palende oost Merten
Goossens, zuid de straat, west Peeter De Ceuster en noord de begijn Cools.
2. Item een stuk land genaamd “ den molleman “ groot salvo 75 roeden gelegen tot
Oosterwijk Tongerlo. Palende oost Jan Sterckx, zuid Peeter Verstappen, west de
Mollemansstraete en noord Peeter De Ceuster.
3. Een perceel zowel land als heide, groot salvo justo een bunder. Palende oost en zuid de
straat van Voorkapel naar Olen, west de straat van Oosterwijk naar Noorderwijk en noord
Ferdinand Verstappen.
4. Item een stuk land genaamd “ het bosch “, groot salvo 125 roeden, gelegen tot Oosterwijk
Tongerlo. Palende oost het Vekenstraatje, zuid Adriaen Soeten, west Franciscus Balus en
noord Jan Baptist Bruers.
5. Item een heide genaamd “ het voorste gasthuijs “, groot salvo een halve zille, gelegen
onder de Vrijheid Geel.
Nicolaes Heijlen ingezetene van Morkhoven is na derde werf koper gebleven van het stuk land
genaamd “ de molleman “, voor de som van 130 guldens en stelde daarop nog zes hoogen.
Peeter De Ceuster ingezetene alhier stelde zich borg en is dezelfde Nicolaes Heijlen na de
kaarsbranding op 29 maart 1785 koper gebleven van dit stuk land.
Adriaen Hermans ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van het huis, hof met stal,
schuur, paardenstal en binnenblok met zowel de plek land als heide en dit voor de som van 425
guldens en stelde daarop 20 hoogen. Adriaen Van Lommel ook ingezetene alhier stelde zich
borg. Adriaen Hermans in na de kaarsbranding koper gebleven van de voorstaande koop.
De verkopers verklaarden het voorschreven stuk land genaamd “ den bosch “ hiervoor reeds
vermeld uit de hand verkocht te hebben, zo zij doen bij deze aan Adrianus Helsen ingezetene van
Oosterwijk, die verklaarde deze koop te doen voor en ten behoeve van Adriaen Verhestraten
ingezetene van Noorderwijk en dat voor de som van 74 guldens en tien hoogen.
TGL-OGA17-418
N° 4.
Deze zegel dient tot den volgende boek der nagelaten kremerije goederen van wijlen
Franciscus De Rijdt alhier binnen Tongerlo overleden, publiekelijk en wettelijk verkocht op datum
2 juni 1785, welke koopsommen met de ongelden belopen ter som van 9 guldens zeven stuivers.
TGL-OGA17-419
Condities en voorwaarden waarop de heer Martinus Norbertus Van Schoubroeck Schouteth der
Heerlijkheid van Tongerlo, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de kremerije bevonden in een
kremers kastje nagelaten bij wijlen Franciscus De Rijdt alhier binnen Tongerlo overleden, ter
rekwest van de na te noemen schepenen, geopend ter rekwest van de voornoemde heer
Schouteth en daarin bevonden als volgt. In totaal werden 74 artikelen aangeboden.
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Het import der voorschreven goederen beloopt ter somme van 9 guldens 7 stuivers. Waaraan
gekort voor aan Peeter Van Hemels voor verschot voor 2 zielmissen voor Franciscus De Rijt
………………………………………………………………………
0 - 16
TGL-OGA17-422
N° 5.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Peeter Horemans wegens zijne nagelaten weduwe Maria Daems
en de voogden over haar kinderen, verkocht op datum van zes december 1785, welke
koopsommen met de ongelden belopen ter som van 117 guldens twee stuivers één oord.
TGL-OGA17-423
Condities en voorwaarden waarop men wegens Anna Maria Daems weduwe van wijlen Peeter
Horemans. Item wegens Jan Peeters en Franciscus Daems ingezetenen alhier als rechtelijke
aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van dezelfde Anna Maria Daems daar vader
af was Peeter Horemans, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire
goederen bij wijlen den voorschreven Peeter Horemans nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Franciscus
Nuijens van Voortkapel koopt de koe voor 45 guldens, borg Joseph Nuijens. In totaal werden er 47
artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA17-426
N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Jan Helsen wegens Elisabeth Nuijens dezelfden weduwe en haar
bejaarde kinderen en de voogden der minderjarige kinderen, wettelijk verkocht op datum van 13
december 1785, welke koopsommen belopen ter somme van 891 guldens 12 stuivers één oord.
TGL-OGA17-427
Condities en voorwaarden waarop Elisabeth Nuijens weduwe van wijlen Jan Helsen binnen
Oosterwijk Tongerlo op “ de nieuwe hoeve “ overleden. Item dezelfde zijn bejaarde kinderen met
naam Petrus Helsen, Guilliam Helsen, Joanna Helsen, Anna Helsen en Maria Helsen. Item
Guilliam Helsen tot Gelindel en Merten Swolfs tot Oevel in kwaliteit als beëede voogden over de
voorschreven weduwe minderjarige kinderen met namen Joannes Helsen en Bernardus Helsen.
Item Christianus Helsen en Martinus Helsen, publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de
haafelijke en meubilaire goederen bij den voorschreven aflijvigen nagelaten.
O.a.

aardewerk, schotels, koperen lamp, eijrdewerck, haargetouw, riek, schuppen, een vijs,
een kapmes, een koeiketel, een kruiwagen, een zaaikorf……

Peeter Helsen erfgenamen kopen een koe grijs van haar voor 49 guldens en een grijze hoppel koe
voor 46 guldens.
Abraham Horemans koopt voor 37 guldens een rode koe, borg Adriaen Appels.
Jan Baptist Bruers koopt een zwarte koe met een witte rug voor 46 guldens 10 stuivers, borg Jan
Helsen erfgenamen.
Jan Baptist ’t Sijen Goorken Westerlo koopt voor 48 guldens 10 stuivers een witte koe, borg Jan
Blommé.
Paulus Wouters van Oevel koopt een rood grijze koe voor 29 guldens, borg Michiel De Swert van
Oevel.
Peeter Van Gelder woont bij Tongerlo onder Sammel, koopt voor 30 guldens een rode koe.
(de koopsom is aan Jan Dioos voldaan)
Merten Swolfs van Oevel koopt voor 3é guldens een rode koe, borg Jan Swolfs van Tongerlo.
Erasmus Schoofs koopt voor 37 guldens een rode vaars, borg Michiel De Swert van Oevel.
Peeter Helsen erfgenamen kopen voor 15 guldens een stier.
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Peeter Helsen koopt een hoppel kalf voor 16 guldens.
Adriaen Helsen van ILL koopt voor 9 guldens een kalf.
Peeter De Winter van Daemseijnde koopt voor 14 guldens een zwart kalf, borg Jan Blommé.
Peeter Helsen erfgenamen kopen het merrie paard voor 36 guldens.
Merten Dassen van Eijndhouthamme op de hoeve der abdij koopt het ruin paard voor 161 guldens,
borg Jan Baptist Dassen.
In totaal werden er 125 artikelen te koop aangeboden. Aldus publiekelijk en wettelijk verkocht op
14 december 1786, coram en ten overstaan van den heer Schouteth M. N. Van Schoubroeck, Jan
Peeters en Merten Verstappen schepenen.
J.J. Van Roij secretaris.

END
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TONGERLO – OUD GEMEENTEARCHIEF 22:

1787-1796

TGL-OGA22-002
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen wegens Henrick Wijnricx en de voogden over zijn kinderen verkocht op
datum van 9 januari 1787, welke koopsommen belopen ter somme van 231 guldens en vier
stuivers.
TGL-OGA22-003
Condities en voorwaarden waarop men wegens Henrick Wijnricx weduwnaar van wijlen Maria
Van Hove binnen Oosterwijk Tongerlo overleden. Item wegens Joseph Janssens ingezetene van
Itegem in den Hoijweg als voogd en wegens Casimirus Weijnrickx ingezetene van Heijst in den
Branderhoeck als toeziener op heden 9 januari 1786 rechtelijk aangesteld over de minderjarige
kinderen van den voorschreven Henrick Weijnrickx daar moeder af was de voorschreven Maria
Van Hove op heden publiekelijk en wettelijk zal verkopende haafelijke en meubilaire goederen bij
de voorschreven aflijvige nagelaten. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en
hun onkosten daaraan.
Adriaen Peeters van Doeffen koopt de korenwinde, borg Merten Beirsmans aldaar. Op 23 juli
1787 werd het graan ten velde verkocht ten overstaan van Jan Peeters schrijver.
De weduwnaar verklaarde nog schulden te hebben boven de voorschreven betalingen zo van de
doodskist, waslicht etc…………………………
21- 5 - 2
TGL-OGA22-008
N° 2..
Deze zegel dient tot het wettelijk taxaat der haafelijke en meubilaire goederen van Henrick
Wouters weduwnaar van wijlen Anna Cornelia Mertens, gepasseerd op 1 februari 1787, dewelke
Henrick Wouters nagelaten weduwnaar heeft laten taxeren door Josephus Verboven en Merten
Heijlen schepenen der Heerlijkheid van Tongerlo en zijn de navolgende goederen getaxeerd als
hierna is volgende en dat in courant geld.
In den eersten een groote koperen koeiketel, tien melktijlen, een kalf en stier te samen 500
guldens. Item drie runderen samen ter som van 54 guldens etc…….
Al de getaxeerde goederen bedragen in het geheel de som van 1136 guldens.
TGL-OGA22-012
N° 3.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van de verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen nagelaten bij wijlen Elisabeth De Ceuster, weduwe van wijlen Dilis
Vermeulen verkocht op datum van 19 februari 1787 welke koopsommen belopen met de ongelden
ter somme van 71 guldens 10 stuivers één oord.
TGL-OGA22-013
Condities en voorwaarden waarop men wegens de erfgenamen van wijlen Elisabeth De Ceuster
weduwe van wijlen Dilis Vermeulen, publiekelijk en wettelijk zal verkopen de haafelijke en
meubilaire goederen, klederen en lijnwaad van de voorschreven aflijvig nagelaten (te weten
Franciscus Vermeulen haar zoon als in kwaliteit van voogd en Peeter Joseph Henricx
toeziender over de twee kinderen van wijlen Maria Elisabeth Vermeulen daar vader af is Peeter
Nuijens)
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
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In totaal werden er 104 artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA22-017
N° 4.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van de verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen nagelaten bij wijlen Anna Maria Nuijens weduwe van wijlen Thomas Van
Bossuijt, verkocht ter directie van het officie op datum van 20 februari 1787, welke koopsommen
belopen ter somme van 145 guldens, tien stuivers.
TGL-OGA22-018
Condities en voorwaarden waarop men ter directie van het officie van deze Heerlijkheid Tongerlo
publiekelijk en wettelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire goederen nagelaten bij wijlen
Anna Maria Nuijens die weduwe en geïnstitueerde erfgename was van wijlen Thomas Van
Bossuijt ingevolge hun testament gepasseerd op 6 november 1771 voor de notaris S. Mertens
binnen Tongerlo geresideerd hebbende. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de
kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
O.a.

een kantwerkkussen, een spiegel, 4 schilderijtjes, een houten kastje, een stoofpot,
ijzeren ketel, een glazen urinaal, kandelaar, vetpot, een mand en een korf, naaikussen,
wateremmer, strijkijzer, pluimen bedde, vrouwenhemden, lakens, handschoenen, etc
…

In totaal werden er 152 artikelen te koop aangeboden.
Art. 152 een kofferen met zilveren dingskens in aqnus Dei.
TGL-OGA22-022
N° 5.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van de verkoop van zeker perceel
land, groot 150 roeden salvo gelegen op de Santvoort alhier wegens de erfgenamen van wijlen
Catharina Luijten gehuwd geweest zijnde met Peeter Verdonck en tot slot bij kaarsbranding
verkocht op datum van 7 mei 1787 aan Peeter De Swert voor de som van 195 guldens met de
verdieren.
TGL-OGA22-023
Condities en voorwaarden waarop de erfgenamen van Catharina Luijten in huwelijk geweest
zijnde met Peeter Verdonck en hun erfgenamen, publiekelijk aan de meestbiedende zullen
verkopen de plek erve nabeschreven.
Op de voor en nabeschreven condities werd er verkocht een perceel land groot 150 roeden salvo
gelegen op de Santvoort alhier. Palende oost de erfgenamen van Henrick Daems of “ de vaert “,
zuid de erfgenamen Peeter Verdonck, west Adriaen Helsen en noord “ de sterschotsheijde “.
Joannes Baptist Willems ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven deze plek land voor
de som van 175 guldens en verklaarde deze koop gedaan te hebben voor en ten behoeve van
Jacobus Van Nerum actueel tot Mechelen wonende, dewelke op deze koop 10 hoogen stelde en
heeft den voorschreven Joannes Baptist Willems stelde zich borg op 21 april 1787. Peeter De
Swert ingezetene alhier stelde op de voorschreven koop 10 hoogen en is hij daarmee na de
kaarsbranding koper gebleven.
Aldus publiekelijk en wettelijk verkocht op bovenstaande datum ten overstaan van Andreas Van
Hove en Martinus Heijlen schepenen, present Peeter Menten, Martinus Dirckx en Cornelius
Dirckx, Franciscus Cuijpers en Jaspar Wuijts als gemachtigde van Maria Laureijs weduwe van
Peeter Verdonck en verklaarden allen zich bij deze te consenteren in de voormelde verkoop.
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TGL-OGA22-025
N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke akkoorden aangegaan door Gerardus Van
Dormael ter ene en Guilliam Kuijnen ter andere zijde over de scheiding der erven aan hun
respectieve huizen in her dorp, gepasseerd 14 juni 1787.
TGL-OGA22-026
Compareerden Gerardus Van Dormael ingezetene alhier ter ene en Guiliam Cuijnen ook
ingezetene alhier ter ander zijde, welke comparanten om te voorkomen alle kwesties en geschillen
die er stonden te gereijzen over de erfscheiding tussen de erve van de eerste partij en de erve van
de andere partij komen tot akkoord in de voegen en manieren navolgende.
Te weten dat de erve van beide partijen zal scheiden van de stenen paal stekende tegen de muur
van de stal recht door tot op den eersten stam van de haag, het einde van den hof der huis van
den eersten comparant genaamd “ de croone “, dat verder de voorschreven stenen paal tegen de
voorschreven muur de scheiding zal zijn langsheen den zelfde muur tot zo ver het van den eersten
comparant zich is uitstrekkende.
Dat de haag alvolgens reeds geplant op de scheiding der erve lopende van den voorschreven
eerstgenoemde stenen paal tot op den eersten stam der voorschreven haag zal blijven
gemeenschappelijk.
Dat den eersten comparant geenszins zal gerechtigd zijn te hebben een gang over het erf van hem
tweede comparantes alleenlijk om te doen de reparaties nodig aan de batimenten van hem eersten
comparant, hetgeen aan hem eersten comparant door hem tweede comparant zal moeten worden
toegelaten met de tegenstaande erve noordwaarts liggende tegen de voorschreven scheiding van
de eerste voorschreven paal lopende op den eerste stam der voorschreven eerstkomende haag
aan hem twee comparant is competerende … etc ...
Actum in Tongerlo 14 juni 1787, coram de heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth, Josephus
Verboven, Adrianus Verstappen, Andreas Van Hove, Merten Heijlen en Joannes Peeters
schepenen.
TGL-OGA22-029
N° 7.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop der granen ten velde
wegens Joanna Maria Vermeerbergen weduwe wijlen Amandus Verswijfelt en de voogden over
hun kinderen verkocht op datum 25 juli 1787, welke koopsommen belopen met de ongelden ter
somme van 59 guldens en negen en een halve stuiver.
TGL-OGA22-030
Condities en voorwaarden waarop Joanna Maria Vermeerbergen, weduwe van wijlen Amandus
Verswijvelt. Item wegens Peeter Verswijfelt als voogd en Arnoldus Adriaens als toeziener over
de drie minderjarige kinderen van de voorschreven wijlen Amandus Verswijfelt daar moeder af is
de voorschreven Joanna Maria Vermeerbergen, publiekelijk en wettelijk zullen verkopen het
koren ten velde.
O.a.

op het binnenblok, op “ de quaet peert “, op “ de soelsenheijde “, op “ kobekensheijde “,
boekweit op “ de plek “ de kobekens heijde “, en op “ het blocxken “ .

Op 23 september 1787 aan Merten Verachtert betaald voor huishuur tot half maart 1788
……………………………………………………………………………………………………. …7 - 0 - 0
Aan dezelfde betaald voor labeuren van het land………………………………………………6 - 10 - 0
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TGL-OGA22-031
N° 8.
Deze zegel dient tot de volgende condities der wettelijke verkoop van zeker huis, hof een
erven gelegen in de Geelse straat, wegens Maria Theresia Cuijpers weduwe van wijlen Martinus
Verbiest en wegens de voogden der kinderen, bij kaarsbranding finaal verkocht op datum van 12
november 1787 voor de som van 570 guldens met de verdieren.
TGL-OGA22-034
Condities en voorwaarden waarop men wegens Maria Theresia Cuijpers weduwe van wijlen
Martinus Verbiest en wegens Joannes Baptista De Caerle en Martinus Verbiest als voogden
over de voorschreven Maria Theresia Cuijpers minderjarige kinderen daar vader af was den
voorschreven publiekelijk en wettelijk zal verkopen de erfelijke goederen achter deze condities
gespecificeerd.
Op de voor en nabeschreven condities werd te koop gesteld, zeker huis met hof en binnenblok
daaraan annex, groot 75 roeden salvo gelegen in de Geelse straat alhier. Palende oost, zuid en
west de straat, noord Jan Verleuffelt. Item zeker perceeltje land genaamd “ het duijvecot “groot 54
en een kwart roeden salvo, gelegen bij de Santvoortstraete alhier. Palende oost dezelfde straat,
zuid Guilliam Mertens, west en noord Michiel Nuijens.
De kopers zullen kunnen komen in gebruik van het huis met den hof half maart eerstkomende zo
nochtans dat ten behoeve der weduwe verkoopster werd gereserveerd de bewoning der kamer
met een deel van den hof zoals het reeds is afgepaald en dat voor den tijd van drie jaren
eerstkomende.
Het huis met hof en binnenblok als voorschreven is door den stadhouder Truijens te koop geboden
opgeroepen zijnde zo is daar voor geboden de som van 332 guldens en is deze koop na derde
werf gebleven aan Henrick Govaerts en stelde daarop nog 18 hoogen. Franciscus Cuijpers
ingezetene alhier stelde zich borg.
Guilliam Cuijnen is na derde werf koper gebleven van het plekske land “ het duivencot “ voor de
som van 200 guldens en stelde daarop nog drie hoogen. Martinus Timmermans ingezetene
alhier stelde zich voor deze koop borg.
Op 28 oktober 1787 compareert Henrick Goijvers en heeft op de voorstaande koop de huijsinge
met hoff en binnenblock alsnog gestelt 5 hoogen. Op 30 oktober 1787 compareerde Anna Baenen
huisvrouw van Guilliam Cuijnen heeft op het voormeld plekske alsnu drie hoogen gesteld.
Henrick Laureijs ingezetene alhier stelde op de eerste koop het huis twee hoogen bij. Henrick
Govaerts stelde op de koop van het huis nog twee hoogen bij en is daarmee na de kaarsbranding
koper gebleven.
TGL-OGA22-038
N° 9.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen wegens Catharina Van Lommel weduwe van wijlen Franciscus Helsen 18
alhier overleden en wegens de voogden over haar kinderen verkocht op datum van 1 december
1787, welke koopsommen met de ongelden belopen ter somme van 184 guldens, zestien stuivers,
één oord.
TGL-OGA22-039
Condities en voorwaarden waarop men wegens Catharina Van Lommel weduwe van wijlen
Franciscus Helsen ingezetene tot ILL en Joannes Van Lommel als voogd over de minderjarige
kinderen van wijlen den voorschreven Franciscus Helsen daar moeder af was de voorschreven
18

Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Franciscus Helsen x Catharina Theresia Van Lommel , nr. 1018, pag. 208.
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Catharina Van Lommel, publiekelijk zal verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij den
voorschreven aflijvige nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.

Inliggende folio:

Extract uijt den collecte boeck van H. Meulemans over den jaere 1787 à
1788 waer onder andere staet als volgt
folio 30 den 5 post weduwe Reijnier Van Der W..?…
0 = 8 = 2 ende dat
twaalfmaal mits er eenen op betaalt is bedraagt de somme
…..11 = 2 = 0
Den inhoudt ontfangen van den Heere Van Roij secretaris van Tongerlo
betaelende voor de weduwe Frans Helsen.
Actum Togerloo 3 meert 1788. H. Meulemans.

Verkoop van het vee:
Franciscus Stijnen alhier koopt een koe, rood van haar voor 38 guldens.
Franciscus Van Roosbroeck alhier koopt een koe, rood van haar 40 guldens en 10 stuivers, borg
Adriaen Helsen alhier.
Adriaen Helsen van ILL met Franciscus Van Reusel kopen een zwart kalf voor de som van 12
guldens 5 stuivers, borg Adriaen Helsen ILL.
Adriaen Helsen ILL koopt een zwarte koe voor 35 guldens 5 stuivers, borg Franciscus Van Reusel.
Joseph Lauwen van Oevel koopt een varken voor 20 guldens, borg Franciscus Swolfs voor zijn
vader Martinus bij zijne consent.
Jan ’t Sijen van Oolen koopt een ploeg.
In totaal werden er 79 artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA22-044
N° 10.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van aanbesteding der collecte der
publieke lasten over het jaar 1788 om te staan, gepacht door Franciscus Van Hove voor 4
guldens 19 stuivers ten honderd, gepasseerd op datum van 13 december 1787.
TGL-OGA22-045
Condities en voorwaarden waarop de wethouders van deze Heerlijkheid van Tongerlo
aanbesteden de collectie of het inmanen der publieke lasten zo van XX penningen, bede,
quartiers, impost, domicilaire en alle andere lasten om te slagen over het toekomende jaar 1788,
immers degene in de collecteboek daar van te formeren bevat op de condities als volgt.
De collecte van den lastenboek van deze gemeente door den stadhouder Truijens opgeroepen
zijnde, zo heeft Franciscus Van Hove ingezetene alhier gepresenteerd de collecte te doen voor
een tantième van vier guldens negentien stuivers van het honderd en mits niemand is
gecompareerd die de collecte voor een mindere prijs heeft gepresenteerd te doen is den
voorschreven Franciscus Van Hove bij derde werf aangenomen als collecteur der lasten hiervoor
gemeld ingevolge de voorstaande condities. Is den deze mede gecompareerd Andreas Van Hove
de voorschreven pachter zijn zoon die zich hier stelde als borg ingevolge de voorstaande
condities.
TGL-OGA22-047
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen nagelaten bij wijlen Maria Mans, weduwe van wijlen Guilliam Huijpens
binnen Oosterwijk overleden, wiens koopsommen met de on gelden bedragen ter som van 326
guldens drie oorden, verkocht op datum 5 januari 1788.
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TGL-OGA22-048
Condities en voorwaarden waarop Jan Van Uijtsel als voogd en Martinus Mans als toeziener
over Joannes Franciscus Huijpens minderjarige zoon en wegens de verdere erfgenamen van
wijlen Guilliam Huijpens en Maria Mans, publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de haafelijke en
meubilaire goederen ten hunnen sterfhuis gestaan tot Oosterwijk Tongerlo.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Franciscus Van Eijnde van Zoerle Gooreijnde, koopt een koe voor 60 guldens 5 stuivers, borg Jan
Goossens bij ’t bos.
Peeter Daems van ILL koopt voor 3 guldens 8 stuivers een kalf, borg Merten Verhestraten.
In totaal werden er 238 artikelen te koop aangeboden.
Op de voor- en nabeschreven condities werden er verkocht de navolgende kopen van graan op 9
juli 1788 o.a. op het binnenveld, op “ het hoogveldt “, aan “ de steenovens “, op “ den ilschen
driesch “.
TGL-OGA22-053
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfgelijke goederen nagelaten
bij wijlen Guilliam Huijpens en Maria Mans, verkocht bij wettelijke condities van verkoop op
datum van 5 januari 1788, welke koopsommen met de verdieren belopen ter somme van 985
guldens.
TGL-OGA22-054
Condities en voorwaarden waarop de erfgenamen van wijlen Guilliam Huijpens en Maria Mans
publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de erfelijke goederen achter deze condities gespecifieerd .
Op de voor en nabeschreven condities werd er te koop gesteld.
1. Eerst zeker twee huizen cum annexis, hof en binnenblok, gestaan en gelegen tot
Oosterwijk onder de jurisdictie van Tongerlo, groot in erve omtrent een half bunder.
Palende west en noord de straat, oost en zuid Mr. Jacobus Willems.
2. Item een dries gelegen omtrent “ het ringelven “ groot salvo een zille. Palende oost Jan
Baptist Bruers, zuid dezelfde, west N. Verstappen en noord den notaris Oniaerts.
3. Item een plek land genaamd “ het hooghveldt “ groot salvo een sille. Palende oost Jan
Dauwen, zuid Adriaen Bellens, west de begijn … (leeg) ... en noord Merten Verboven.
4. Item een heide gelegen omtrent “ de steenovens “ groot salvo een sille. Palende oost “ de
clijne weduwe “, zuid Peeter de Smet.
De koper zullen hun gekochte goederen aanvaarden ten dage der kaarsbranding en zullen kunnen
komen in gebruik van het nieuw huis met den hof en den dries voor zoveel het onbezaaid is met
graan, en van het land met half oogst in de stoppelen of als de getijde vruchten daaraf zullen zijn.
De verkopers reserveerden den brem staande op de plek “ den driesch “. De kopers zullen
kunnen komen in gebruik van het oud huis en de erve in huur wetende tot half maart
eerstkomende.
Het voorschreven huis met de hoven, erven en binnenblok opgeroepen zijnde en daarvoor door
Mr. Jacobus Willems ingezetene tot Noorderwijk geboden zijnde 610 guldens is hij daarmee na
derde werf koper gebleven en stelde daarop nog 50 hoogen
Joannes Baptista Stevens ingezetene van Morkhoven is na derde werf koper gebleven van “ het
hooghveldt “ voor de som van 160 guldens en stelde daarop zes hoogen.
Henricus De Ceuster ingezetene tot Olen is na derde werf koper gebleven van het stuk land “ de
heijde “ voor de som van 45 guldens en stelde daarop nog 8 hoogen.
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De vierde koop “ den driesch “ waarvoor de koper moet betalen twintig potten bier voor lijfkoop,
door Jan Van Geel dienaar alhier opgeroepen zijnde en daarvoor door Joannes Dauwen
ingezetene tot Oosterwijk geboden zijnde 96 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen.
Aldus publiekelijk en wettelijk verkocht coram en ten overstaan van de heer M. N. Van
Schoubroeck Schouteth, Jan Peeters en Merten Verstappen schepenen, present Jan Van Uijtsel
voogd en Martinus Mans als toeziener, ook present Dimphna Huijpens, Anna Elisabeth
Huijpens, Maria Theresia Huijpens bejaard, ook present Joannes Franciscus Huijpens
bejaard. 5 januari 1788.
De eerste koop is na kaarsbranding gebleven aan Jacobus Willems voor de voorschreven som
van 610 guldens en 50 hoogen. Maria Elisabeth Willems ondertekent dit document … voor
mijnen vader
TGL-OGA22-058
31 januari 1788, N° 3.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen en granen ten velde nagelaten bij wijlen Franciscus Helsen daar weduwe van is
Catharina Van Lommel verkocht 31 januari 1788 en 8 juli 1788, welke koopsommen belopen met
de ongelden ter somme van 150 guldens één stuiver drie oorden.
TGL-OGA22-059
Condities en voorwaarden waarop men wegens Catharina Van Lommel weduwe van wijlen
Franciscus Helsen alhier overleden en wegens de voogden over de minderjarige kinderen,
publiekelijk zal verkopen een partij stro en kaf.
Volgt een lijst van 18 artikelen te koop aangeboden, met vermelding van de kopers en hun
onkosten daaraan. Op de voor en nabeschreven condities worden ten deze verkocht de granen
ten velde.
TGL-OGA22-062
20 april 1788, N° 4.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop der erfelijke goederen
wegens Joannes Martinus Wuijts en Guilliam Mertens als voogden over de twee nog
minderjarige kinderen van wijlen Franciscus Van Dijck van het eerste bedde. Item wegens
Peeter Huijpens en Andreas de Schutter als voogden over de minderjarige kinderen van het
tweede bedde van wijlen den voorschreven Franciscus Van Dijck en wegens Maria Anna Van
Dijck.
Verkocht op datum van 20 april 1877, welke koopsommen belopende de hoogen ter somme van
2527 guldens.
TGL-OGA22-063
Condities en voorwaarden waarop Maria Anna Van Dijck in huwelijk met Melchior Carel
Bervoets. Item Joannes Martinus Wuijts en Guilliam Mertens als beëede voogden over de
twee nog minderjarige broers van de voorschreven Maria Anna Van Dijck kinderen van het eerste
bedde van wijlen Franciscus Van Dijck daar moeder af was Maria Elisabeth Mertens. Item
Peeter Huijpens en Andreas De Schutter als geëede voogden over de drie minderjarige
kinderen van het tweede bedde van den voorschreven wijlen Franciscus Van Dijck daar moeder
af is Anna Cornelia De Schutter ... publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de erfelijke goederen
hierna gespecificeerd.

OGA Tongerlo Condities en paspoorten 1756-1796

Pagina | 216

OP de voor en nabeschreven condities werd er te koop gesteld.
1. Eerst zeker stuk land gelegen in de Langhstraete, groot 234 roeden salvo justo. Palende
oost Adriaen Huijsmans, zuid de weduwe Adriaen Dens en Peeter Wuijts Adriaenssone
erfgenamen, west de verkopers en noord … Het voorzegde land werd in huur gebruikt bij
Franciscus Van Eijnde die daar nog huur van heeft tot het toekomende jaar 1789.
2. Item zeker huis, wetende het clijn huijs gestaan in de Langhstraete met den hof en erve,
groot 16 roeden. Palende hetzelfde huis met de erven daarna oost en noord de erve van de
voorschreven eerste koop groot huis of de verkopers, zuid de weduwe Adriaen Dens en
west de Langhstraete. Het voorschreven huis en hof werd in huur gebruikt bij Joannes
Peeters die daar nog huur aan heeft tot half maart 1789.
3. Item zeker huis met stal, schuur, hof en binnenblok gestaan en gelegen in de Geelse straat
alhier, groot in erve 222 roeden salvo justo. Palende oost het .E.?..straatje, zuid de loop,
west de erfgenamen Joseph Henricx en noord de straat. Het voorschreven huis met hof en
land werd in huur gebruikt bij Franciscus Deckers, die daar nog huur aan heeft tot half
maart en half oogst van her jaar 1791.
4. Item een weide gelegen op “ het voorteijnde ” alhier, groot 300 roeden. Palende oost
Guilliam Mertens, zuid de Groenstraete, west Norbertus Tielemans en noord Geeraert
Zegers. Deze weide werd in huur gebruikt bij den voorschreven Franciscus Deckers die
daar nog huur aan heeft tot half maart 1791.
Joseph Cremers ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van “ het clijn huijs “ voor de
som van 235 guldens en stelde daarop 20 hoogen. Adrianus Huijsmans stelde zich borg voor
deze koop.
Koop in N°1 begrepen. Het groot huis met stal en schuur met den hof gelijk hetzelfde nu in gebruik
is, groot salvo 16 roeden. Palende oost en zuid hun zelf, west de straat en noord Merten Claes,
werd in huur gebruikt bij Franciscus Van Eijnde die nog huur heeft tot half maart eerstkomende.
Guilliam Meeuws is na derde werf koper gebleven voor de som van 200 guldens en stelde hierop
nog acht hoogen. Jan Sijmens ingezetene alhier stelde zich voor deze koop borg.
Merten Verhaert ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van het voorschreven stuk
land Sub n° 1 voor de som van 545 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Adriaen Helsen
ingezetene alhier stelde zich voor deze koop borg.
Franciscus Cools ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van de koop Sub n° 3 voor
de som van 720 guldens en stelde daarop 40 hoogen. Peeter Raets ingezetene alhier stelde zich
voor deze koop borg.
Andreas Van Hove ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van de koop Sub n° 4 voor
de som van 695 guldens en stelde daarop 5 hooge. Gerardus Zegers stelde op deze koop nog 10
hoogen.
Volgen de kaarsbrandingen voor de voormelde kopen met toewijzing van de kopers en
rekeningbewijzen.
TGL-OGA22-071
10 september 1788, N° 5.
Deze zegel dient tot de volgende schatting der haafelijke en meubilaire goederen nagelaten
bij wijlen Dimphna Meulders weduwnaar van wijlen Peeter Gijsels binnen Tongerlo overleden,
gepasseerd op datum van 10 september 1788.
Inventaris en schatting van al de eigenlijke haafelijke en meubilaire goederen nagelaten bij
wijlen Dimphna Meulders ingezetene alhier, weduwe van wijlen Peeter Gijsels ten verzoek van
Anna Elisabeth Gijsels en Henrick Van Roij haar man ter ene en ten verzoek van Carolus
Jacobus Wautier weduwnaar van wijlen Maria Theresia Gijsels en als testamentlijke voogd over
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hun enige minderjarige zoon Carolus Jacobus Wautier, ingevolge haar testament binnen
Antwerpen gepasseerd, ter andere zijde door de na te noemen schepenen dezer Heerlijkheid van
Tongerlo gedaan.
Eerst vijftien schotels, samen geschat ter som van 20 guldens. Item negen tinnen tailloiren samen
ter som van 4 guldens … etc… Deze goederen zijn getaxeerd samen ter somme van 89 guldens.
Anna Elisabeth Gijsels mede erfgename in deze heeft naar haar getrokken en voor haar
gehouden de kleerkast, een pluimen bedde met peul en twee oorkussens, de klederen en lijnwaad
en den gouden trouwring haar bij testament van haar moeder gelaten. Anna Elisabeth Gijsels en
haar man Henrick Van Roij verklaarden bij kennis van Carolus Jacobus Wautier ten sterfhuis in
contante penningen bevonden te hebben de som van 76 guldens, 17 en een halve stuiver.
Uitgaven;
Eerst bij kwitantie betaald aan Gerardus Van Doremael voor het maken der doodskist der aflijvige
Dimphna Meulders de som van zes guldens.
Item betaald aan Joseph Van Sande voor een ton uitvaartbier met het leveren der plaats tot het
drinken, bij kwitantie betaald acht guldens elf en een halve stuiver.
Item betaald aan W. Tielemans voor geleverde kaarsen voor de som van 13 guldens 15 stuivers.
Item betaald aan Melchior Carel Bervoets voor levering van koeken voor de uitvaart de som van
acht guldens 5 stuivers.
Item aan den Eerwaarde Heer Empereur pastoor voor het doen der uitvaart, dertigste en verder
missen de som van 30 guldens 1 stuiver.
Item aan den Eerwaarde pater Gijsels voor het celebreren van 25 missen voor de aflijvige de som
van 18 guldens en 15 stuivers.
Item aan de huisvrouw van Peeter Raedts voor levering van een halve ton bier met levering van
de plaats voor de Gilde vrouwen, mede voor het bier aan de gravers, samen de som van 5 guldens
6 stuivers………………………………………………………………
5-6
Item aan den heer Zegers Licentiaat der medicijnen voor een visitie in de ziekte der erfgename
moeder de som van ……………………………………………….
0 - 10 - 2
Item bij notitie betaald voor het lijken en te lijk biddende tot de uitvaart de som van 2 guldens.
Item aan Jan Baptist Naets borgemeester tot Herselt de anno 1787 betaald voor publieke lasten
de som van 1 gulden negen en een halve stuiver.
Item aan J. Mertens borgemeester tot Geel wegens lasten der goederen gelegen onder Geel over
de jaren 1787 tot 1788.
Item betaald aan Norbertijn Stevens voor geleverde winkelwaren.
Item betaald voor een pint witte wijn in de ziekte van de aflijvige betaald, 6 stuivers.
Item betaald aan C. J. Brugman chirurgijn voor verbanden en visites gedaan voor Dimphna
Meulders aflijvige in deze.
Item wordt alhier gekort de som van 63 guldens voor het legaat van Anna Elisabeth Gijsels bij
testament van haar moeder aan haar gemaakt … etc…
Aldus getaxeerd in Tongerlo op 10 september 1788 coram en ten overstaan van Josephus
Verboven en Adrianus Verstappen schepenen, present Anna Elisabeth Gijsels en Henrick Van
Roij haar man, ook present Carolus Jacobus Wautier, en heeft Carolus Jacobus Wautier uit
handen van Henrick Van Roij ontvangen de som van 39 guldens vier en een halve stuiver voor
zijn aandeel.
Volgen vele inliggende kwitanties o.a.:
Ik ondergeschrevene bekende door onze geestelijke moeder ontvangen te hebben vijfentwintig
schellingen voor missen tot laefenis der ziele van mijne moeder zaeliger door mijne zuster Anna
Elisabeth Gijsels.
Frater Joannes Baptista Gijsels Minderbroeder.
Actum Weert … juli 1788.
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TGL-OGA22-078
24 september 1788, N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van het vergunnen van het
schoolmeesterschap van Tongerlo aan Wilhelmus Tielemans gepasseerd op datum van 24
september 1788.
TGL-OGA22-079
Condities en voorwaarden waarop wordt vergund het schoolmeesterschap der gemeente van
Tongerlo, en zijn als volgt.
In den eersten zal de schoolmeester gehouden zijn des voormiddags zijn school te beginnen ten
acht uur en eindigen ten elf uur, en de namiddag te beginnen ten één ure en eindigen ten vier uur,
en zo voor het begin als na het eindigen der school doen en doen geschieden het ordinair gebed,
zullende den schoolmeester ook verplicht wezen na het eindigen der school daarbij te doen een
klein lof der namiddags in de kerk met het kleppen der klok onder het zingen van den AVE MARIA.
Item zal den schoolmeester te beginnen met Pasen tot Bamis eens des weeks leren den
Gregoriaanse zang aan degene hun daartoe aanbiedende en daartoe bekwaam zijnde,
behoudelijk in de vakantie die zal beginnen van den vijftiende juli tot den vijftienden augustus van
ieder jaar. Item zal de schoolmeester in iedere week aan de kinderen geven een halve dag oorlooff
of recreatie des dinsdags of donderdags namiddag.
Item het lof des zondags in de parochiale kerk geschiedende zal den schoolmeester verplicht
wezen te doen catechismus voor de kinderen in de school te beginnen van half twee uur tot twee
uren als wanneer den Eerwaarde heer pastoor den catechismus begint in de kerk.
Item zal hij de kinderen dezer gemeente tot het leren cijferen genegen wezen daarin moeten
instrueren zonder verder loon als op de gagie nageschreven, behoudelijk dat hij van de vremde
schoolkinderen bovendien voor schoolgeld zal mogen genieten tien en een halve stuivers voor de
drie maanden en voor het leren cijferen insgelijks zoveel.
Item zal hij zich van de school niet absenteren of buiten gaan zonder kennis van een of twee der
wethouders, en zich absenterende in zijne plaats moeten stellen een bekwame persoon tot het
doen der school. Item der Eerwaarde heer pastoor, onderpastoor of een andere priester in hunne
plaats doende de generale berechtinge als ook de speciale administraties de zieken en zal hij
schoolmeester (: ingevallen hij ook koster is:) en ingeval hij mede gaat, voor dien einde de school
mogen laten stil staan.
Item zal hij moeten goed onderhouden onder de schoolkinderen, zo in de kerk als daar buiten, en
te zorgen dat dezelfde der kerkendiensten geëindigd zijnde, uit de kerke niet en gaan voor alleere
het meestendeels van het volk uit de kerk gegaan zal zijn, en zal den schoolmeester verplicht
wezen de buiten deuren der kerk in alle solemnele diensten gemelijk te openen en de binnen
deuren te ontsluiten op dezelfde deuren in het geheel het volk uitgaande open komen gaan.
Item zal hij schoolmeester voor zijne gagie wegens deze gemeente jaarlijks genieten een somme
van 84 guldens courant geld, door hem te ontvangen bij en van de collecteur dezer gemeente in
vier paijementen of anderszins ingang nemen jaarlijks den vijftiende september, zo dat het eerste
jaar zal komen te verschijnen den vijftienden september van het toekomende jaar 1789, en zo
verder van jaar tot jaar, zo nochtans dat zo de dieners van het schoolmeesterschap als de
schoolmeester van deze conditie zullen mogen afgaan en scheiden met het expireren van ieder
jaar, zo nochtans, dat die scheiden wil, aan de andere zal moeten doen de behoorlijke opzegging
zes weken voor het expireren van ieder jaar.
En of de schoolmeester in fout bleef of negligent was alle en gelijke de punten in deze conditie
vervat te observeren en achtervolgen, zal hij in alle gevallen staan ter correctie zo van zijne
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geestelijke als wereldlijke overheid, en na gelegenheid van zaak als dan wezen vervallen van deze
conditie.
En op de voorschreven condities hebben wij ondergetekende op de gagie voormeld het
voorschreven schoolmeesterschap gegeven en gegund aan Wilhelmus Tielemans ingezetene
alhier ten deze present dewelke verklaarde op de condities voormeld het gemelde
schoolmeesterschap te aanvaarden, met gelofte van deze conditie in al haar punten en artikelen
volkomen zullen achtervolgen en volbrengen onder verband als naar recht.
Aldus gedaan binnen Tongerlo op 24 september 1788. G. Hermans abt, M. N. Van Schoubroeck,
Josephus Verboven, Adriaen Verstappen, Andreas Van Hove, Merten Heijlen, Wilh. Tielemans.
TGL-OGA22-081
11 oktober 1788, N° 7.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfelijke goederen wegens
Maria Elisabeth Verstockt weduwe van wijlen Guilliam Verluijten Mertenssone bij wettelijke
condities verkocht op datum van 11 oktober 1788, welke koopsommen belopen ter somme van
2508 guldens courant.
TGL-OGA22-082
Condities en voorwaarden waarop Maria Elisabeth Verstockt als gemachtigd zijnde van haar
dochter Anna Catharina Verluijten gepasseerd en geautoriseerd van Sieur Ferdinadus Van De
Velde haar man. Item van haar dochter Dimphna Verluijten inhoudelijk en bijgestaan van Sieur
Petrus Mouwen haar man en ingezetene der stad Antwerpen, ingevolge de onherroepelijke
procuratie voor den notaris Josephus Balthazar Mortelmans binnen de voorschreven stad
Antwerpen, present de getuigen op 30 september 1788 gepasseerd, publiekelijk zal verkopen de
erfelijke goederen hierna gespecificeerd.
Op de voor en nabeschreven condities wordt er te koop gesteld.
1. Eerst zeker huis met keuken, kamer, stal met de grond en toebehoren met den hof daaraan
gelegen zo en gelijk het is af gesepareerd gewest met een stronk gestaan en gelegen in
het dorp alhier. Palende oost de Plaats of Dorp, zuid Adriaen Verstappen, west Jan Baptist
Laureijs en noord dezelfde, op de servituten dat de koper mag hebben zijn gang te voet,
met kar en paard tot in hof, en verder zijn doorgang te voet tot op of over den vondel
liggende over den loop gelijk is uitgedrukt in de wettelijke condities van verkoop op 15
februari 1715, gepasseerd ingevolge dewelke wijlen Jan Verstockt deze koop had
verkregen, en verder als bij dezelfde akte van koop, dewelke aan de koper bij kopij auth.
zal worden overgeleverd …
2. Item een plek land gelegen op “ den cauweneirt “ alhier groot 200 roeden salvo. Palende
oost Guilliam Mertens en Andreas Van Hove, zuid Franciscus Cuijpers en noord Joseph
Van Sande of de loop. Dezelfde plek land wordt in huur gebruikt bij Amandus Van Den
Brande die daar nog huur aan heeft tot oogst (augustus) van het jaar 1791. De
voorschreven plek land genaamd “ de lange ruggen “ vermeend men belast te zijn met
een cijns van twee stuivers, twee oorden jaarlijks aan de abdij alhier.
3. Item een weide gelegen bij “ het voorteijnde “ tegen de Wimpe, groot 200 roeden salvo.
Palende oost Peeter Raets, zuid de Wimpe, west Franciscus Cuijpers en noord Adriaen
Van Nueten erfgenamen. Dezelfde weide wordt in huur gebruikt door de voorschreven
Amand Van Den Brande, die nog huur heeft tot half maart van het jaar 1791. De verkoper
reserveerde voor zich de twee eiken bomen daarop staande.
4. Item een plek land genaamd “ het capelleblock “ groot 140 roeden. Palende oost de abdij
alhier, zuid de straat, west Jan Baptist Van Uijtven en noord Jan Van Dijck. Hetzelfde land
wordt in huur gebruikt bij Amand Van Den Brande die daar nog huur aan heeft tot oogst
(augustus) van het jaar 1791.
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Het voorschreven huis Sub. n° 1 door den stadhouder Truijens opgeroepen zijnde en daarvoor
geboden zijnde de som van 790 guldens en is na derde werf bij palmslag verbleven aan Melchior
Carel Bervoets ingezetene alhier voor de voorschreven som en stelde daarop 35 hoogen.
Franciscus Martinus Wuijts stelde zich als borg.
Andreas Van Hove ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van de plek land gelegen
op “ den cauweneert “ voor de som van 490 guldens en stelde daarop 20 hoogen. Joseph
Verboven ingezetene alhier stelde zich voor de voorschreven koper als borg.
Joannes Martinus Wuijts is na derde werf koper gebleven van de weide Sub. n° 3 voor de som
van 605 guldens en stelde daarop tien hoogen. Josephus Verboven stelde zich als borg.
Joannes Martinus Wuijts is na derde werf koper gebleven van de plek land “ het capelleblock “
voor de som van 500 guldens en stelde daarop tien hoogen. Josephus Verboven stelde zich voor
deze koop en koper als borg.
Volgen de kaarsbrandingen voor deze kopen.
TGL-OGA22-087
Extract uit den register der wethouders van Tongerlo alwaar folio 264 staat als
volgt.
Scheidinge en deijlinge gemaakt en aangegaan tussen de gelijke erfgenamen bij
wijlen Cathlijn Van Tongerlo nagelaten ter en ene en Catharina De Win
bijgestaan met Jan Verstockt haar man ter andere zijde en dat over een zeker
perceel erve competerende Merten Wuijts nomine uxoris zijnde hetzelfde
perceel erve gelegen in het midden van het gezegde binnenblok en wezende een
juist derde part en is als volgt.
De eerste kavel bestaat in 163 roeden gelegen naar de noord zijde. Palende oost de straat, zuid
de wederhelft west den heer prelaat en noord Merten Wuijts nomine uxoris voorschreven en is
deze kavel bij loting bevallen aan Catharina De Win bijgestaan met Jan Verstockt haar man en
dat op de nabeschreven condities.
De tweede kavel bestaat in 163 roeden gelegen naar de zuid zijde. Palende oost de straat, zuid
Merten Wuijts nomine uxoris, west den heer prelaat en noord de wederhelft en is deze kavel bij
loting bevallen aan de erfgenamen van de voorschreven Cathlijn van Tongerlo en dat op de
nageschreven condities, te weten dat den anderen zal gehouden wezen den jaarlijkse cijns helpen
betalen …
Coram den heer Schouteth Pierson en Mr. Gommar Borrens, Norbertus Baelemans en Nicolaes
de Win schepenen.
Mede ondertekent Catharina Bastiaens, Gommar Borrens, Jan Van Tongerlo, Catharina De
Win, Jan Verstockt …
TGL-OGA22-090
Op heden den dertigsten september van dit jaar 1788 voor mij Josephus Balthazar Mortelmans
Keizerlijke en Koninklijke notaris te Antwerpen residerende en in presentie van de na te noemen
getuigen compareerden Anna Catharina Verluijten in huwelijk ten deze bijgestaan van Sieur
Ferdinandus Van De Velde haar man, mitsgaders Dymphna Verluijten in huwelijk en ten deze
bijgestaan met Sieur Petrus Mouwen haar man ingezetene dezer stad, welke comparanten
bekenden op de krachtigste wijze onherroepelijk machtig te maken Anna Maria Elisabeth
Verstockt hunne moeder en schoonmoeder, respectieve woonachtig tot Tongerlo weduwe van
wijlen Guilliam Verluijten ook des comparanten vader en schoonvader was, speciaal om in hun
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naam publiekelijk te mogen verkopen de landen, gronden van erven en het huis met ap- en
dependentiën gelegen onder het voorzegde Tongerlo en onder (H)Oevel aan hun comparanten
competerende uit hoofde van hunnen vader en schoonvader, om de koper daarin behoorlijk te
goeden, vestigen en erven voor Heer en Wet competent.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Antwerpen, ter presentie van Petrus Lees en Joannes
Cornelius Lees als getuigen hiertoe verzocht.
Kosten gerezen met het verkopen der erfelijke goederen wegens Maria Elisabeth Verstockt, aan
Melchior Carel Bervoets, Henrick Wouters modo Andreas Van Hove …
Inliggende folio:

Ontvangen bij mij ondergetekende als voogd over de wees van wijlen
Peeter Verboven uit handen van Maria Elisabeth Verstockt de som van
88 guldens, zes stuivers één oord in afwijking van een obligatie van een
gelijk kapitaal als dezelfde Maria Elisabeth Verstockt en wijlen Guilliam
Verluijten haar man ten behoeve van de voorschreven wees hadden
verleden … Get. Josephus Verboven.
TGL-OGA22-096

Op heden 25 januari 1787 compareerden voor ons Schouteth en schepenen des dorp en
Heerlijkheid Tongerlo, Jan Van Geel onze gerechtsdienaar dewelke verklaarde voor en in de
naam van Adriaen De Ceuster en Peeter De Ceuster gearresteerd en beslagen te hebben
alzulke granen als geschuurd liggende in de schuur van Franciscus Van Reusel tot Oosterwijk
onder Tongerlo, mede al degene daarvan uitgedorst berustende ten huis van de gezegde
Franciscus Van Reusel competerende Jan Daems en dat om daar aan pro poste te verhalen de
kwaliteit van 23 en een halve veerteel koren over verschenen graanpacht en tot dien den
achterstallige voorlijf en openstaande publieke en dorpslasten en ten ene wege aan de gezegde
Franciscus Van Reusel gedaan rechtelijk verbod en prejudictie … om de voorzegde geschuurde
granen en degene daarvan uitgedorst ten zijn huis berustende niet te voeren noch te aanvoeren
door of laten voeren of amoveer directelijk of inderectelijk op pene als naar recht, verzoekende
alhier van wete en justitie aan de gene des behorende …
TGL-OGA22-097
Te koop: eerst zeker huis met keuken kamer, stal, hof gestaan en gelegen in her dorp alhier.
Palende oost de Plaats of dorp, zuid Adriaen Verstappen, west Jan Baptist Laureijs en noord
dezelfde
Item een plek land gelegen op “ den cauwenaeirt “. Palende oost Guilliam Mertens en Andreas
Van Hove, zuid Franciscus Cuijpers, west Franciscus Cuijpers en noord Josephus Van Sande.
Item een weide gelegen bij de Wimpe omtrent de brugge op Westerlo. Palende oost Peeter
Raedts, zuid de Wimpe, west Franciscus Cuijpers en noord Adriaen Van Nueten erfgenamen.
Het huis uit den hoofde van hare ouders, de plek “ den cauweneirt “ aan de constituante
competerende bij testament van Guilliam Verluijten actueel Minderbroeder den constituanten
halve broeder was.
Te verkopen in “ de Roose “ ten vijf uren na de noen. Kopers zullen kunnen komen in gebruik van
het huis en hof en weide met half maart 1791 … De verkoopster reserveerde tot het dak van de
schuur honderd walmen stro over het jaar 1789 en over den oogst van dit jaar het geheel en over
de volgende jaren pacht 100 walmen.
TGL-OGA22-098
18 oktober 1788, N° 8.
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Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfelijke goederen van wijlen
Peeter Verdonck en zijn zoon Martinus Verdonck, gehouden op 18 oktober 1788, welke
koopsommen belopen met de ontgelden ter somme van 1154 guldens.
TGL-OGA22-099
Condities en voorwaarden waarop Adrianus Van Genechten in huwelijk met Catharina
Verdonck en dezelfde gemachtigd van Martinus Verdonck ingezetene der stad Antwerpen des
voorschreven Catharina broeder, kinderen van wijlen Peeter Verdonck Janssone.
Item Henrick Verdonck ingezetene van Liessel Adriaenssone die ook oom paterneel was van
wijlen de voorschreven Peeter Verdonck Janssoon. Item Jan Van Doninck daar moeder af was
Maria Verdonck die ook tante paterneel was van wijlen den voorschreven Peeter Verdonck
Janssone. Item Anna Belmans daar moeder af was Catharina Verdonck die ook tante paterneel
was van wijlen den voorschreven Peeter Verdonck Janssone. Item Anna Catharina Belmans
daar moeder af was Anna Verdonck die ook tante paterneel was van wijlen den voorschreven
Peeter Verdonck Janssone. Alle voornoemden zich sterk makende voor hunne verdere
erfgenamen ingeval van de vaderlijke zijde van wijlen den voorschreven Peeter Verdonck
Janssone.
Item Peeter Huijpens als gemachtigde van Henrick Van Genechten Mattheussone en kind van
het tweede bedde van dezelfde Mattheus Van Genechten, en die broeder was van Dimphna Van
Genechten en dewelke Dimphna moeder was van wijlen den voorschreven Peeter Verdonck
Janssone. Item als gemachtigde van Dimphna Van Genechten, Anna Catharina Van
Genechten en Anna Theresia Van Genechten kinderen van wijlen Joannes Van Genechten die
zoon was van het eerste bedde van wijlen den voorschreven Mattheus Van Genechten, zich voor
dezelfde sterkmakende als ook van de verdere mede erfgenamen ingeval van moederlijke zijde
van wijlen Peeter Verdonck Janssone.
Item Adrianus Cauberghs daar vader af was Martinus Cauberghs die zoon was van het eerste
bedde van wijlen Joannes Cauberghs en Elisabeth Smets zijne huisvrouw. Welke Joannes
Cauberghs in zijn tweede huwelijk met Elisabeth Bertels had verwekt Elisabeth Cauberghs die
huisvrouw was van wijlen den voormelde Peeter Verdonck, welke Peeter Verdonck met dezelfde
Elisabeth Cauberghs hadden verwekt Martinus Verdonck na zijn voorschreven moeder en voor
zijn voorschreven vader alhier overleden. Dezelfde Adrianus Cauberghs zich sterk makende zo
voor de erfgenamen van vaderlijke als moederlijke zijde van de voorschreven Elisabeth
Cauberghs.
En alzo publiekelijk zullen verkopen de erfelijke goederen nagelaten bij wijlen Peeter Verdonck
Janssone en bij wijlen zijn voorschreven zoon Martinus Verdonck en welke deze verkoop zij
verklaarden zich sterk te maken zo tot validiteit dezer verkoop als de goede kwalificatie tot de
goedenis …
Op de voor en nabeschreven condities werd er te koop gesteld
1. Eerst zeker huis met hof en binnenblok gestaan en gelegen op de Santvoort alhier, groot
drie zillen salvo. Palende oost de weduwe Fontijn pachter, Franciscus Stijnen, zuid de abdij
van Tongerlo, west de straat en noord de weduwe Fontijn. De nabeschreven panden
worden in huur gebruikt bij Jacobus De Cock die daar nog huur aan heeft tot half maart
1791.
2. Item een perceel land genaamd “ soelsens heijde “ groot een half bunder salvo justo
gelegen op de Santvoort. Palende oost den vertolk, zuid de weduwe Fontijn, west Adriaen
Helsen en noord Peeter De Swert.
3. Item een perceel land genaamd “ het heijblocxken “ groot 175 roeden salvo gelegen bij de
Santvoort. Palende oost de weduwe Van Der Wespen, zuid Geeraert Van Thielen, west de
straat en noord Guilliam Mertens.
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4. Item een weide of dries nu ten dele land gelegen in “ de capelrije “ alhier groot 200 roeden.
Palende oost Merten Claes, zuid Jan Martinus Wuijts, west Merten Verhaert en noord
“ sterschotsheijde “ of de straat.
Adrianus Balus is na derde werf bij palmslag verbleven van de koop ven het huis met binnenblok
voor de som van 385 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen. Franciscus Daems ingezetene
alhier stelde zich voor deze koop en koper als borg.
Franciscus Daems is na derde werf koper gebleven van de koop Sub. n° 2 genaamd “ de
soelsens heide “ voor de som van 170 guldens en stelde daarop nog acht hoogen. Jan Baptist
Dresseleers stelde zich hier voor deze koop als borg.
Laurentius Beijer is na derde werf koper gebleven van de koop Sub. n° 3 het perceel land
genaamd “ het blokken “ voor de som 270 guldens en stelde daarop zeven hoogen. Amandus
Eskens ingezetene alhier stelde zich voor de koper en koop als borg.
Jan Baptist Dresseleers is na derde werf koper gebleven van de weide koop Sub. n° 4 voor de
som van 265 guldens en stelde daarop nog vijf hoogen. Franciscus Daems ingezetene alhier
stelde zich hier als borg.
Volgen verder de kaarsbrandingen van deze verkopingen.
TGL-OGA22-106
24 oktober 1788, N° 9.
Deze zegel en de volgende zegels dienen tot de wettelijke schattingen der haafelijke en
meubilaire goederen nagelaten bij wijlen Maria Anna Claesswinnen daar weduwnaar van is
Martinus Goor gepasseerd op datum 24 oktober 1788.
TGL-OGA22-108
Inventaris en schattingen van alle en iegelijke de haafelijke en meubilaire goederen nagelaten bij
wijlen Maria Anna Claesswinnen dewelke heeft nagelaten voor haar weduwnaar Martinus Goor
en hunner beider nagelaten kind met naam Anna Maria Goor oud omtrent zes jaar. Welke deze
schatting den nagelaten weduwnaar nu in huwelijk met Anna Maria Verbiest ten deze heeft laten
formeren coram en ten overstaan M. N. Van Schoubroeck Schouteth, present Adrianus
Claesswinnen als voogd en Adrianus Goor toeziener over de voorschreven wees die op heden
hebben gepresenteerd den behoorlijke eed.
In den eerste het aarden en glazen werk op de moos …………….
Item de tinnen tailliooren en een glazen………………………………
Item twee tinnen lepels en een potkachel met vijf houten lepels….
Item twee slechte koperen lepels………..etc

0 - 12 - 0
0 - 12 - 0
0-7-0

Item her verken ……………………………………………………….
Item den werk os………………………………………………………
Item een rode koe met witten kop …………………………………..
Item een rode koe ook met witten kop………………………………
Item een zwarte en een rode vaars met een kalf te samen………

11 - 10 - 0
50 - 0 - 0
35 - 0 - 0
47 - 0 - 0
48 - 0 - 0

Item het gouden kruis, dito oorringen, een paar zilveren gespen nagelaten bij de overledene nog in
het sterfhuis wezende blijven ten behoeve der wees … memorie
De gehele baten belopen ……………………………………………..
Lasten tegens de voorschreven baten.

434 - 19 - 0
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in den eersten staat dit sterfhuis debet over geleend geld aan Gerardus Goor als bij manuaal biljet
ondertekent bij den boedelhouder de dato 20 juni 1788 de som van 62 guldens twee stuivers twee
oorden. Item staat debet in de collecteboek van Albertus Meulemans borgmeester alhier de anno
1787 de somme van zes guldens één stuiver drie oorden, wegens lasten van voorschreven jaar.
Etc …
Dus blijft ten behoeve van de wees nog ……………………………

175 - 12 1/8

Aldus geïnventariseerd, getaxeerd ten huize van den boedelhouder binnen Tongerlo 24 oktober
1788, coram Josephus Verboven en Andreas Van Hove schepenen present de boedelhouder en
de voogden. Get. Martinus Goor, Adriaen Claesswinnen, Adrien Goor. J.J. Van Roij secretaris.
TGL-OGA22-112
Gesloten bij kaarsbranding op 10 augustus 1789.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zeker huis cum annexis, hof en erve
daaraan gelegen in de Langhstraete door de erfgenamen Henrick Meulemans verkocht op datum
van 20 juli 1788 en op 10 augustus daarna bij kaarsbranding gesloten, verkocht voor de som van
669 guldens met de verdieren.
TGL-OGA22-113
Condities en voorwaarden waarop Albertus Meulemans zo in eigen naam als gemachtigde van
Anna Maria Meulemans zijn zuster. Item Maria Elisabeth Meulemans en Gerardus Claes haar
man. Item Cornelius Meulemans en Maria Anna Meulemans ingezetenen alhier publiekelijk
zullen verkopen zeker huis met stel, werkhuis cum annexis, hof en erve daaraan gelegen groot
166 roeden salvo, wetende vier negenste delen van zekere plek erve, gestaan en gelegen in de
Langhstraete alhier. Palende oost de Langhstraete, zuid Merten en Maria Verhaert, west Adriaen
Helsen en noord Jan Baptist Van Roosbroeck.
Het voorschreven goed wordt ten deze verkocht op de last van een erfelijke rente van 135 guldens
kapitaal courant aan de Arme Tafel alhier bezet op het voorschreven goed bij scabinale akte van
datum 11 juli 1765. Het voorschreven huis en erve wordt in huur gebruikt bij Cornelius
Meulemans en Maria Anna Meulemans die daar nog huur aan hebben te weten van nu tot half
maart 1790 en van het land tot half oogst van hetzelfde jaar. De verkopers reserveerden voor hun
het schaarhout ten ouderdom van vier jaar en daarboven met het schaarhout op de struiken alsook
de opgaande bomen te amoveren voor half maart 1790, reserveerden ook alle de fruitbomen.
Het voorschreven huis met annexen opgeroepen zijnde en door Martinus Verhaert ingezetene
alhier daar voor geboden de som van 650 guldens boven de voorschreven rente, zo is hij daarmee
na derde werf koper gebleven en stelde daarop nog 15 hoogen. Adrianus Helsen ingezetene
alhier stelde zich voor deze koper en koop borg. Martinus Verhaert is na de kaarsbranding koper
gebleven en verklaarde deze koop gedaan te hebben voor en ten behoeve van Cornelius
Meulemans en Maria Anna Meulemans zijn zuster beiden ten deze present en verklarende deze
koop te accepteren.
TGL-OGA22-117
17 februari 1790, N° 1.
Akkoord of transactie tussen Adrianus ‘t Sijen, Amandus ‘t Sijen en Petrus ’t Sijen
gebroeders over de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd en gesloten op 17
februari 1790.
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TGL-OGA22-118
Compareerden Adrianus ’t Sijen, Amandus ’t Sijen en Petrus ’t Sijen gebroeders en bejaarde
kinderen van eerste huwelijk van wijlen Joannes Baptista ’t Sijen daar moeder af was Catharina
Swolfs. Item Joannes ’t Sijen bejaarde zoon van wijlen den voorschreven Joannes Baptista ’t
Sijen ten zijn tweede en laatste huwelijk verwekt met wijlen Joanna Van Eijnde. Item Martinus ’t
Sijen als voogd en Joannes Bastiaens als toeziender over Dimphna ‘t Sijen, Elisabeth ‘t Sijen,
Franciscus ‘t Sijen, Maria Catharina ‘t Sijen, Joanna ‘t Sijen en Theresia ’t Sijen minderjarige
kinderen van het tweede bedde van den voorschreven Joannes Baptista ’t Sijen en Joanna Van
Eijnde ter andere zijde.
Welke comparanten om te voorkomen kwesties en geschillen die er zouden kunnen opstaan over
de deling zo erfelijke als haafelijke en meubilaire goederen bij den voorschreven aflijvige nagelaten
zijn daar over overeen gekomen op aggregatie der wethouders alhier in aanzien der voorschreven
wezen op den voet en manieren navolgende.
In den eersten dat de comparanten ter eerste partij zijn cederende en transporterende in volle
eigendom aan de comparanten der tweede partij in hun kwaliteit zeker perceel land genaamd
“ den schambraecken “ groot zes zillen. Palende oost de weduwe Jan Baptist Sterckx, zuid de
erfgenamen Henrick Peetermans en de abdij en noord de erfgenamen van Franciscus Van Houdt
op conditie dat de comparanten der tweede partij ten hun last moeten nemen de kapitale rente van
300 guldens courant geld op de voorschreven plek geaffecteerd. Dat de comparanten van de
eerste partij ten hunnen behoeve zullen genieten de bezaaidheid van het koren op de
voorschreven plek land staande zonder verder.
Volgen verdere verklaringen aangaande dit akkoord.
TGL-OGA22-121
24 maart 1790, N° 2.
Condities van de verkoop van twee plekken land genaamd “ de schambraecken “ gelegen
omtrent den molen, door de erfgenamen van wijlen Jan Baptist ’t Sijen, verkocht voor de som van
993 guldens daaronder begrepen de verdieren, op datum van 24 maart 1790.
TGL-OGA22-122
Condities en voorwaarden waarop Joannes Seijen bejaarde zoon van wijlen Joannes Baptista
Sijen in zijn tweede en laatste huwelijk verwekt met wijlen Joanna Van Eijnde. Item Martinus
Seijen als voogd over Dimphna Seijen, Elisabeth Seijen, Franciscus Seijen, Maria Catharina
Seijen, Joanna Seijen en Theresia Seijen minderjarige kinderen van hetzelfde tweede bedde op
aggregatie van de wethouders dezer Heerlijkheid als oppervoogden over dezelfde minderjarigen,
publiekelijk zullen verkopen het nabeschreven land.
Eerst een blok land geheten “ de schambraecke “ groot 230 roeden salvo gelegen omtrent de
molen alhier. Palende oost de weduwe Jan Baptist Sterckx, zuid Willebort Vermeeren erfgenamen,
west de verkopers en noord de erfgenamen Franciscus Van Houdt.
Item een blok land insgelijks geheten “ de schambraecken “ gelegen naast het voorgaande, groot
358 roeden salvo. Palende oost hun zelf en de erfgenamen Franciscus Van Hout, west en zuid
den heer prelaat en noord Guilliam Mertens en de erfgenamen Franciscus Van Hout.
Joannes Swolfs heeft daar voor geboden 950 guldens en is na derde werf koper gebleven en
stelde daarop 20 hoogen. Josephus Verboven ingezetene alhier heeft zich voor de voorschreven
koper borg gesteld. Andreas Van Hove stelde vijf hoogen bij. Joannes Swolfs stelde drie hoogen
bij en Henrick Swolfs ingezetene onder Zammel heeft op de voorschreven koop nog tien hoogen
gesteld en is daarmee koper gebleven na de kaarsbranding op 12 april 1790.

OGA Tongerlo Condities en paspoorten 1756-1796

Pagina | 226

TGL-OGA22-125
7 april 1790, N° 3.
Akkoord of transport tussen Joanna Maria Vloeberghs weduwe van wijlen Bernardus
Mertens ter ene. Item Guilliam Mertens en Siardus Mertens cum suis ter andere zijde,
gepasseerd op datum van 7 april 1790.
TGL-OGA22-126
Compareerden Joanna Maria Vloeberghs weduwe van wijlen Bernardus Mertens ingezetene
alhier ten deze bijgestaan van C. Coomans notaris tot Westerlo ter ene. Item Guilliam Mertens
en Siardus Mertens zijn broer beiden bejaard en hun zelve zijnde. Item Joanna Mertens bejaard,
des voorschreven Guilliam en Siardus zuster en tot slot Merten Heijlen … als voogd uit de wet tot
het passeren dezer, en Franciscus Gastmans als beëede toeziener over de minderjarige
kinderen van wijlen Franciscus Mertens die de broer was van de voorschreven Guilliam, Siardus
en Joanna Mertens in zijn huwelijk verwekt met Anna Elisabeth Heijlen ingezetene alhier, ten
deze ook mede comparerende en van de voorschreven voogden ten deze bijgestaan, allen
respectieve kinderen en kindskinderen van wijlen den voorschreven Bernardus Mertens in zijn
tweede huwelijk verwekt met Anna Catharina Dauwen, en alzo dezelfde comparanten te samen
ter andere zijde.
Welke comparanten om te voorkomen alle kwesties en geschillen die er zouden kunnen ontstaan
ter zaak der differente disposities van uiterste wil door wijlen Bernardus Mertens met der
comparanten der tweede partijen moeder en met de comparante de eerste bedde zijn nagelaten
weduwe opgemaakt zo aangaande de haafelijke en meubilaire als erfelijke goederen bij dezelfde
Bernardus Mertens nagelaten, hebben daarom en om meer andere motieven over hetzelfde
nalatenschap, na rijpe deliberatie ter interventie van wethouders alhier, als ook bij raad van
rechtsgeleerde, geaccordeerd in de voegen en manieren navolgende.
In den eersten dat de kosten van begrafenis, lijkdiensten, missen en verdere kosten ter zaak die er
voor wijlen Bernardus Mertens gedaan zijn ten last van het gemeen sterfhuis. Item dat de
comparante der eerste partij vooruit de haave zal genieten een opgemaakt bedde met twee
kussens, en dat dezelfde comparante uit de resterende haave en meubelen in eigendom ook zal
genieten een vierde part … etc… Volgen verdere verklaringen aangaande dit akkoord.
Actum extra ordinaire in Tongerlo 7 april 1790, coram den heer M. N. Van Schoubroeck Schouteth,
Josephus Verboven en Merten Heijlen schepenen .
TGL-OGA22-128
Pointen van accoord (bijgevoegd kladschrift voor het voorgaande akkoord)
Het huijs door de weduwe bewoond in touchte haar leven gedurende mits hetzelfde te
onderhouden. Ook de touchte van het huijs tot Genent ter somme van 10 guldens ‘ sjaers ende 16
veertelen koren … Den eigendom van zeker perceel land gelegen omtrent “ den mannekens “ …
den onderhoud der huizen tot Geneijnde door de erfgenamen te doen …
Gezien bij den onder geschreven advocaat de voorstaande pointen van akkoord met advies …
aldus in het kort geadviseerd binnen Gheel deze 20 maart 1790 J. T. Reijers.
TGL-OGA22-129
22 juni 1790, N° 4.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Gerardus Claes verkocht op datum van 24 juni, 20 juli en 21
augustus, welke koopsommen met ongelden belopen ter somme van 1092 guldens, veertien
stuivers.
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TGL-OGA22-130
Condities en voorwaarden waarop Franciscus Boonen rechtelijke aangestelde voogd en
Martinus Claes als toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen Gerardus Claes daar
moeder af was Catharina Boonen. Item Elisabeth Meulemans nagelaten weduwe van wijlen den
voorschreven Gerardus Claes en Cornelius Meulemans als beëede voogd over dezelfs weduwe
minderjarig kind daar vader af is Gerardus Claes, publiekelijk bij wettelijke condities zullen
verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij den voorschreven wijlen Gerardus Claes
nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

een staande horloge met de kast gekocht door Joseph Wuijts van Oosterlo voor 30
guldens, borg Geeraert Van Dormael.

Joseph ’t Sijen van de boshoeve koopt voor 46 guldens en 10 stuivers een koe, borg Jan Baptist
Sijen.
Joseph Van Sande koopt voor 53 guldens een koe, borg Guilliam Mertens.
Adriaen Snijers van ILL koopt een vaars voor 32 guldens borg Siardus Schroven.
Merten De Swert van Oevel koopt voor 20 guldens een rund, borg Michiel De Swert.
Joseph Wuijts van Oosterlo koopt voor 11 guldens een rund.
Franciscus Van Der Vliedt koopt voor 8 guldens een rund, borg Franciscus Boonen.
Guilliam Nuijens koopt voor 5 guldens 10 stuivers een kalf, borg Peeter De Swert.
Henrick Bultiens van Itegem koopt voor 140 guldens het paard, Borg Henrick Boon van Testelt.
In totaal werden er 373 artikelen te koop aangeboden.
Vervolg op 20 juli 1790. O.a. De mutsaards, kortsels van bomen en struik blokken, de hof
vruchten, den beir, de mest in den stal, klaver en gras,..
Op de voor en nabeschreven condities werd alhier te koop gesteld de granen ten velde o.a. het
koren in het binnenblok, op de plek achter “ ’t besloten bosch “ tegen de Leijsenstraete, op
hetzelfde veld daarnaast, in “ het molenveld “ …
Nota: Peeter De Swert heeft het gras tot half maart op “ den driesch “ op de Santvoort Capelrijen
voor 1 gulden 8 stuivers zonder ongeld te betalen.
Ontvangen bij mij ondergetekende Amandus Sijen in huwelijk met Anna Catharina Thijs weduwe
van wijlen Adriaen Huijsmans de somme van 32 guldens 15 stuivers in voldoening van de kopen
koren.
21 augustus te koop den navolgende kopen boekweit, patatten te velde e.a. … Volgen
verscheidene ontvangbewijzen.
Notitie van betalingen gedaan voor het sterfhuis ten dage der verkoop.
Amandus Van Hove borgemeester de anno 1788 wegens lasten betaald de som van 15 guldens
11 stuivers drie oorden.
Aan de weduwe Jan Baptist Van De Poel wegens lasten in den borgemeestersboek de anno
1786 betaald 2 guldens 15 stuivers.
Aan Siardus Schroeven borgemeester de anno 1789 betaald wegens lasten de som van 17
guldens negentien en halve stuiver.
Aan Guilliam Mertens borgmeester de anno 1790 voor impost en binnenkosten voor de helft
betaald één gulden één stuiver.
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Aan Henricus Thijs kerkmeester van Oevel de anno 1789 betaald voor de helft van den intrest der
rente van een kapitaal van 700 guldens mits de helft ten laste van Martinus Claes de som van 10
guldens 10 stuivers.
Aan Joseph Verboven rentmeester der Arm Tafel alhier voor een jaar intrest vervallen 20 april
1790 de som van 15 guldens.
Item de som van vier guldens zeven en een halve stuiver voor de helft, Joseph Verboven.
Item aan Martinus Claes en Cornelius Meulemans voogden der wezen tot betaling van schulden
uit de contante ontvangen penningen geteld 35 guldens op 22 juni 1790.
Ontvangen bij mij ondergetekende Elisabeth Henricx weduwe van Jan Baptist Van De Poel
borgemeester de anno 1786 wegens lasten de som van 9 guldens en vier stuivers één oord.
Volgen nog betalingsbewijzen.
TGL-OGA22-143
9 juli 1790, N° 5.
Deze zegel dient tot het volgende akkoord of transactie tussen Petrus Verstappen eerste
weduwnaar van Maria Dauwen, laatste van Maria Catharina Wouters wed. ter ene. Item Maria
Elisabeth Mertens, weduwe wijlen Petrus Sijen ter andere zijde, gepasseerd op datum van
negen juli 1790.
TGL-OGA22-144
Compareerden Petrus Verstappen eerst weduwnaar van wijlen Maria Dauwen, laatst van wijlen
Maria Catharina Wouters ten deze bijgestaan met Joannes Heijns. Item Henrick Wouters als
voogd der minderjarige kinderen van het tweede bedde, toekomende bruidegom ter ene. En Maria
Elisabeth Mertens weduwe van wijlen Petrus Seijen ten deze bijgestaan met Joannes Baptista
Seijen en Josephus Seijen haar bejaarde zonen, toekomende bruid ter andere zijde.
Welke comparanten alzo zij hebben geconcipieerd aan te gaan hun aanstaande huwelijk en dat te
sluiten ter ere Gods en hetzelfde te solemniseren naar het gebod van onze Moeder de Heilige
kerke, en om alle kwesties en toedracht te voorkomen die er zo staande hun huwelijk als met het
overlijden van de ene of de andere van de partijen tussen hunne respectieve erfgenamen zouden
kunnen of mochten ontstaan, zo hebben zij naar voorgaande rijpe raad en deliberatie verklaart en
geordonneerd deze navolgende condities bij vorm van huwelijkse voorwaarden.
En voor eerst werd geconditioneerd dat de partijen contractanten van wederzijds zullen inbrengen
alle en iegelijke de haafelijke en meubilaire goederen in hun respectieve staat en prijseringe voor
de wethouders alhier onlangs gepasseerd. Dat al hetgeen aan de tweede comparant competeerde
ten laste van haar kinderen, blijft buiten de gemeenschap ten behoeve der tweede comparanten
alleen … etc…
Alle welke condities en voorwaarden de partijen contractanten te samen en elk van hun gelooft
hebben en geloven bij deze punctueel te zullen nakomen en achtervolgen.
Actum in Tongerlo 9 juli 1790.
TGL-OGA22-146
16 augustus 1790, N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende condities van huur van zekere plek erve wegens
Franciscus Boonen en Martinus Claes als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van
wijlen Gerardus Claes daar moeder af was Anna Catharina Boonen en wegens den heer
Peeters verhuurd, samen belopende jaarlijks ter somme van 90 guldens.
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TGL-OGA22-147
Condities en voorwaarden waarop men vanwege Franciscus Boonen en Martinus Claes als
beëede voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Gerardus Claes daar
moeder af was Anna Catharina Boonen, publiekelijk en wettelijk zal verhuren zekere plek land en
groes als hier gespecificeerd. Item waarop men wegens de heer en Meester Jan Baptist Peeters
notaris binnen de stad Antwerpen als enige erfgenaam van wijlen zijn moeder Anna Catharina
Claes, insgelijks zijne landen en dries hierna gespecificeerd zal verhuren.
Te huren, “ de voorste weide “ aan de quachte met het deel van het water, groot 96 roeden.
Palende oost “ de achterste weide “ of Merten Claes, zuid Norbertus Tielemans en Guilliam
Verluijten erfgenamen, west en noord de weduwe van Andries Van Den Bruel, is gehuurd door
Martinus Claes voor de som van 4 guldens 15 stuivers en heeft Franciscus Cuijpers zich gesteld
als borg op 16 augustus 1790.
Competeerde de wezen.
Een perceel land en weide gelegen in de Langhstraete, oost dezelfde straat, zuid en west
Elisabeth Claes erfgenamen en noord Maria Van Opstal. Gehuurd door Franciscus Deckers
ingezetene alhier voor 37 guldens vijf stuivers en heeft Amandus Eskens zich gesteld als borg.
Competeert den Heer Peeters.
Een plek land, groot 150 roeden gelegen in het binnenblok daar het huis is op staande. Palende
oost Gerardus Claes erfgenamen, zuid Adriaen Huijsmans, west de erfgenamen Geeraert Claes
en noord dezelfde met het karrespoor. Gehuurd door Amandus Eskens voor 21 guldens 15
stuivers en Franciscus Deckers zich gesteld als borg.
Competeert den Heer Peeters.
Een perceel land groot 130 roeden salvo. Palende oost en noord den Heere Dispensier, west
Henrick De Win erfgenamen en zuid ’S Heerenstraete. Is gehuurd door Peeter Mertens
ingezetene alhier voor 11 guldens 10 stuivers en heeft Jan Sijmens zich gesteld als borg.
Is van den Heer Peeters.
Een perceel land groot een half bunder salvo gelegen omtrent den molen. Oost Peeter Meilis, west
de straat, zuid Adriaen Luijten en noord Anna De Bal. Is verhuurd aan Peeter De Ceuster voor de
som van 8 guldens en heeft Franciscus Cuijpers ingezetene alhier zich gesteld als borg.
Competeert den Heer Peeters.
Een perceel dries, groot 87 roeden salvo, gelegen in “ de capelrije “, is gehuurd door Franciscus
Helsen ingezetene alhier voor zes gulden 15 stuivers en heeft Martinus Claes zich gesteld als
borg.
Aldus publiekelijk verhuurd binnen Tongerlo op 16 augustus 1790, coram en ten overstaan van
Franciscus Cuijpers en Andreas Van Hove schepenen.
TGL-OGA22-149
Den ondergetekende verklaart bij deze te committeren en te constitueren den heer Joannes
Josephus Van Roij secretaris van Tongerlo om publiekelijk te verpachten op de condities gelijk
zullen verpacht worden de goederen van de wezen van wijlen Gerardus Claes de volgende
percelen van landen, zo nochtans dat de betaling die er moet gebeuren binnen Antwerpen als
eerst van een perceel groot 150 roeden gelegen achter het huis van de voornoemde wezen alsnu
verkocht.
Item van een ander stuk, groot 130 roeden. Palende oost en noord den heer dispensier, west
Henrick De Win en zuid ’ S Heerestraete. Item van een ander stuk groot een half bunder omtrent
den molen, oost Peeter Melis, west de straat, zuid Adriaen Luijten en noord Anna De Bal. En nog
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een stuk dries, groot 87 roeden gelegen in “ de Capelrije “, zo en gelijk dezelfde percelen in pacht
gebruikt zijn geweest bij wijlen Gerardus Claes.
Actum Tongerlo 14 augustus 1790, Jan Baptist Peeters.
TGL-OGA22-150
N° 7.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfelijke goederen nagelaten bij
wijlen Gerardus Claes in huwelijk geweest zijnde met Anna Catharina Boonen, wegens
Franciscus Boonen als voogd en Martinus Claes als toeziener verkocht op datum van 29 juli
1790 koopsommen belopen met de ongelden ter somme van 1545 guldens.
TGL-OGA22-151
N° 8
Condities en voorwaarden waarop Franciscus Boonen als wettelijke beëede voogd en Martinus
Claes als toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen Gerardus Claes, daar moeder af
was Catharina Boonen, naar voorgaande permissie en autorisatie aan dezelfde voogden door de
wethouders verleend, op datum van 29 juli 1790, publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de
erfelijke goederen hierna gespecificeerd. Op de voor- en nabeschreven condities werd er te koop
gesteld de nabeschreven kopen.
Eerste koop het groot huis met kamer, stal, schuur, halve put, hof en land daartoe, groot 120
roeden salvo (afgepaald met vier palen) gestaan en gelegen in de Langhstraete alhier met den
Vaerenwegh en de gehele erve daar de erfgenamen Anna Catharina Claes honderd vijftig roeden
behouden, ook met het klein huis erve en hof daaraan, oost de Langhstraet en zuid Peeter
Boeckx, Cornelius Vleugels, Gaspar Melchior Bervoets nomine uxoris en Adriaen Huijsmans, west
den heer prelaat of de loop en noord Peeter daems erfgenamen = welke 150 roeden achter den
hof van de verkopers en M. Joannes Baptista Peeters als erfgenaam van de gezegde Anna
Catharina Claes en welke honderd vijftig roeden hunne wegenis zullen hebben langs de
voorschreven kant achter het groot huijs die de kopers ten enentwege zullen moeten gedogen.
Tweede koop het klein huis met de helft van den put gemeenschappelijk met den eigenaar van het
groot huis ten gemene kost, met den hof aan de eerste twee staken staande tegens malkander, op
aggregatie nochtans der erfgenamen van Anna Catharina Claes en anderszins iets, alzo enige
erve der zelfde erfgenamen daarin is gecomprehendeert, en in cas geen aggregatie zal dezelfde
hof komen tot aan de twee voordele staken in den hof tegen malkanderen over staande.
Derde perceel land gelegen tegen de Leijsenstraete groot 273. Palende oost de weduwe Reijnier
Van Der Wespen, zuid de Leijsenstraete, west een straatje en Joannes Heijns, noord … Cnaps en
Adriaen Van Kerckhoven erfgenamen.
Vierde koop de helft van het schaarbos in de Capelrije ten noorden. Oost Anna Catharina Claes
erfgenamen, zuid de wederhelft, west Jan Baptist Dresselaers en noord “ de sterschotsheijde “
groot deze helft 49 3/4 roeden salvo op last van de weg naar de wederhelft.
Vijfde koop “ de vorste weijde “ aan de quachte met het deel van het water, groot 96 roeden
salvo. Palende oost “ de achterste weijde “ of Merten Claes, zuid Norbertus Tielemans en
Guilliam Verluijten erfgenamen, west en noord de weduwe Andries Van Den Bruel. Leenroerig aan
de abdij alhier en op servituut van wegenis naar “ de achterste weijde “.
Zesde koop, zes treden meer als de helft van den dries en heide ten oosten op se Santvoort
afgepaald wetende tegen het andere deel, groot 151 roeden salvo. Oost den heer prelaat, zuid
Peeter Wuijts, west Merten Claes wederdeel en noord de weduwe Van Der Wespen.
Zevende koop de voorste heide in “ de moorsdongen “ groot 100 roeden salvo. Oost Guilliam
Smets, west de straat.
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Achtste koop een perceel land en weiken met de helft van den karren weg, groot 450 roeden salvo
gelegen in de Langhstraete. Oost dezelfde straat, zuid en west Elisabeth Claes erfgenamen en
noord Maria Van Opstal op last van servituut van wegen.
Negende koop een perceel hooi was in “ het clijn broeck “ over de Laecke onder Geel, groot 150
roeden salvo. Oost Nicolaes Bacx erfgenamen, west de heer Verbiest en noord de abdij.
Peeter Raets heeft voor her klein huis geboden 210 guldens en is daarmee na derde werf koper
gebleven en stelde daarop nog 12 hoogen.
Voor het groot huis met hof en erve had Nicasius C. Philips van Westerlo geboden 830 guldens
en is daarmee na derde werf koper gebleven en stelde daarop nog 40 hoogen. Peeter Raedts
stelde zich hiervoor borg.
Volgen verdere verhogingen en kaarsbrandingen voor de definitieve toewijzingen van de gekochte
huizen en gronden o.a. Melchior Carel Bervoets, Franciscus Wouters koper van het klein huis,
Amandus Eskens, Nicasius C. Philips, Franciscus Daems.
TGL-OGA22-159
N°1.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Sebastiaen Helsen tot ILL onder Oosterwijk Tongerlo overleden,
verkocht op 11 maart en 25 juli 1791, welke koopsommen met de ongelden belopen ter somme
van 1295 guldens veertien stuivers één oord.
TGL-OGA22-160
Condities en voorwaarden waarop Peeter Verstappen als voogd en Andries Helsen als toeziener
over de minderjarige kinderen van wijlen Sebastiaen Helsen daar moeder af was Anna Catharina
Verherstraeten, publiekelijk ten overstaan van de wethouders van Tongerlo ten sterfhuis van
wijlen den voorschreven Sebastiaen Helsen gestaan tot ILL onder Oosterwijk jurisdictie van
Tongerlo zullen verkopen al de haafelijke en meubilaire goederen ten voorschreven sterfhuis
bevonden te worden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Peeter Verstappen van Tongerlo koopt een koe voor 60 guldens, borg Josephus t Sijen.
Franciscus Vennekens koopt voor 63 guldens een koe, borg Jan Baptist Van Opstal.
Peeter Van Den Brande Zoerle koopt een koe voor 37 guldens, borg Peeter Helsen pachter ILL.
Merten Jansens Olen koopt een koe voor 41 guldens 5 stuivers, borg Michiel Janssens aldaar.
Joseph Verachtert van Oevel koopt een rund voor 21 guldens, borg Franciscus Verachtert aldaar.
Jan Laenen van Meeren koopt voor 17 guldens een runs, borg Peeter Helsen van Olen.
Adriaen Hoof van Buul koopt voor 16 guldens 5 stuivers een stier, borg Adriaen Helsen.
Merten Verbiest van Tongerlo koopt een paard voor 28 guldens, borg Jan Verbist voor dezen en
de volgende.
In totaal werden er 433 artikelen te koop aangeboden. Op de voor en nabeschreven condities
werden wegens aldoor verkocht de granen ten velde o.a. op het veld “ de zille “, omtrent het huis,
op de andere plek ten zuiden …
TGL-OGA22-169
N°2.
Deze zegel dient de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire goederen
nagelaten bij wijlen Cornelis Verbist, verkocht op zes april en 23 juli 1791, welke koopsommen
bedragen ter som van 421 guldens, 19 stuivers en één oord.
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TGL-OGA22-171
Condities en voorwaarden waarop Joannes, Martinus, Maria en Franciscus Verbist. Item
Joannes Swolfs als voogd en Joannes Baptista Aerts als toeziener over Elisabeth Verbist
minderjarige, allen kinderen van wijlen Cornelis Verbist daar moeder af was Anna Aerts, zullen
verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij wijlen hunne ouders nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Franciscus Verbiest koopt voor 59 guldens 15 stuivers een roodharige koe, borg Jan Swolfs.
Jan Verbiest koopt een koe voor 32 guldens, borg Merten Verbiest.
Merten Verbiest koopt voor 31 guldens een koe, borg Jan Verbiest.
Merten Verbiest koopt een rund voor 12 guldens 10 stuivers.
Josephus Verachtert van Oevel koopt voor 49 guldens 5 stuivers de groote os, borg Peeter Raets
alhier.
Jan Sijen koopt een jonge os voor 47 guldens 15 stuivers, borg Peeter Menten.
In totaal werden er 211 artikelen te koop aangeboden.
Wij ondergetekenden Joannes Verbiest en Martinus Verbiest, mitsgaders Maria Verbist
bijgestaan met Jan Swolfs, verklaren de huur en de pacht van het huis en de gronden van erven
in huur van Peeter Raets ten hun last te nemen voor een jaar ’t sedert half maart ’t hunnen behoef
voor de pachten en de huur als bij condities van huur zoals verklaart, buiten dezelfde huur
blijvende Franciscus Verbiest en Anna Elisabeth Verbiest, verklarende de voogden van
dezelfde Elisabeth Verbiest dezelfde huur aan de acceptanten te laten, ter ontlasting van
dezelfde wezen gelijk ook verklaart Franciscus Verbiest. Actum Tongerlo zes april 1791.
Op de voor en nageschreven condities werden verkocht de granen te velde aan de wees alleen
competerende.
TGL-OGA22-178
N° 3.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke koopboek der verkochte haafelijke en
meubilaire goederen nagelaten bij wijlen Anna Elisabeth De Win daar weduwnaar van is
Joannes Van Reusel, belopende met de ongelden 142 guldens en negen stuivers.
TGL-OGA22-179
Condities en voorwaarden waarop men wegens Joannes Van Reusel ingezetene tot Oosterwijk
weduwnaar van wijlen Anna Elisabeth De Win, wegens Joannes De Win als voogd en
Franciscus Van Reusel als toeziener over het enig minderjarig kind van wijlen de voorschreven
Elisabeth De Win daar vader af is de voorschreven Joannes Van Reusel, publiekelijk en wettelijk
zal verkopen de haafelijke en meubilaire goederen ten voorschreven sterfhuis bevonden.
Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
In totaal werden er 127 artikelen te koop gepresenteerd.
De weduwnaar in dezen heeft zijn voordeel hem volgens coustumaire rechten competerende voor
zich behouden als te weten zijn beste klederen, een kist, het beste bedde met toebehoren, de
bedstede met behangsel, haal, tange, brandijzer en ook voor zich behouden zijn verdere klederen
en lijnwaad, waartegen voor de wees in deze t’ haar behoeve bij consent van voogden en
wethouders blijft een gouden kruis met dito schuiven, twee gouden oorringen, een zilveren haak en
dito oog met alsnog een kerkboek beslagen met zilver.
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Wat aangaat de huur van het huis met hof, daarover zijn Jan Van Reusel en Merten Helsen
geconvenieerd dat dezelfde Merten Helsen overneemt de huur van half maart laatstleden ten
zijnen last, mits dat hij zal genieten de hof en de vruchten daarin zijnde. Den weduwnaar in deze
heeft laten overtellen zijn contante penningen, degene in differente species kunnen te belopen ter
somme van 36 guldens 1 stuiver twee oorden. De weduwnaar verklaart als bij manuele conditie
van verkoop der klederen en lijnwaad van de aflijvige in deze der wees moeder nog te ontvangen
is van differente personen de som van 24 guldens 2 stuivers. Item verklaart den weduwnaar als bij
notitie van differente personen nog te moeten ontvangen wegens geleverde winkelwaren de som
van 18 guldens zestien en drie kwart stuivers.
Last tegens de voorschreven baten,
Den weduwnaar verklaart schuldig te zijn aan wijlen zijns huisvrouw moeder Maria Heijlen
weduwe van Jan Baptist De Win de somme van 15 guldens15 stuivers wegens geleende
penningen, welke som Jan De Win verklaart op heden voor zijne moeder ontvangen te hebben.
1795
Den staat van Joannes Van Reusel aangaande den winkel die denzelfde over geeft aan Martinus
Helsen met de ronde en ellen zo dezelfde het ingekocht heeft ter presentie van de voogden den
2de mei. o.a. Voor eerst negen pond solferstekken, hemd knoppen, wit garen, laurier bladeren,
den toebak in het geheel het grouw papier… etc…
TGL-OGA22-186
N°4.
Deze zegel dient tot de volgende koopboek der verkochte haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Peeter Govaerts daar weduwe van is Cornelia Denckens, welke
koopsommen belopen ter somme van 339 guldens 13 stuivers drie oorden, verkocht op datum van
1 en 19 juli 1791.
TGL-OGA22-187
Condities en voorwaarden waarop Cornelia Denckens weduwe van wijlen Peeter Govaerts tot
Oosterwijk jurisdictie der Heerlijkheid tot Tongerlo overleden, Adrianus Govaerts als rechtelijke
aangestelde voogd en Joannes Denckens des voorschreven weduwe broeder als toeziener over
de minderjarige kinderen van wijlen den voorschreven Peeter Govaerts en Cornelia Denckens,
publiekelijk zullen laten verkopen enige haafelijke en meubilaire goederen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Verkoop van het vee:
Adriaen Van Loo van Heultje koopt voor 34 guldens 10 stuivers een koe, borg Henrick Govaerts
Oosterwijk.
Henricus Verbiest van Olen Tongerlo koopt vor 28 guldens een koe, borg Franciscus Mei
Oosterwijk.
Adriaen Peeters van Morkhoven onder Noorderwijk koopt een rund voor 19 guldens 15 stuivers,
borg Jan Van Thielen Morckhoven.
Jan Van De Wouwer van Oosterwijk koopt voor 16 guldens een kalf, borg Peeter Van Eijnde van
oosterwijk.
Jan Baptist Verachtert Oevel aan het lindeken meuleneijnde koopt voor 5 guldens 5 stuivers een
kalf, borg Peeter Bellens van Oevel.
Michiel Sijen van Genijnde koopt voor 52 guldens een os, borg Jan Groenen van Tongerlo.
Jan Hasendonckx van Olen koopt een essen boom.
In totaal werden er 82 artikelen te koop aangeboden.
Op 19 juli worden op de voet der voorschreven condities nog verkocht de granen ten velde.
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TGL-OGA22-192
N°5.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verhuur der stede met het huis, stal, schuur,
hof, landen en weiden gestaan en gelegen tot Oosterwijk, wettelijk verhuurd aan Henrick
Govaerts voor de som van 28 guldens jaarlijks op datum van prima juli 1791.
TGL-OGA22-193
Condities en voorwaarden waarop Cornelia Denckens weduwe van wijlen Peeter Govaerts tot
Oosterwijk jurisdictie der Heerlijkheid van Tongerlo overleden. Item Adriaen Govaerts als
rechtelijke aangestelde voogd en Joannes Denckens des voorschreven weduwe broer als
toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen den voorschreven Peeter Govaerts en
Cornelia Denckens publiekelijk zullen verhuren zekere stede met huis, stal, schuur, hof, landen
en weiden gestaan en gelegen tot oosterwijk zo en gelijk de voorschreven weduwe dit in gebruik
en eigendom heeft gehad.
Item zal de weduwe in deze mogen blijven bewonen de kamer van dit huis en men hebben het
gebruik van een deel van den hof gelijk hetzelfde ten deze is aan gewezen, welke kamer en deel
van den hof ten deze in der verhuring niet mede werd begrepen. Item zal het onderhoud van het
dak blijven ten laste van den eigenaar, dog zal de huurder in het dekken moeten geven kost en
drank aan de dekkers en die dienen, waarvoor hij zal genieten den afval van het oude dak.
Op heden den zesde september 1791 competeerde Henrick Govaerts ingezetene tot Oosterwijk
jurisdictie van Tongerlo, dewelke verklaart bij deze de huur va het huis en de landen hiervoor in de
condities vermeld voor de wethouders van Tongerlo op 1 juli 1791 gepasseerd te transporteren en
over te geven aan Peeter Heijlen ingezetene tot Meeren en dat op den voet en in conformiteit van
de voorschreven condities degene aan Peeter Heijlen ten deze present is voor gelezen, en welke
huur hij bij deze is accepterende en ingang nemende te half maart 1792 van het huis en den hof
en hetgeen voor voorlijf is liggende en van de landen te half oogst en dat op de conditie alsnog dat
de weduwe van wijlen Peeter Govaerts zal mogen hebben in gebruik gedurende deze huur het
gebruik der erven, zo dat door de huurder aan haar is gevende en verder alles naar luidt de
voorschreven conditie van huur gemeld en dat om en voor de pacht jaarlijks als bij dezelfde
condities gemeld.
Actum in Tongerlo op datum als boven ter presentie van Jacobus Peetermans 19 ingezetene van
Boekel onder Olen en Joannes Josephus Van Roij ingezetene van Tongerlo als getuigen.
TGL-OGA22-195
Wij ondergetekenden Adrianus Govaerts en Joannes Denckens als voogd en toeziener der
minderjarige kinderen van wijlen Peeter Govaerts daar moeder af is Anna Cornelia Denckens,
verklaren de voorschreven stede en landen op den voet van de voorberoepen condities te
verhuren aan Peeter Heijlen voor den tijd en den termijn van drie jaren ingang nemende te half
maart van dit jaar en dat op de geld en graanpacht in voorberoepen condities gemeld … 28
guldens jaarlijks en de kwantiteit van 10 veertelen korenpacht.
TGL-OGA22-198
N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop der erfelijke goederen
nagelaten bij wijlen Anna Cornelia De Bal verkocht op datum van 14 juli 1791 voor de somme van
6704 guldens daarin begrepen de verdieren.

19

Olense gezinnen voor 1801: Joannes Jacobus Peetermans x Dymphna Heylen, nr. 1796, pag. 364.
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TGL-OGA22-199
Condities en voorwaarden waarop Joannes Josephus Van Roij en Guilliam Mertens
ingezetenen alhier in kwaliteit als executeurs van het testament van wijlen Juffrouw Anna Cornelia
De Bal, ingevolge haar codille van 2 december 1789 voor den notaris G. Peeters tot Westerlo
residerende present getuigen gepasseerd, publiekelijk zullen verkopen de erfelijke goederen bij
dezelfde Juffrouw nagelaten.
Eerste koop een stenen huis met stal, schuur cum annexis, met de schelfhouten op de schelften
behoudelijk vijf à zes die toebehoren aan de huurder wetende bleek houten en behoudelijk ook
een kribbe in den paardenstal aan de huurder toebehorende waarover een ieder zich kan
informeren, hof en binnenblok gestaan in het dorp, genaamd “ De Roose “, groot vijf en een halve
zille. Palende oost Jan Martin Wuijts en Franciscus Cuijpers, zuid Bernardus Mertens erfgenamen
en Franciscus Cuijpers, west de straat naar ” het voorteijnde “ en noord de Capellestraete en de
loop of Jan Martin Wuijts en Sr. Van Broeckhoven erfgenamen.
Tweede koop een plek land geheten “ de hoeve “ groot een bunder salvo gelegen op “ het
mollenveldt “ alhier . Palende oost Peeter Smits erfgenamen, zuid de erfgenamen Anna Huijpens
en Franciscus Cuijpers, west Melchior Carel Bervoets nomine uxoris en noord de weduwe Jan
Baptist Van De Poel.
Derde koop een plek land geheten “ schellenkensblock “ gelegen op “ het voorteijnde ” alhier,
groot een bunder tien roeden. Palende oost Siardus Schroeven, west en noord de straat en zuid
Adriaen Van Nueten erfgenamen en de erfgenamen Arnold Tuerlincx.
Vierde koop een plek land geheten “ den alfsbergh “ gelegen in “ de Capelrije “ alhier, groot 315
1/4 roeden. Palende oost en zuid Jan Heijns, west Peeter De Swert en Adriaen Helsen en noord
Anna De Bal erfgenamen.
Vijfde koop een plek land gelegen onder Westerlo omtrent het hof van Overwijs, groot een half
bunder. Palende oost Jan Baptist Van Hemel, zuid den heer markies van Westerlo, west en noord
de abdij.
Zesde koop een weide, ten dele schaarbos gelegen op de Santvoort, groot zes zullen genaamd
“ het lanckeussel “. Palende oost de Santvoortstraete, zuid Juffrouw Kerckhoven, de erfgenamen
Knaeps, Jan Heijns en de erfgenamen Anna De Bal, west “ den kijsselaer “ en noord Jan Baptist
Wellens, Peeter Wuijts erfgenamen en den Heere Van Dijck.
Zevende koop een weide geheten “ het brueltien “ gelegen op “ het voorteijnde “ alhier, groot
250 roeden. Palende oost Peeter Van Hemel, den secretaris Van Roij en de erfgenamen Jan
Verboven, west en zuid de abdij dreef en noord dezelfde abdij.
Achtste koop een half bunder salvo broek of hooi was gelegen omtrent “ de quaracken “ onder
Westerlo in een meerdere plek van een bunder jaarlijks wisselend met Peeter Menten. Palende
oost en zuid de Laecke, west de abdij van Tongerlo of de Septloop en noord Cornelis Verbecke.
Negende koop een perceel weide gelegen in “ de goorbeke “ onder Herselt groot een derdel.
Palende oost Juffrouw Peeters, zuid de begijn Mutsaerts, west de erfgenamen Judocus Rens en
noord de kleine Laecke.
De voorschreven stede met de landen, weiden hooiwassen in het geheel opgeroepen zijnde en
daarvoor door Josephus Verboven alhier geboden zijnde 6450 guldens is na derde werf
verbleven aan de voorschreven Josephus Verboven en stelde daarop 250 verdienen. Joannes
Martinus Wuijts stelde zich hiervoor borg. Jan Schroven van Sammel stelde op deze koop twee
hoogen en Josephus Verboven stelde ook nog twee hoogen en is daarmee na de kaarsbranding
koper gebleven.
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Inliggende folio:
1ste koop
2de koop
3de koop
4de koop
5de koop
6de koop
7de koop
8ste koop
9de koop

Josephus Van Sande huis etc…………………………
land “ de hoeve “ Merten Sijen…………………………
“ schellensblock “ Voorteijnde Jan Martin Wuijts……..
“ den alfbergh capelrije “ Joseph Van Sande …………
het land onder Westerlo, Siardus Schroven…………..
de weide op “ de santvoort “ Jan Martin Wuijts……….
de weide “ achter de weirelt “ Jacobus Gijsen………..
’t broeck in “ de caracken “ Peeter Menten……………
weide “ goorbeek “ Jan Baptist Schroven “ breede rijt “

2565
500
855
255
255
645
654
465
230
6410

TGL-OGA22-206
N° 7.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfelijke renten en obligaties
nagelaten bij wijlen Anna Cornelia De Bal wettelijk verkocht op datum van 15 juli 1791 ter somme
van 2646 guldens courant.
TGL-OGA22-207
Condities en voorwaarden waarop Joannes Josephus Van Roij en Guilliam Mertens
ingezetenen alhier in kwaliteit als executeurs van het testament van wijlen Juffrouw Anna Cornelia
De Bal publiekelijk zullen verkopen de nabeschreven renten.
Eerste koop een erfelijke rente van 1350 guldens kapitaal courant geld ten laste van Guilliam
Mertens en wijlen Joanna Laureijs die zijn huisvrouw was, speciaal bezet op zeker huis met stal,
schuur, hof en binnenveld daaraan, gelegen, groot samen twee bunders genaamd “ den
cauweneirt “. Palende oost en zuid de straat, west de erfgenamen Guilliam Verluijten
Mertenssone en noord de erfgenamen Henrick Van Nueten en Andries Van Hove. Item op een
weide genaamd “ de schutkoije “, groot salvo een half bunder. Palende oost en zuid de straat,
west Jan Van Dijck Mertenssone en noord Merten Verbiest. Item op een plek land genoemd “ den
boeckwij koeck “ groot salvo drie zillen. Palende oost de weduwe Jan Cuijlaerts, zuid en west de
straat en noord Merten Claes nomine uxoris. Gepasseerd op datum van 16 maart 1782 voor de
wethouders van Tongerlo.
De voorschreven rente door den stadhouder Truijens opgeroepen zijnde den daar voor door
Guilliam Mertens geboden zijnde de somme van 1213 guldens is na derde werf aan hem
verbleven en stelde daarop nog 4 hoogen. Josephus Verboven ingezetene alhier stelde zich hier
als borg.
TGL-OGA22-210
Tweede koop, een erfelijke rente van 600 guldens kapitaal courant geld staande tot last van de
erfgenamen wijlen Adriaen Huijsmans, speciaal bezet op zeker huis “ de schrorkens “ genoemd,
hof en binnenveld daarna annex, groot 306 roeden, gestaan en gelegen in de Langhstraete alhier.
Palende oost dezelfde straat, zuid Jan Baptist De Win en Peeter Laureijs, west de abdij en noord
zijn zelve. De rente koper is gebleven Albertus Meulemans voor de som van 604 guldens. Actum
en finaal verkocht in Tongerlo op 1 augustus 1791.
Derde koop een erfelijke rente van 200 guldens kapitaal courant geld, nu staande tot last van de
erfgenamen wijlen Adriaen Huijsmans, speciaal bezet op zeker perceel land genaamd “ de corte
rugge “ groot 200 roeden salvo, gelegen achter “ het hooghuijs “ alhier. Palende oost de weduwe
Adriaen Van Den Brande, zuid Maria De Bal erfgenamen, west Adriaen verheijden en Adriaen
Verluijten en noord dezelfde Verluijten, Petronella Van Aken Cornelisdochter en Anna en Maria
Peeters.
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De voorschreven rente opgeroepen zijnde en daarvoor door Anna Elisabeth Gijsels geboden
zijnde 205 guldens waarmee ze na derde werf koopster is gebleven en stelde Joannes Martinus
Wuijts ingezetene alhier zich als borg.
Vierde koop een erfelijke rente van 300 guldens kapitaal courant staande ten last van Adriaen
Janssens en Anna Maria Schroven zijn huisvrouw ingezetene alhier. Speciaal bezet op zeker
huis cum annexis, genoemd “ den nagtegaal “ gestaan op het Voorteijnde alhier, met hof en erve
daaraan, groot 62 roeden. Oost Sr. Norbert Tielemans, zuid de abdij alhier, west het straatje of de
voorschreven abdij en noord de Groenstraete. Item op de helft ven een perceel land genoemd “
het elen tijs “ groot dezelfde helft 120 1/2 roeden. Palende oost de rentegelden met “ de sille “,
zuid Merten Willems nomine uxoris, west de wederhelft of rentgelder nomine uxoris, noord Jan
Van Nueten Andriessone.
De voorschreven rente opgeroepen zijnde werd daarvoor geboden door Albertus Meulemans de
som van 310 guldens en is hij daarmee na derde werf koper gebleven. Josephus Verboven
ingezetene alhier stelde zich hier als borg.
Volledig doorstreepte tekst:
Vijfde koop, een obligatie van 150 guldens kapitaal courant ten last van Benedictus Guij onder
verbintenis van zijne persoon en alle en gelijke zijn andere goederen zo meubilaire als immeubele
en waarvoor Elisabeth Van Outsel weduwe van wijlen Joannes Verhaert speciaal heeft
verbonden een plekske land en dries groot drie zillen gelegen omtrent het plein van Daemseijnde
onder Westerlo. Palende oost Peeter Govaerts, zuid Peeter De Winter, west Jan De Cort en noord
de Leemputtestraet als alles breeder blijkt bij de constitutie van rente door de notaris J. J. Van
Roij alhier binnen Tongerlo residerende present getuigen op 9 juni 1798 en waaraan koper zal
worden overgeleverd authentieke copije.
Vijfde koop een obligatie van 300 guldens kapitaal courant volgens bekentenis gepasseerd op 22
mei 1762, gestaan hebbende ten laste van wijlen Franciscus Van Dijck, nu ten laste van
Antonius Van Hemel en Anna Cornelia De schutter zijn huisvrouw, ingezetenen alhier bij het
maken van den staat van wijlen Franciscus Van Dijck nagelaten haafelijke en meubilaire
goederen voor de wethouders alhier gepasseerd ten hunnen last genomen.
De voorschreven rente door den stadhouder Truijens opgeroepen zijnde en daarvoor geboden
door Anna Elisabeth Gijsen geboden 310 guldens en is ze daarmee na derde werf koopster
gebleven. Joannes Martinus Wuijts ingezetene alhier stelde zich borg.
TGL-OGA22-214
Wij Bernardus Mertens en Adrianus Verstappen schepenen des land en Heerlijkheid Tongerlo
doen te weten dat voor ons compareerden Guiliam Mertens en Joanna Laureijs zijn huisvrouw
ingezetenen alhier, dewelke verklaarden ontvangen te hebben uit handen van Anna Cornelia De
Bal ingezetene tot Westerlo een som van 1350 guldens courant geld, waarvoor ze beloofden te
betalen een jaarlijkse rente van vier en vijftig guldens courant geld en stelden zij speciaal tot pand
zeker huis met stal, schuur, hof en binnenveld daaraan gelegen, groot te samen twee bunders
genaamd “ den cauweneirt “. Palende oost en zuid de straat, west de erfgenamen Guilliam
Verluijten Mertenssone en noord de erfgenamen Henrick Van Nueten en Andries Van Hove.
Item een weide genoemd “ de schutskoije “ groot salvo een half bunder. Palende oost en zuid de
straat, west Jan Van Dijck Mertenssone en noord Merten Verbist. Item een plek land genoemd
“ den boeckwijkoeck “ groot salvo drie zullen. Palende oost de weduwe Jan Cuijlaerts, zuid en
west de straat en noord Merten Claes nomine uxoris, daarin zij vrouwe comparante bij Bernardus
Mertens in kwaliteit als executeur van het testament van wijlen den heer Siardus Mertens op 4
mei 1779 voor de wethouders alhier gegoed en geërft is volgens den brief daarvan zijnde door den
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secretaris met de schepenzegel bevestigd deze presente letteren in het jaar 1782 den 16de dag
van de maand maart.
TGL-OGA22-219
Notitie van (de) kosten gerezen met het verkopen der erfelijke goederen nagelaten
bij wijlen Anna De Bal.
O.a.
Eerst voor de helft van het schrijven der publicatiebiljetten 10 in het getal …….. 1 - 0 - 0
Item voor vacatie in het lezen der conditie tot kaarsbrandingen etc…………….. 1 - 1 - 0
Zegel aan den goedenisbrief…………………………………………………………. 3 - 1 - 0
etc…
TGL-OGA22-220
N° 8.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen wegens de kinderen van Franciscus Van Hout, wettelijk verkocht op datum van 16
december 1791, welke koopsommen belopen ter somme van 898 guldens negen stuivers.
TGL-OGA22-223
Condities en voorwaarden waarop Joannes Van Hout, item Henricus Swolfs gehuwd met Maria
Anna Van Hout, Adrianus Spapen gehuwd met Maria Theresia Van Hout. Item Amandus Van
Hout als beëede voogd over de nog twee minderjarige zusters van de voorschreven Jan Van
Hout, allen kinderen van wijlen Franciscus Van Hout daar moeder af was Catharina Laureijs,
publiekelijk zullen verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij den voorschreven
Franciscus Van Hout en Maria Catharina Laureijs nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan o.a. een glas
en pot, ijzeren ketel, schuppen, tailliooren, aarde schotels, boor en schaaf, voetijzers, smoutvat, …
Verkoop van het vee:
Jan Van hout koopt voor 31 guldens 10 stuivers een koe.
Amand Van Den Brande koopt voor 36 guldens 10 stuivers een koe, borg Merten Verachtert.
Peeter Segers van Kivermont Geel koopt voor 29 guldens 5 stuivers een koe, borg Peeter Liekens
van Steelen.
Jan Baptist Vets van Hulshout koopt voor 47 guldens 5 stuivers een koe, borg Cornelis Verhaert
aldaar.
Peeter De Swert van Tongerlo koopt een koe voor 37 guldens, borg Michiel Nuijens.
Peeter Lieckens koopt voor 51 guldens een koe, borg Peeter Segers van Kievermont.
Henricus Swolfs koopt voor 33 guldens een koe.
Franciscus Boonen Watereijnde, koopt voor 22 guldens een vaars.
Franciscus Michiels koopt voor Peeter Van Broechoven op den Aert onder Geel een rund voor 16
guldens, borg Jan Siongers …
Franciscus Michiels koopt voor Peeter Van Broeckhoven nog een rund voor 13 guldens 10
stuivers.
Adriaen Verboven van Westerlo Bist koopt een kalf voor 14 guldens 10 stuivers, borg Martinus Van
Hove aldaar. Franciscus Boonen koopt voor 14 guldens 10 stuivers een vaars.
Marten Daems van Daemseijnde koopt een kalf voor 14 guldens, borg Michiel Seijen van
Geneijnde.
Josephus Lemmens koopt een kalf voor 16 guldens, borg Merten Lemmens aldaar.
Peeter Hoefkens van Westerlo Berghom, koopt een kalf voor 6 guldens 5 stuivers, borg Geeraert
Van Dormael.
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Henricus Swolfs koopt een merrie paard voor 51 guldens 10 stuivers, overgenomen door Peeter
Geelens van stellen, borg Henricus Swolfs.
Peeter Mens van Geel Winkelom koopt een bruin merrie paard voor 141 guldens, borg Peeter
Geukens Laer.
Peeter Vinckx Overwijs koopt voor 13 guldens 5 stuivers een kalf, borg Franciscus De Coninck
Merten De Swert van Oevel koopt een vaars voor 17 guldens 10 stuivers, borg Henrick Pauwels
aldaar.
Henrick Bellens van Daemseijnde koopt een koe voor 36 guldens.
In totaal werden er 141 artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA22-228
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities der verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen wegens Joanna Lemmens weduwe van wijlen Jacobus De Cock en de
voogden over haar kinderen, verkocht op datum van 5 maart 1792, welke koopsommen met de
ongelden belopen ter somme van 113 guldens, zeventien en een halve stuiver.
TGL-OGA22-229
Condities en voorwaarden waarop Joanna Lemmens weduwe van wijlen Jacobus De Cock ten
haar woonhuis op de Santvoort alhier publiekelijk zal verkopen enige haafelijke en meubilaire
goederen, ten bijwezen van Jan Baptist De Cock als voogd en Jan Baptist Gijsen alhier als
toeziener hier op heden den behoorlijke eed gedaan hebbende in handen van den heer Schutter,
present de schepenen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan o.a. de
kruiwagen, wan, een vat, een stand, melkemmer, boterteil, drinkkuip, riek …
Verkoop van het vee:
Franciscus Stijnen Santvoort koopt een koe voor 29 guldens 10 stuivers, borg Guilliam Kuijnen.
Op de voor- en nabeschreven condities werden alsnog verkocht wegens de voorschreven weduwe
en voogden het graan ten velde. Het blijkt bij den voorschreven koopboek der haafelijke en
meubilaire goederen dat het totaal transport die daar onder begrepen het ongeld komt te belopen
ter somme van 67 guldens 14 en een halve stuiver. Van het graan ten velde ontvangen de som
van 45 guldens 3 stuivers.
TGL-OGA22-234
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen en granen ten velde wegens de kinderen van wijlen Franciscus Van Hout, verkocht
respectieve op datum van 7 mart en 24 juli 1792, welke koopsommen bedragen ter somme van
475 guldens zeven stuivers.
TGL-OGA22-235
Condities en voorwaarden waarop Joannes Van Hout, Joannes Swolfs gehuwd met Maria Anna
Van Hout, Adrianus Spapen gehuwd met Theresia Van Hout. Item Amandus Van Houdt als
rechtelijke aangestelde voogd en Guilliam Mertens als toeziener over Anna Elisabeth Van Hout
en Isabella Maria Van Hout de twee nog minderjarige kinderen van wijlen Franciscus Van Hout
en Maria Catharina Laureijs die gehuwden waren.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Franciscus Van Eijnde koopt voor 31 guldens 15 stuivers een koe, borg Merten Van Eijnde.
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Adriaen Verdonck Watereijnde koopt voor 29 guldens 10 stuivers een koe, borg Amand Sijen.
Henricus Swolfs koopt het paard voor 90 guldens.
In totaal werden er 249 artikelen te koop aangeboden.
Op de voor en nabeschreven condities werden de granen ten velde verkocht o.a. op “ het merten
block “, op “ het weegblock “, ten oosten, op “ de schommen “, op “ de meuleheijde “, op “ de
lange ruggen “, op “ den erthoff “ ten westen, op het binnenblok … in totaal 35 kopen.
Volgen ontvangstbewijzen.
Ontvangen bij mij ondergetekende Guilliam Mertens als toeziener over de kinderen van
Franciscus Van Hout uit handen van den secretaris J. J. Van Roij op mindering der
koopsommen der voorschreven verkochte goederen de som van 1130 guldens 10 stuivers courant
geld om te kwijten een kapitale rente van 1000 guldens met de verschenen intrest vandien aan de
infirmerie van het begijnhof. Tongerlo 28 oktober 1792, present Joannes (Baptista) Van Hout mede
verkoper als getuige.
TGL-OGA22-243
Rekeningbewijs en reliqua over de ontvangsten en uitgaven die Joannes Josephus Van Roij
secretaris dezer Heerlijkheid als inmaander der koopsommen der haafelijke en meubilaire
goederen wegens de erfgenamen wijlen Franciscus Van Hout en Maria Catharina Laureijs.
Geldt als volgt:
In den eersten blijkt het bij den originele koopboek der haafelijke en meubilaire goederen verkocht
op datum van 16 december 1791 dat het totaal import daaronder begrepen het ongeld à één
stuiver per gulden komt te belopen ter som van 898 guldens 9 stuivers welke som den rendant
verantwoord.
Het blijkt insgelijks bij den koopboek der haafelijke en meubilaire goederen verkocht op datum van
7 maart 1792 komt te belopen met het ongeld ter som van 703 guldens 5 stuivers. Het blijkt bij den
koop boek der verkochte rogge graan ten velde dat het totale import met het ongeld komt te
belopen ter som van 772 guldens 2 stuivers. De gehele ontvangst bedraagt: 2373 guldens 16
stuivers. Volgen de uitgaven, die te samen belopen ter som 2008 guldens 12 stuivers.
TGL-OGA22-248
N° 3.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen wegens Anna Maria Meulemans gehuwd met Petrus Swolfs en wegens
Cornelius Meulemans, verkocht op datum van 12 maart 1792, welke koopsommen belopen ter
somme van 234 guldens negen stuivers drie oorden.
TGL-OGA22-249
Condities en voorwaarden waarop Cornelius Meulemans. Item Maria Anna Meulemans gehuwd
met Petrus Swolfs zullen verkopen de haafelijke en meubilaire goederen aan de voorschreven
Cornelius Meulemans en Maria Anna Meulemans pro indiviso competerende.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
o.a.

panneken, visspaan, moor, hangijzer, ketel, rode pot, emmer, balance, marmitte,
tinnen kom, flessen, strijkijzer, trefter, gieter, vogelhuisje, spiegel, een worpnet,
stokken, een staande horloge…

Peeter Swolfs kocht er twee koeien.
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In totaal werden er 201 artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA22-250
N° 4.
Deze zegel dient tot de volgende conditie van verkoop van zeker huis met stal, schuur,
schobben, hof en binnenblok groot drie en een halve zille salvo, gestaan en gelegen tot ILL onder
Oosterwijk, jurisdictie van Tongerlo, wegens de erfgenamen Jan Dioos verkocht op datum van 19
april 1792 voor de som van 1235 guldens met de verdieren.
TGL-OGA22-251
Condities en voorwaarden waarop Peeter Helsen en Maria Elisabeth Dioos zijn huisvrouw. Item
Henrick Van De Perre en Elisabeth Dioos zijn huisvrouw. Item Joannes Van Reusel en Maria
Catharina Dioos zijn huisvrouw. Item Henricus Dioos bejaarde jongeman. Item Franciscus
Cools gehuwd met Joanna Dioos. Item Adriaen Verherstraeten en Jan Wouters als beëede
curators over Adrianus Doos, allen respectieve erfgenamen ab intestato van wijlen Joannes
Dioos hun respectieve broeder was onlangs tot ILL onder Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo
overleden, publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de nabeschreven huizingen en gronden van
erven hierna gemeld.
Te koop, een huis met stal, schuur, schobbe, hof en binnenblok, groot drie en een halve zille salvo
justo, gestaan en gelegen tot ILL onder Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo. Palende oost de abdij,
zuid de straat, west de straat en noord Peeter Helsen en Jan Peeters.
Item en daartoe een perceel erve zowel land als bos als heide, groot salvo een half bunder,
gelegen omtrent “ den toonsbergh “ naar de kant van “ het ringelven “. Palende oost de straat,
zuid de straat of den Molenweg, west de erfgenamen Jan Sijen en noord den heer Bosquet.
Het voorschreven huis, stal, schobbe, hof, land en verder erven opgeroepen zijnde, en daarvoor
geboden door (Joannes) Franciscus Cools gehuwd met Joanna Dioos de som van 1210 guldens
en is hij daarmee na derde werf koper gebleven stelde daarop nog 25 hoogen. Peeter Menten
ingezetene van Tongerlo stelde zich hier borg.
TGL-OGA22-259
N° 5.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Joannes Doos, respectievelijk verkocht datum van 20 en 21 maart
1792, welke koopsommen belopen ter somme van 1321 guldens 19 stuivers drie oorden.
TGL - OGA21 - 260
Condities en voorwaarden waarop Joannes Helsen gehuwd met Maria Elisabeth Dioos. Item
Henrick Van De Perre gehuwd met Elisabeth Dioos. Item Joannes Van Reusel gehuwd met
Maria Catharina Dioos. Item Adriaen Verhestraten en Jan Wouters als beëede curators over
Adrianus Dioos, allen als erfgenamen van wijlen Joannes Dioos hunnen respectieve broeder,
onlangs binnen ILL onder Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo overleden, zullen verkopen de
haafelijke en meubilaire goederen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. o.a. zilveren
gespen, zilveren slot, horlogie …
Jan Baptist Soeten Larum bij Oevel koopt voor 28 guldens een koe, borg Jacobus Dircx aldaar.
Jacobus Dircx Larum voorschreven koopt voor 29 guldens 5 stuivers, borg Jan Baptist Soeten.
Peeter Swolfs Mertenssone Oevel koopt voor 42 guldens een koe, borg Peeter Helsen pachter.
Henrick Van De Perre koopt voor 40 guldens een koe.
Franciscus Peeters van Morkhoven koopt voor 49 guldens 5 stuivers een koe, borg Adriaen De
Schutter van Noorderwijk.
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Peeter Corthout koopt voor 46 guldens 10 stuivers een koe, borg Peeter Delen.
Peeter Van Arwegen Zoerle Geneijnde koopt voor 47 guldens 5 stuivers een koe, borg Jan Helsen
van Tongerlo.
Adriaen Smets van Herentals koopt voor 13 guldens 10 stuivers een rund, borg Guilliam Smets
van Noorderwijk.
Peeter Kempen van Oosterlo koopt een rund voor 20 guldens 5 stuivers.
Franciscus Van Eijnde van Zoele “ Vijf Huijsen “, koopt voor 12 guldens 15 stuivers een rund, borg
Jan Goossens meijerije.
Jan Baptist Valgarens van Overwijs koopt voor 2 guldens stuivers een kalf.
Peeter Vissers van Herentals koopt een paard voor 140 guldens, borg Adriaen Van Hove aldaar.
In totaal werden er 377 artikelen te koop aangeboden.
Op de voor en nabeschreven condities worden verkocht de granen ten velde op 23 juli 1792 o.a.
op “ het silleken “, op “ ’t hansken “, op “ den hoogen driesch “, op “ de negen sillen “, op “ den
ilschen driesch “ …
In totaal 21 kopen.
TGL-OGA22-270
N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop van zekere plek land
genaamd “ den langen reep “ gelegen onder Oevel wegens Joannes Martinus Wuijts als voogd
en Guilliam Mertens als toeziener over Theodorus Van Dijck, minderjarige zoon van wijlen
Franciscus Van Dijck daar moeder af was Maria Elisabeth Mertens, verkocht op datum van 31
juli 1792, bedragende de koopsommen van 340 guldens met de verdieren.
TGL-OGA22-271
Condities en voorwaarden waarop Joannes Martinus Wuijts in kwaliteit als beëede voogd en
Guilliam Mertens als beëede toeziener over Theodorus Van Dijck minderjarige zoon van wijlen
Franciscus Van Dijck, daar moeder af was Maria Elisabeth Mertens, publiekelijk zullen
verkopen zekere plek land.
Op de voor en nageschreven condities werd te koop gesteld zekere plek land genaamd “ den
langen reep “ gelegen onder Oevel, groot 125 roeden. Palende oost de veldstraat, zuid Jan
Mertens, west Peeter Van Linden en noord de abdij van Tongerlo. Het voorschreven stuk land
wordt in huur gebruikt bij Jan Baptist Luijten die hetzelfde mag houden in gebruik tot oogst en de
stoppelen van het jaar 1793 immers als de getijde vruchten daaraf zullen wezen geamoveerd, als
wanneer de koper daarvan zal kunnen komen in gebruik. Joannes Franciscus Verlinden
ingezetene van Buel heeft daarvoor geboden de som van 320 guldens en is daarmee na derde
werf koper gebleven en stelde daarop nog 20 hogen. Joannes Van Eijnde ingezetene onder
Oevel stel zich borg. Joannes Franciscus Verlinden is na de kaarsbranding op 31 juli 1792 koper
gebleven. Actum in Tongerlo 14 juni 1792.
TGL-OGA22-274
N° 7.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Michiel Neels verkocht op datum van 28 november 1792, welke
koopsommen met de ongelden belopen ter som van 135 guldens zeven stuivers één oord.
TGL-OGA22-275
Condities en voorwaarden waarop men wegens Anna Elisabeth Neels geïnstitueerde erfgename
van wijlen Michiel Neels in huwelijk met Gommer Van Hove ingezetene onder den bijvang van
Lier, publiekelijk zullen worden verkocht de haafelijke en meubilaire goederen bij den voorschreven
Michiel Neels nagelaten.
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Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan o.a. een
ijzeren hamer, twee doosjes, leren handschoenen, een witte sip, hemdens …
In totaal werden er 73 artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA22-279
N° 8.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop van de haafelijke en
meubilaire goederen wegens Adriaen Helsen verkocht op datum van zes december 1792, welke
koopsommen belopen met de ongelden ter somme van 331 guldens, veertien stuivers drie oorden.
TGL-OGA22-280
Condities en voorwaarden waarop Adriaen Helsen ingezetene alhier binnen Tongerlo, publiekelijk
en wettelijk zal verkopen zijn haafelijke en meubilaire goederen.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan o.a. een
mest schup, brem mes, hamer, ijzeren gritsel, een haag schaar, zeis, muilkorven …
Verkoop van het vee:
Antoon Van Hemel koopt voor 39 guldens een koe, borg Geeraert Van Dormael.
Jan Baptist Verachtert van Olen Haperstraet, koopt een rode koe met witte rug voor 40 guldens,
borg Peeter Bellens van Oevel op “ den heuvel “.
Jan Laeremans Zoerle “ Smissenhoeck “ koopt een koe voor 37 guldens 5 stuivers, borg
Henrick Cuijpers Zoerle Bergh.
Jan Van Roosbroeck koopt voor 26 guldens een vaars.
Franciscus Lenaerts koopt voor 15 guldens een rund, borg Peeter Wuijts Peeterssone.
Jan Van Dijck van ILL koopt voor 14 guldens 5 stuivers een rund, borg Adriaen Van Hove van
Buel in “ de Kroon “
De verkoop van een osken werd ingehouden.
Peeter Bellemans koopt voor 11 guldens 5 stuivers een rund, borg Cornelius IJzermans.
Franciscus Peeters van Zoerle Gooreijnde koopt het paard voor 51 guldens, borg Peeter Peeters
van Westerlo.
In totaal werden er 46 artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA22-283
1793, N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop der erfelijke goederen wegens
Joannes Martinus Wuijts als voogd en Guilliam Mertens als toeziener van Theodorus Van
Dijck minderjarige zoon van wijlen Franciscus Van Dijck daar moeder af was Maria Elisabeth
Mertens. Item wegens Maria Anna Van Dijck bijgestaan met Melchior Carel Bervoets haar man
en wegens Bernardus Van Dijck finaal bij kaarsbranding verkocht op datum van acht januari
1793, welke koopsommen belopen ter somme van 2124 guldens courant met de hoogen.
TGL-OGA22-284
Condities en voorwaarden waarop Joannes Martinus Wuijts als beëede voogden en Guilliam
Mertens als toeziener over Theodorus Van Dijck, minderjarige zoon van wijlen Franciscus Van
Dijck daar moeder af was Maria Elisabeth Mertens. Item Maria Anna Van Dijck bijgestaan met
Melchior Carel Bervoets haar man, mitsgaders dezelfde Melchior Carel Bervoets als
gemachtigde van Bernardus Van Dijck, bejaard en ingezetene der stad Diest. Item Peeter
Huijpens als voogd en Andreas De Schutter respectieve als voogd en toeziender over Carolus
Van Dijck, Joannes Van Dijck en Theresia Van Dijck, de drie minderjarige kinderen van het

OGA Tongerlo Condities en paspoorten 1756-1796

Pagina | 244

tweede bedde van wijlen den voorschreven Franciscus Van Dijck daar moeder af was Cornelia
De Schutter en de voorschreven voogden publiekelijk en wettelijk zullen verkopen de
nabeschreven percelen van erven.
Op de voor en nabeschreven condities werd er te koop gesteld.
1. Eerst een plek land groot een half bunder salvo, gelegen tegen de Leijsenstraete. Palende
oost het straatje, zuid de Leijsenstraete, west en noord Jan Heijns.
2. Item een plek land genaamd “ het kolckxken “ groot één en een halve zille salvo. Palende
oost Merten Zegers, zuid de abdij en Merten Zegers, west de abdij en noord Guilliam
Mertens, belast met een halster evie aan de abdij.
3. Item een plek land genaamd “ den bosch “ groot twee en een halve zille salvo, gelegen op
“ het molenveld “. Palende oost Anna Catharina Claes of den heer Peeters, zuid de
Molenstraete, west Franciscus Cuijpers en noord Joseph Verboven.
4. Item een perceel hooi was groot een derdel salvo, gelegen bij “ de goorbeke “ onder Geel.
Palende zuid tegen het binnenblok van N. Govaerts.
Men weet niet dat de voorschreven goederen verder met cijns zijn belast als hiervoor staat
uitgedrukt.
Martinus Verhaert ingezetene alhier is naderde werf koper gebleven van de voorschreven plek
land Sub. N°1 voor de som van 595 guldens en stelde daarop 10 hoogen. Adrianus Helsen stelde
zich borg.
Franciscus Daems ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van de plek land Sub.N° 2
voor de som van 335 guldens en stelde daarop nog 8 hoogen. Gerardus Van Dormael ingezetene
alhier stelde zich borg.
Siardus Schroeven is na derde werf koper gebleven van de plek land Sub. N° 3 voor de som van
455 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Josephus Verboven ingezetene alhier stelde zich
borg.
Joannes Martinus Wuijts is na derde werf koper gebleven van het perceel hooi was Sub. N° 4
voor de som van 695 guldens en stelde daarop nog 5 hoogen. Josephus Verboven stelde zich
borg.
Volgen de kaarsbrandingen met definitieve toewijzingen van de kopers.
TGL-OGA22-290
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende wettelijke condities van verkoop van de haafelijke en
meubilaire goederen wegens Adriaen Helsen verkocht op datum van 1 maart 1793, welke
koopsommen met de ongelden belopen ter somme van 211 guldens vijftien en een halve stuiver.
TGL-OGA22-291
Condities en voorwaarden waarop Adrianus Helsen ingezetene alhier publiekelijk zal laten
verkopen enige haafelijke en meubilaire goederen, stro etc …
O.a.

melkteilen, boterteil, melkemmers, melkkruik, een horloge, een stoel …

Guilliam Van Hove van Bijlen onder Oolen in huwelijk met de verkopers dochter koopt voor 28
guldens 10 stuivers een koe. In totaal werden er 58 artikelen te koop aangeboden.
Op de voor en nabeschreven condities werden verkocht de granen ten velde o.a. een plek op “ de
capelrije “ ten westen.
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Het blijkt bij den originele koop boek der haafelijke en meubilaire goederen verkocht op datum van
zes december 1792 dat het totaal import met het ongeld à één stuiver per gulden komt te belopen
ter somme van 331 guldens 14 stuivers. Item dat den koop koren verkocht op 22 juli komt te
belopen ter somme van 11 guldens vijf en een halve stuivers.
Het geheel import der verkochte goederen beloopt ………………………………….

547 - 9 - 2

Volgen de lasten die totaal belopen ……………………………………………………

92 - 9 - 3

Item alsnog gekort voor een kist door Peeter Helsen knecht van de verkoper ……

2-3

TGL-OGA22-298
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van zeker schaarhout wegens
Franciscus Boonen en Merten Claes, respectievelijk als voogd en toeziener over de wezen
Geeraert Claes en Anna Catharina Boonen wijlen, wettelijk verkocht op datum van 3 januari
1794, welke koopsommen met de ongelden belopen ter somme van 26 guldens vijf stuivers.
TGL-OGA22-299
Condities en voorwaarden waarop Franciscus Boonen als rechtelijke voogd en Martinus Claes
als toeziender over de minderjarige kinderen wijlen Gerardus Claes daar moeder af was Anna
Catharina Boonen, publiekelijk en wettelijk zullen verkopen enge kopen schaarhout op struik de
voorschreven wezen competerende.
Kopers waren Peeter Mertens, de secretaris Van Roij, Peeter Van Hemel, Laurentius Beijer.
Ondertekenden Carolus Leonardus Claes en Martinus Claes.
TGL-OGA22-302
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende conditie van verkoop van de gastenboeken der gemeente
van Tongerlo gepasseerd en finaal gesloten op zes maart 1794 gepacht door Amandus Eskens
voor vier guldens negentien stuivers van ’t honderd voor tantième.
TGL-OGA22-303
Condities en voorwaarden waarop de wethouders der Heerlijkheid en gemeente Tongerlo zullen
aanbesteden de collecte of in maningen der publieke lasten zo van xx penningen, bede, quartiers,
imposten, domicilieer lasten en alle andere lasten om te slagen over het toekomende jaar 1794,
immers degene in de collecteboek daarvan te formeren bevat op de condities als volgt:
In den eerste wordt de collecteboek der lasten in de collecteboek over het jaar 1794verpacht voor
een tantiem van ’t honderd voor de collecte, in voegen dat den minst aannemende wegens
tantième van ’t honderd voor collecte der penningen in den collecteboek vervat zal wezen
collecteur der lasten daarin begrepen … etc…
De collecte van het lastenboek van deze gemeente dor den stadhouder Truijens op voorschreven
datum opgeroepen zijnde zo heeft Amandus Eskens ingezetene alhier gepresenteerd de collecte
te doen voor een tantième van vier guldens negentien stuivers van ’t honderd en mist niemand
compareerde de collecte voor een mindere prijs heeft gepresenteerd te doen, is den voorschreven
Amandus Eskens bij derde werf aangenomen als collecteur.
TGL-OGA22-305
N° 3.
Deze en de volgende zegels dienen tot de wettelijke condities van verkoop der haafelijke
en meubilaire goederen nagelaten bij wijlen Martinus Helsen en wijlen zijn zuster Dimphna
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Helsen, verkocht op datum 18 maart 1794, welke koopsommen belopen boven de 1100 guldens
en niet tot de 2000 guldens.
TGL-OGA22-306
N° 4.
Condities en voorwaarden wegens Anna Catharina Van Hout gehuwd met Philip Helsen.
Item wegens Maria Van Hout gehuwd met Joannes Verboven. Item wegens Jan Baptist Van
Hout en Peeter Van Hout kinderen van wijlen Jan Van Hout daar moeder af was Maria Helsen
die zuster was van wijlen Martinus Helsen en Dimphna Helsen.
Item wegens Anna Soeten gehuwd met Merten Aerts. Item wegens Dimphna Soeten gehuwd
met Guilliam Kuijpers. Item wegens Theresia Soeten gehuwd met … Tiels, kinderen van wijlen
Merten Soeten daar moeder af was Catharina Helsen die ook zuster was van de voorschreven
wijlen Martinus Helsen en Dimphna Helsen.
Item wegens Maria Catharina Helsen en Martinus Helsen haar broer, minderjarig daar vader af
was Jan Helsen en daar moeder af is Anna Elisabeth De Beucker, die ook broer was van de
voorschreven wijlen Martinus Helsen en Dimphna Helsen, ten einde van dezelfde minderjarige
ook present Franciscus Gebruers ingezetene tot Strateneinde als voogd en Jan Baptist De
Beucker ingezetene onder Noorderwijk als toeziender … respectieve erfgenamen van de
voorschreven wijlen Martinus Helsen en Dimphna Helsen zullen worden verkocht al de haafelijke
en meubilaire goederen bij de voorschreven wijlen Martinus Helsen en Dimphna Helsen
nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

aarden schotels, pinten, smoutpot, koperen keteltje, rooster, moor, vetpot, een
boogzaag, een spinnewiel, varkensvlees, stoelen, hemden, een pluimen bed …

In totaal werden er 374 artikelen te koop gesteld. Volgen de rekeningen aangaande deze verkoop.
Ontvangen bij ons ondergetekenden Martinus Aerts en Guilliam Cuijpers mede erfgenamen uit
den hoofde van hun vrouwen als gemachtigde ten deze van de verdere erfgenamen van den
secretaris Van Roij de som van 19 guldens tien stuivers drie oorden in voldoening van al hetgeen
door de voorschreven secretaris is ontvangen.
TGL-OGA22-317
N° 1.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verkoop van enige kopen schaarhout
wegens Adriaen Doos verkocht op datum van 3 maart 1794, welke koopsommen belopen met het
ongeld 153 guldens, zes stuivers.
TGL-OGA22-318
Condities en voorwaarden waarop Peeter Wouters als rechtelijke en beëede curateur over
Adriaen Dioos Jans wijlen zoon, publiekelijk en wettelijk zal verkopen een partije schaarhout op
struik op zijn bos en landen gestaan onder ILL onder de jurisdictie van Tongerlo.
Koper zijn o.a.

Peeter Verhaert, Guilliam Ven van Oevel, Marten Godefried Verellen van
Olen, Adriaen Van Lommel, Martinus Helsen van Oosterwijk, Henricus Van
Geel van Tongerlo, Jan Baptist Vermeerbergen, Adriaen Toremans van Olen,
Jan Van Kerckhoven van Oevel, Joseph Lauwen van Oevel, Joseph
Verswijvelt Tongerlo, Henricus Van De Perre …
TGL-OGA22-321

N° 2.
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Deze zegel dient tot de volgende condities van een huis en erve gestaan op het Voorteijnde
alhier wegens Norbertus De Langh, finaal verkocht op datum van 8juni 1795, voor de somme van
465 guldens met de verdieren.
TGL-OGA22-322
Condities en voorwaarden waarop Norbertus De Lang Jans wijlen zoon, daar moeder af was
Joanna Gijsen, publiekelijk zal te koop stellen zeker huis met stal, hof en binnenblok gestaan en
gelegen op het Voorteijnde alhier, groot 75 roeden salvo. Palende oost Siardus Schroeven, zuid de
straat, west de erfgenamen Adriaen Huijsmans en noord den Molenweg.
Het voorschreven huis met hof en binnenblok door den stadhouder Truijens opgeroepen zijnde en
daarvoor door Norbertus Gijsen ingezetene van Noorderwijk geboden zijnde de somme van 450
guldens en is hij daarmee na derde werf koper gebleven en stelde daarop nog 15 hoogen.
Amandus Sijen ingezetene alhier stelde zich borg.
TGL-OGA22-323
Deze zegel dient tot de volgende conditie van een partij bevrosen dennenhout wegens de
gemeente van Oosterwijk verkocht op datum van 3 juli 1795, welke koopsommen belopen ter
somme van 131 guldens acht en een halve stuiver met de ongelden.
TGL-OGA22-324
Condities en voorwaarden waarop de wethouders der gemeente ILL en Oosterwijk jurisdictie van
Tongerlo, publiekelijk zullen verkopen differente kopen wildt door den vorst merkelijk beschadigden
wilden (zijn wilgen ?), masten, of dennenhout staande in hun bossen aldaar.
Kopers zijn:

Adriaen Van Lommel, Peeter Appels, Franciscus Helsen, Jan Baptist Bruers,
Jan Witvrouwen, Franciscus Verstrepen, Franciscus Geps, Adriaen Seijen,
Jan Van De Poel, Jan Van Lommel, Michiel De Swert, Joseph Goossens,
Merten De Swert, Peeter Bellens, Franciscus Vermeulen, Adriaen Bernaerts,
Peeter Verachtert, Peeter Sameijs …
TGL-OGA22-329

N° 4.
Deze en de volgende zegels dienen tot de volgende condities van verkoop der haafelijke en
meubilaire goederen wegens Gerardus Goor en de voogden over de kinderen van Franciscus
Stijnen daar moeder af was Maria Magdalena Peeters verkocht finaal op datum van 21 juli 1795,
welke koopsommen met de ongelden belopen ter somme van 1018 guldens elf stuivers één oord.
TGL-OGA22-330
Condities en voorwaarden waarop Peeter Poortmans als voogd en Peeter Van Den Brande als
toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen Franciscus Stijnen daar moeder af was Maria
Magdalena Peeters, mitsgaders wegens Gerardus Goor haar nagelaten weduwnaar publiekelijk
en wettelijk zullen verkopen de haafelijke en meubilaire goederen bij de voorschreven aflijvige
nagelaten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan o.a. de
klederen van de aflijvige … een paar schoenen, spaenenhoedt, handschoenen, sokken,
slaapmutsen … etc…
Geert Goor koopt twee koeien.
Peeter Verbiest van Hulshout koopt voor 58 guldens een koe, borg Peeter Van Mengsel van
Oosterwijk.
Adriaen Spapen koopt voor 22 guldens 5 stuivers een rund.
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Jan Verhoeven Gooreijnde koopt voor 12 guldens een runs, borg Jan Helsen van Tongerlo.
Guilliam Verbraeken van Zammel koopt voor 6 guldens 15 stuivers een kalf, borg Jan Dassen
aldaar.
Geert Goor koopt voor 60 guldens een os.
Henrik Laurijs koopt voor 33 guldens 10 stuivers een varken.
In totaal werden er 159 artikelen te koop aangeboden.
TGL-OGA22-336
Vervolg …(van de verkoop van de haafelijke en meubilaire goederen)
… een koperen marmitte, saenvat, biervat,
Peeter Poortmans voogd koopt voor 37 guldens een koe.
In totaal werden er 83 artikelen te koop aangeboden.
Op de voor en nabeschreven condities werden verkocht de na volgende kopen koren ten velde de
wezen alhier competerende op datum van 21 juli 1795.
TGL-OGA22-341
N° 5.
Deze zegel dient tot de volgende condities van verpachting der tienden onder Tongerlo
wegens de abdij van Tongerlo verpacht op datum van 27 juli 1795.
TGL-OGA22-342
Condities en voorwaarden achtervolgend dewelke den eerwaarde heer Van Dijck als
gecommitteerde van den Eerwaarde heer Thijs, Proviseur der abdij van Tongerlo aan de
meestbiedende zal presenteren te verpachten de nageschreven tiende klampen, gelegen onder de
jurisdictie van Tongerlo en over den oogst van het jaar 1795.
In den eersten zal men de tiende klampen verpachten aan de meestbiedenden bij afwerving … etc
De pachters zullen voor droogte, nattigheid of regen, wind of quaet gewas geen afslag genieten,
maar ingeval van hagelslag of fourangering der militairen aan hun gepachte tiende enige
klaarblijkende schade overkwam, zal den pachter van dusdanige beschadigde tiende aan den heer
verpachter de advertentie en wete daarvan moeten doen binnen den tijd van 24 uren na de
geschiede schade, om daarvan den afslag te reguleren … etc …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerste klamp, “ de kreupelstraete “ ten oosten is gemijnd bij Joseph Bellens voor 16
veertelen rogge, 1 veerteel gerst, 2 veertelen haver, 2 veertelen boekweit, 1 mand stro en 8
wissen hout en stelde drie hoogen. Borg Peeter Swolfs.
Tweede klamp “ de kreupelstraete “ ten oosten is verpacht bij Joseph Van Sande.
Derde klamp, de Santvoort is verpacht bij Joseph Bellens, borg Peeter Swolfs.
Vierde klamp, “ den meulen acker “ is verpacht bij Josephus Sijen, Adriaen Gijsen
stelde twee hoogen, borg Jan Baptist Mols.
Vijfde klamp, “ de meulen roede ” is gepacht bij Melchior Carel Bervoets.
Zesde klamp, “ het tolblock “ is gepacht bij Peeter Govaerts, borg Jan Van Reusel.
Zevende klamp, “ de beltiens “ is gepacht bij Josephus ’t Seijen, Geeraert Goor stelde
vier hoogen, borg Amandus Van Aelten.
Achtste klamp, “ roosendael “, is gepacht bij Merten Van Dingenen, borg Peeter Van
Ostaijen.
Negende klamp, “ den heijkant “, is gepacht bij Peeter Menten, borg Joannes Martinus
Wuijts.
Tiende klamp, “ de springhthiende “, is gepacht bij Jan Baptist Mols, borg Adriaen
Gijsen.
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Elfde klamp, “ het geneijnde veldt “, is gepacht bij … (leeg) … Deze klamp is gelaten aan
Peeter Verstappen op aggregatie van den heer provisor voor de pachte.
Twaalfde klamp, “ het spuelveldt “, is gepacht bij … (leeg) … Deze klamp is gelaten aan
Jan Baptist Van Hemel.
Dertiende klamp, “ het stijnehoeve veldt “, is gepacht bij … (leeg) … Deze klamp is
gelaten aan Antoon Van Hemel.

Aldus publiekelijk en wettelijk verpacht binnen Tongerlo ten huize “ De Lelie “ deze 27 juli 1795,
coram en ten overstaan van Albertus Meulemans drossaard, Andreas Van Hove, Franciscus Cools
Peeter Van Hemel en Joannes Martinus Wuijts schepenen present den heer verpachter.
TGL-OGA22-348
N° 6.
Deze zegel dient tot de volgende conditie van verkoop der erfelijke goederen wegens
Martinus Claes finaal verkocht op datum van 27 juli 1795, welke koopsommen belopen ter somme
van 940 guldens.
TGL-OGA22-349
Condities en voorwaarden waarop Martinus Claes weduwnaar van wijlen Anna Elisabeth Helsen
en Franciscus Helsen als rechtelijke aangestelde voogd ingezetene tot Buel en Carolus Helsen
ingezetene tot Nijlen als rechtelijke aangestelde toeziener over de zes minderjarige kinderen van
den eerste vertoner, als ten deze en anderen gemachtigd bij apostille op rekwest aan de
wethouders alhier gepresenteerd wetende van datum elf juli 1795, ondertekent J. J. Van Roij
secretaris, publiekelijk zullen verkopen de nabeschreven erfelijke goederen als volgt.
Te koop:
1. Ten eerste zeker huis met stal, schuur, hof en binnenblok gestaan op de Santvoort alhier,
groot salvo 250 roeden, Palende oost de Santvoortstraat, zuid en west de abdij alhier en
noord Jan Baptist De Backer nomine uxoris.
2. Item zeker plek ten dele land, schaarbos en heide groot drie zillen gelegen tegens “ de
sterschotsheijde “. Palende oost Adriaen Helsen, zuid de abdij, west Guilliam Kuijnen en
noord “ de sterschotsheijde “.
3. Item zekere dries gelegen op de Santvoort, groot anderhalve zille salvo justo. Palende oost
Franciscus Daems, zuid Jan Baptist Van Uijtven en Joannes Martinus Wuijts, west
Amandus Eskens en noord de erfgenamen Van Der Wespen.
Aldus deze condities openbaarlijk voorgelezen ten huize van verkoping in Herberge “ De Kroone “
gestaan in het dorp alhier binnen Tongerlo, coram en ten overstaan van den drossaard A.
Meulemans. Melchior Carel Bervoets ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van het
voorschreven perceel land schaarbos als heide gelegen bij “ de sterschotsheijde ” voor de som
van 260 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen.
Amandus Van Eijlten ingezetene alhier is na derde werf koper gebleven van het huis met hof
voor de som van 450 guldens en stelde daarop nog 30 hoogen.
Melchior Carel Bervoets is na derde werf koper gebleven van den dries, voor de som van 145
guldens en stelde daarop nog 10 hoogen.
Volgen nog verder verhogingen en de kaarsbrandingen voor de definitieve toewijzingen van deze
kopen. Aldus publiekelijk en finaal verkocht bij kaarsbrandingen op datum van 27 juli 1795, coram
Albertus Meulemans drossaard, Andreas Van Hove, Franciscus Cools, Peeter Van Hemel en
Joannes Martinus Wuijts schepenen.
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TGL-OGA22-354
Deze zegel dient tot de volgende staat en prijseringen van alle en iegelijke haafelijke en meubilaire
goederen nagelaten bij wijlen Maria Anna Peelaerts daar nagelaten weduwnaar van is Jacobus
Gijsen ingezetene alhier, gepasseerd op datum van 18 januari 1796.
TGL-OGA22-355
N° 1.
Staat en inventaris van alle en iegelijke de haafelijke en meubilaire goederen nagelaten bij
wijlen Maria Anna Peelaerts daar nagelaten weduwnaar van is Jacobus Gijsen, ingezetene
alhier in huwelijk met Maria Anna Verschueren heeft laten formeren, coram en ten overstaan van
den heer drossaard des dorps Tongerlo en de schepenen na te noemende presentie van
Franciscus Peelaerts als rechtelijke aangestelde beëede voogd en Joannes Martinus Wuijts als
toeziener uit de wet over de vijf nog minderjarige kinderen van wijlen de voorschreven Maria Anna
Peelaerts daar vader af was de voorschreven Jacobus Gijsen met namen Guilliam Gijsen oud
veertien jaar, Maria Dimphna Gijsen oud tien jaar, Susanna Maria Gijsen oud zeven jaar,
Josephus Gijsen drie jaren Regina Gijsen oud omtrent één jaar. Zijnde deze staat en
prijseringen geformeerd in guldens en stuivers Brabants courant.
O.a.

In den eersten het tin op het schap, nog ander tin, twee kandelaars, de schilderij
prinses, stijnen bierpotten, een bedstede, al de stoelen, schouwkleed, een spinnenwiel,
…

Nota dat de klederen en lijnwaad van de aflijvige zijn publiekelijk verkocht en het provenue alhier is
in het gemeijn huishouden gebleven … alhier voor memorie.
De nagelaten weduwnaar verklaart in contante penningen te bezitten de som van …3 - 7 - 0
De nagelaten weduwnaar heeft voor zijn voordeel hem volgens costumière rechten competerende
zich behouden, zijn beste kleed, een beddekoetse met bedde en verdere toebehoren, een haal,
een tang, een rooster, een brandijzer, een tinnen waterpot, een dito soutvat en de hert houte kast.
De nagelaten weduwnaar verklaart alsnog in obligatie à rato van drie guldens tien stuivers van ’t
honderd te bezitten ten laste van Henricus Peelaerts alhier de somme van 147 guldens, twee
stuivers, drie oorden, jaarlijks verschijnende 12 september.
TGL-OGA22-359
N° 2.
Deze zegel dient tot de volgende verkopen van klederen en lijnwaad wegens de weduwe
Peeter De Ceuster verkocht op datum van drie februari 1796, welke koopsommen met de
ongelden belopen ter somme van 80 guldens drie stuivers.
TGL-OGA22-360
Condities en voorwaarden waarop Maria Anna Derboven, weduwe van wijlen Peeter De Ceuster
onlangs alhier overleden, publiekelijk zal verkopen de klederen en lijnwaad bij den voorschreven
aflijvige nagelaten te geschieden op heden 3 februari 1796.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

een sype, een lendebroeck, een hoed, een blauwe keel, een paar schoenen, een
kasack …

In totaal werden er 27 artikelen te koop aangeboden.
Ontvangen bij mij ondergetekende Gislenus Vranckx uit handen van Joannes Van Roij de somme
van 15 guldens 12 stuivers in volle voldoening der koopsommen van enen kasack.
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Ontvangen bij ons ondergetekende Maria Anna Derboven en Adrianus Tubecx actueel
gehuwden uit handen van Joannes Josephus Van Roij collecteur der koopsommen, de somme van
18 guldens, dertien en een halve stuivers in voldoening der koopsommen der verkochte goederen.
TGL-OGA22-363
N° 4.
Condities en voorwaarden waarop den burger Norbertus Tielemans. Item Bernardus Van
Dijck gehuwd met J. J. Tielemans der voorschreven Norberti dochter, zich voor dezelfde sterk
makende bij dezen allen ingezetenen der stad Diest alhier binnen Tongerlo wettelijk en publiekelijk
zal te koop stellen de nageschreven erfelijke goederen hierna gespecificeerd.
Te koop, eerst zekere plek erve som land som weide groot 326 roeden, genaamd “ de weijde op ’t
voorteijnde “. Palende oost de erfgenamen Remij de Doch, zuid de Wimpe, west de abdij en
Adriaen Janssens en noord de Groenstraete. De verkopers reserveerden het schaarhout nu dit
tegenwoordig seizoen kapbaar als ook de opgaande bomen en stronken op de voorschreven erve
staande behoudelijk de rijen stronken staande op de straat te weten een rij palende tegens de
voorschreven erve. Hetzelfde land en weide wordt in huur gebruikt bij Jan Baptist Sijen, die het
gebruik nog mag hebben tot half maart 1798.
Tweede koop, zeker perceel erve land som weijde gelegen op “ ’t voorteijnde “alhier, groot salvo
twee honderd roeden. palende oost Gerardus Zegers, zuid de Groenstraete, west Adriaen
Janssens, Guilliam Deckers en noord Adriaen Janssens en Merten Willems. Hetzelfde perceel
wordt in huur gebruikt door Joannes Groenen die het gebruik mag hebben tot half maart van het
jaar 1799.
Derde koop, zeker plek land, groot 216 roeden. Palende oost Joseph Verboven, zuid de
erfgenamen Andries Van Nueten, west en noord de Molenstraete. Het voorschreven land wordt in
huur gebruikt bij Joannes Groenen die het gebruik mag hebben tot het jaar 1798.
Vierde koop, een plek land gelegen omtrent “ de quachte “ groot een half bunder salvo justo.
Palende oost de erfgenamen Michiel Nuijens en de weduwe Van De Poel, zuid Joseph Vansande,
west de erfgenamen van Guilliam Verluijten en noord de erfgenamen Gerardus en Martinus Claes.
Hetzelfde perceel wordt in huur gebruikt bij Joannes Groenen ten prijse van drie en een half
veerteel koren jaarlijks.
Vijfde koop, een plek land gelegen insgelijks “ de quachte “ groot salvo 150 roeden. Palende oost
Joseph Van Sande, west Jan Baptist Sterckx erfgenamen, zuid de loop en noord Merten Claes en
de erfgenamen Guiliam Verluijten. De verkopers reserveerden de opgaande bomen en de stronk
bomen te amoveren van den grond voor maart van het jaar 1797. Het voorschreven stuk land
wordt in huur gebruikt bij Joannes Groenen.
Zesde koop, een perceel weide of beemd gelegen tot Zoerle onder Westerlo. Palende oost
Franciscus Wuijts, zuid “ het gemijnroeck “, west Geeraert Helsen en noord de erfgenamen van
Guilliam Wijnants. Dezelfde weide of beems wordt gebruikt bij Peeter Sterckx wonende in het
Gooreijnde ten prijse van 10 guldens jaarlijks die hetzelfde mag gebruiken tot half maart van het
jaar 1790.
N° 1

De koop sub. N° 1 wezende weide op “ het voorteijnde “ opgeroepen zijnde en heeft
daarvoor geboden Jan Baptist Van Hemel 700 guldens en stelde daarop 30 hoogen.

N° 2

Den koop sub. N° 2 is na derde werf gebleven aan Jan Baptist Van Hemel voor de som
van 605 guldens en stelde daarop nog 2 hoogen.

N° 3

Den koop sub. N° 3 is na derde werf gebleven aan Siardus Schroven voor de som van
580 guldens en stelde daarop 15 hoogen.
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N° 4

De plek land sub. N° 4 is na derde werf gebleven aan Joseph Van Sande ingezetene
alhier voor de som van 525 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen.

N° 5

De plek land sub. N° 5 is na derde werf gebleven aan Joseph Van Sande voor de som van
535 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen.

N° 6

Den beemd sub. N° 6 is na derde werf gebleven aan Bernardus Helsen ingezetene tot
Zoerle, voor de som van 420 guldens en stelde daarop 20 hoogen.

Aldus publiekelijk verkocht in Tongerlo dezen 18 maart 1796, coram en ten overstaan van den
burger Albertus Meulemans drossaard, Andreas Van Hove en Franciscus Cools schepenen,
present Bernardus Van Dijck verkoper in dezen die verklaarde zich sterk te maken voor zijn
medeverkopers en machtig te maken Mr. Wilhelmus Tielemans om de koopsommen der
voorschreven goederen onder zijn kwitanties te mogen ontvangen …
Ondertekenden:

Jan Baptist Van Bruel, Siardus Schroven, Josephus Van Sanden, B. Helsen,
N. Tielemans, J. Ber. Van Dijck, Alb. Meulemans drossaard, Andreas Van
Hove, Franciscus Cools, Peeter Van Hemel, F. Martinus Wuijts, J. J. Van Roij
secretaris.

END

Bronnen:

Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen.
Oud Gemeentearchief Tongerlo.
Olense gezinnen voor 1801:
Bewerking werkgroep genealogie Heemkring “ De Linde “ Olen.
S’Jegers E. - Haemhouts W.
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