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[AMW-F841-003]

Ordinaris vierschaar gehouden voor Michiels Cornelis (meyer), Oyen Arnout, Wijnricx
Michiel, Zoeten Michiel en Verdonck Mattheus als laten van dit laathof tot Heultje.
1. Hagelberghs Jan den oude bezet pro primo de panden van Rademaeckers Geert
zaliger ter zake van een jaarlijkse rente van 18 guldens en 15 stuivers prout …
(Beschadigde akte en niet volledig leesbaar).
2. Onleesbaar …
12 september 1607 Ordinaris vierschaar

[AMW-F841-004]

Ordinaris vierschaar gehouden voor Claes Jan (vorster), Wijnricx Michiel, Oyen Arnout,
Zoeten Michiel en ik Verdonck Mattheus als laten in dit laathof van Heultje.
1. Hagelberghs Jan den oude tegen het erf der erfgenamen van Rademaeckers Geert
overmits de wet aan de pachter gedaan daaraf hij verzoekt relatie 1, daarnaast bij
Bastiaens Franchois als vorster van Westerlo is gedaan en hij zal doen blijken aan
Raeymaeckers Adriaen dewelke … (Beschadigde akte en niet volledig leesbaar).
2. Van Passel Anna cum tutore en ut ante contra ut ante dicit ut ante.
26 september 1607 Ordinaris genecht

[AMW-F841-004]

Ordinaris genecht gehouden voor Wijnricx Michiel, Oyen Arnout, Zoeten Michiel en
Verdonck Mattheus
1. Hagelberghs Jan den oude tegen het erf der erfgenamen van Rademaeckers Geert
prout ante bezet verder pro tertio. De wet is gedaan aan Vos Anna weduwe van
Rademaeckers Geert zaliger bij Coels Paulus (schout van Diest) volgens zijn relaas
ons gezonden op datum 19 september 1607.
2. Van Passel Anna cum tutore tegen het erf prout ante bezet verder pro tertio.
Insgelijks de wet gedaan aan voorstaande Vos Anna bij de voorstaande schout van
Diest volgens zijn relaas voorstaand.
10 oktober 1607 Genecht

[AMW-F841-005]

Genecht gehouden voor meyer Michiels, Wijnricx Michiel, Hagelberghs …, Zoeten
Michiel en Verdonck Mattheus als laten.
1. Van Passel Anna met Verachtert Dionijs haar man en momber tegen de
erfgenamen van Rademaeckers Geert ter assistentie van Segers 1e hiervoor
gedaagd.
2. Hagelberghs Jan tegen het erf der erfgenamen van Raymaeckers Geert ut supra 1e
hiervoor gedaagd.

1

Relatie: Ambtsedige verklaring van verrichte handelingen of waargenomen feiten en toestanden.
Ook: authentieke akte die een zodanige verklaring bevat, proces-verbaal. Veroud.
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[AMW-F841-005]

Genecht gehouden voor meyer Michiels, Wijnricx Michiel, Hagelberghs …, Zoeten
Michiel en Verdonck Mattheus als laten in het voorstaande laathof.
1. Van Passel Anna met Verachtert Dionijs haar man en momber tegen de
erfgenamen van Rademaeckers Geert geassisteerd van … 2e gedaagd
(Beschadigde akte en niet volledig leesbaar).
2. Hagelberghs Jan tegen het erf der erfgenamen van Raymaeckers Geert ut supra 2e
hiervoor gedaagd op zijn vijfde dag van recht.
7 november 1607 2 Genecht

[AMW-F841-005]

Genecht gehouden voor Van Den Broeck Balten (vorster), Wijnricx Michiel, Zoeten
Michiel, Hagelberghs … en Verdonck Mattheus als laten.
1. Van Passel Anna met Verachtert Dionijs haar man en momber tegen de
erfgenamen van Rademaeckers Geert actor per Segers geassisteerd van hun
beider comparitie protesterende, daagt voor pro tertio exhiberende mits deze zijn
erfbrief van 12 guldens en 10 stuivers voor meyer en laten alhier gepasseerd in het
jaar 1582 op 13 maart. De welke gelezen zijnde en de laten ten volle is gebleken, de
aanlegger wederom is gerestitueerd.
2. Hagelberghs Jan tegen het erf der erfgenamen van Raymaeckers Geert ut supra 3e
hiervoor gedaagd.
21 november 1607 Genecht

[AMW-F841-006]

Genecht gehouden voor meyer Michiels, Wijnricx Michiel, Zoeten Michiel, Kerselaers …
en Oyen Arnout.
1. Van Passel Anna met Verachtert Dionijs haar man en momber tegen de
erfgenamen van Rademaeckers Geert, de aanlegger per Segers geassisteerd,
gevolgd hebbende met 3 bezetten en 3 voordagen tot op heden zijnde 7 dagen van
recht waartegen ontzet wordt gedaan met nog handvulling gepresenteerd.
Concludeert tot betaling van jaren verloop tegen 12 guldens en 10 stuivers jaarlijks
prout in litteris van het laatste genecht geëxhibeerd, employerende de 1e brieven in
vorm van thoonen. Verzoekende geadmitteerd te worden ter verificatie in nood zijnde
van niet-betaling en verder ter levering prout … Is dienvolgens geweest ter levering.
2. Hagelberghs Jan den oude tegen het erf der erfgenamen van Rademaeckers
Geert, de aanlegger per Segers geassisteerd, gevolgd hebbende met 3 bezetten en
3 voordagen door gebrek van handvulling en ontzet. Concludeert tot betaling van 5
jaren verloop tegen 18 guldens en 15 stuivers jaarlijks half oogst laatstleden
vermeerderd met 5 jaren cum expensis. Verzoekende geadmitteerd te worden tot zijn
verificatie en verder ter levering prout moris en ter verificatie geadmitteerd zijnde,
employeert de goedenis staande in het register van mijn Heer alhier et juravit ten
eerste te zijn als voor is dienvolgens geweest ter levering.

2

In de akte staat geschreven 7 oktober 1607, dit moet een fout zijn, er had moeten staan 7 november
1607. Die genechten gingen typisch om de 14 dagen door.
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[AMW-F841-007]

Genecht gehouden voor meyer Michiels, Wijnricx Michiel, Oyen Arnout, Zoeten Michiel
en Verdonck Mattheus als laten in het laathof tot Heultje.
1. De meyer brengt ter vierschaar rus en rijs ten verzoek van Van Passel Anna en
Verachtert Dionijs van het erf van Rademaeckers Geert en is geweest tot verhuring
in het voorjaar.
2. Insgelijks van het het erf van Rademaeckers Geert voorstaand ten verzoek van
Hagelberghs Jan prout ante en is geweest tot verhuring in het voorstaande voorjaar.
5 december 1607 Akkoord

[AMW-F841-007]

Compareerde De Rademaecker Adriaen en is op heden momber geworden van
Rademaeckers Jan zijn broer en is op dezelfde dag geaccordeerd tegen de partijen
hierboven geschreven namelijk Verachtert Dionijs en Hagelberghs Jan. Zo al de erven bij
de voorstaande personen in recht gezet en uitgewonnen zijn in het voorjaar en zo zij op
heden hebben verhuurd en zo is geconditioneerd dat de voorstaande rentheffers voor dit jaar
zullen trekken de huur zo hetzelfde alsnu aan Sols Jan is verhuurd om daaraan te verhalen
de onkosten in het voorjaar bij de rentheffers gedaan. Insgelijks van het land alsnog
onverhuurd, behoudelijk hetgeen daarover zal mogen te geschieden zal wezen tot profijt van
de wezen. Daarmee is verbod gedaan aan de huurder om aan niemand anders te betalen dit
toekomende jaar huur als aan de voorstaande rentheffers.
5 december 1607 Cassatie van rente

[AMW-F841-008]

Compareerde Melis Bastiaen als man en momber van Verlinden Johanna (overleden)
kennende en lijdende ten volle betaald te zijn van Hagelberghs Jan, zowel van de kapitale
penningen als verlopen interesten, de helft van 4 veertelen rogge jaarlijks. Dit is op hem
verstorven van wijlen zijn voorstaande huisvrouw zaliger vader namelijk Verlinden Willem.
Hij verklaart verder nog dat deze terugbetaling is gedaan geweest in het leven van zijn
vrouw.
12 november 1608 Verkoop van huis

[AMW-F841-008]

Compareerden De Vos Willem met De Vos Anna zijn tante, hij als momber van haar.
Kennende en lijdende om een som van penningen, uit kracht van testament bij
Rademaeckers Geeraert zaliger gemaakt voor heer Hamans Peeter (pastoor in Westerlo)
op 5 maart 1600, verkocht te hebben aan Verstappen Jan een huis en hof met zijn
toebehoren gelegen tot Heultje onder de laatbank van Westmeerbeek voor het ene deel en
onder de Heerlijkheid van Westerlo voor het andere deel. Waarvan de gronden van erve
onder het voorstaande laathof gelegen alhier worden gegicht en gegooid tot behoef van
voorstaande Verstappen Jan.
Kopie uit het testament waarin o.a. stond aldus: item maken de testateurs aan elkaar al hun
goederen zowel erfelijk als havelijk die zij tezamen hebben verkregen of gekocht of die hen
door versterfenis na de scheiding van het eerste bed zijn toegekomen om die te gebruiken
als vruchtgebruikers en om de kinderen daarmee goed daarop te brengen en geven elkaar
daarenboven nog volkomen macht om te mogen verkopen van de voorstaande goederen
zoveel als nodig is om de schulden daarmee te betalen op conditie dat Raeymaeckers
Adriaen Gerarduszoon voor hem zal hebben en voor hem alleen behouden al zijn
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patrimoniale en matrimoniale goederen door het scheiden van het eerste bed op hem
verstorven.
26 november 1608 Inbeslagname

[AMW-F841-009]

Op heden heeft Bruers Jan Mattheuszoon als volkomelijk procuratie hebbende van zijn
broer Bruers Mattheus andermaal pro secundo bezet en beslag de penningen aan
Verstappen Jan prout ante zo hij de voorstaande op de 12e heeft bezet en beslagen coram
Wijnricx Michiel, Hagelberghs … en Verdonck Mattheus als laten in het laathof tot
Heultje.
Insgelijks heeft Hagelberghs Jan bezet en beslagen andermaal aan Verstappen Jan de
penningen van de koop prout ante volgens zo hij dezelfde op den 12e ook heeft beslagen
gehad.
30 november 1608 Attestatie

[AMW-F841-010]

Compareerde de eerzame Melis Bastiaen die bekent en verklaart bij en … geweest te
hebben en dat aldaar Bosmans Christina huisvrouw van Van Outsel Peeter is
gecompareerd ten huize van Verhoustraeten Jan en heeft aldaar verklaart in het volle
gezelschap als dat zij ten volle betaald was van de helft van 4 veertelen rogge zowel van het
kapitaal als de verlopen interesten (waarvan voorstaande Melis Bastiaen de andere helft
heeft getrokken en daaraf genoten heeft het kapitaal en de interesten) die zij jaarlijks
getrokken had op Hagelberghs Jan en dat van voorstaande Hagelberghs Jan, zodat zij de
voorstaande rente remedieerde nu en ten eeuwigen dage. De comparant verklaart de
voorstaande woorden gehoord te hebben.
10 december 1608 Ordinaris vierschaar

[AMW-F841-010]

Ordinaris vierschaar gehouden voor meyer Michiels, Wijnricx Michiel en Verdonck
Mattheus als laten in het laathof tot Heultje.
1. Bruers Jan Mattheuszoon bezet en beslaat pro primo de panden onder Verstappen
Jan berustende en toebehorend aan de weduwe van Rademaeckers Geert en dat
ter oorzaak van verhuring die voorstaande Rademaeckers Geert schuldig en ten
achteren is aan de broer van Bruers Jan namelijk Bruers Mattheus volgens de
procuratie aan hem Bruers Jan gegeven tot overstaan van 28 guldens. Alles tot
goede rekening en expensis.
2. Hagelberghs Jan den oude daagt voor pro primo in het najaar de panden van
Rademaeckers Geert zaliger ter zake van een jaarlijkse rente van 18 guldens en 15
stuivers.
De voorstaande Hagelberghs Jan bezet en beslaat pro primo de panden onder
Verstappen Jan ten eerste tot de rente van 100 daalders als Hagelberghs Henrick
tot onderpand had gesteld van zijn rente volgens de inhoud van zijn brief cum
expensis.
24 december 1608 Genecht

[AMW-F841-011]

Voor Claes Jan (vorster), Zoeten Michiel en Verdonck Mattheus als laten in het laathof tot
Heultje.
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1. Bruers Jan Mattheuszoon prout ante bezet en beslaat verder pro secundo
d’expensis.
2. Hagelberghs Jan den oude prout ante op de panden van Rademaeckers Geert
bezet verder pro secundo.
De voorstaande Hagelberghs Jan op de 10e prout ante bezet verder pro secundo.
In de marge:

Hierop verdronken 4 potten.

7 januari 1609 Akkoord i.v.m. schulden

[AMW-F841-011]

Compareerde de eerzame Verstappen Jan en heeft overgenomen tot zijn last om te betalen
vanwege Hagelberghs Jan den oude een erfelijke rente van 18 guldens en 15 stuivers aan
de pensier tot Tongerlo, zowel voor het kapitaal als de verlopen interesten sedert de laatste
verschijndag vervallen half oogst anno 1608. Overzulks belooft hij comparant om de panden
van voorstaande Hagelberghs Jan te ontlasten en daarvoor te verbinden zijn goederen.
Hierdoor zullen de panden van de comparant ontlast worden van een gelijke som die de
zoon van voorstaande Hagelberghs Jan op de comparant zijn panden heeft staan bij de koop
gedaan tegen de weduwe van Rademaeckers Geert en De Vos Willem haar momber.
Verder staat daar een rente op aan de Kerk van Westerlo van 30 stuivers jaarlijks. Welke
30 stuivers jaarlijks Hagelberghs Jan den oude in de naam van zijn zoon beloofd af te
dragen voor zowel het kapitaal als de verlopen interesten.
Maar alzo de voorstaande Hagelberghs Jan op haar de weduwe van Rademaeckers Geert
was heffende zekere verlopen van de voorstaande rente van 27 guldens en 15 stuivers tot
de … van 10 jaren. Aan welke 10 jaren hij De Vos Willem als momber van De Vos Anna
gerekend heeft tegen Hagelberghs Jan van de betaling daarop gedaan, zo blijft een jaar
verlopen in dubio staan hetwelk bij Vos Anna wordt gezegd dat het betaald is aan
Hagelberghs Jan. Verder nog 3 jaren betaald aan de pensier tot Tongerlo en het
voorstaande jaar aan Hagelberghs Jan den jonge makende tezamen 5 jaren op de
weduwe. En omdat de voorstaande Hagelberghs Jan als pensier nog zekere jaren verloop
ten achteren is, is geconditioneerd dat de voorstaande Verstappen Jan als koper van de
panden voor voorstaande winter de rest zal betalen. Enz.
In de marge:

Compareerde ter presentie van Jonker Van Elderen Andries en mij
ondergeschreven Hagelberghs Jan ter ene zijde en Vos Anna weduwe
van Raeymaeckers Geert ter andere zijde. Met Verstappen Jan en mits 7
jaren betaald te hebben als bij voorstaande Vos Anna en voorstaande
Verstappen Jan 7 jaren verloop van een rente van 1 daalder aan de Kerk
van Westerlo bedragende tezamen de voorstaande jaren op 10 guldens
en 10 stuivers. Waarvan afgetrokken is het resterende jaar tot profijt van
Hagelberghs Jan op de andere zijde vermeld. Zo blijft nog 8 guldens en 5
stuivers welke som de voorstaande Hagelberghs Jan kwijt scheld aan
voorstaande De Vos Anna en Verstappen Jan.

17 februari 1609 Verkoop van huis en land

[AMW-F841-013]

Compareerde Hagelberghs Jan den oude met Zoeten Maria zijn huisvrouw en verklaart
verkocht te hebben aan Vander Hoffstadt Henrick met zijn huisvrouw Poel Maria een huis
en hof met het land daaraan gelegen en genaamd Den Putshoff groot 3 sillen. Item nog een
blok genaamd Het Vissers naast het voorstaande binnenblok gelegen groot insgelijks 3
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sillen. Item nog een ovenboer met het land daaraan gelegen groot een bunder. Item nog een
bempd aan De Laecke groot een half bunder. Item nog een half bunder gelegen in Het
Gemeyn Broeck. Dit alles gelegen onder dit laathof van Heultje.
24 juni 1609 Cassatie van rente

[AMW-F841-014]

Compareerde Verhoustraeten Jan als momber over de wezen achtergelaten bij Melis
Bastiaen namelijk Melis Loys en Melis Petronella daar moeder af was in haar leven
Verhoustraeten Anna. Hij verklaart dat Hagelberghs Jan den oude aan de voorstaande
wezen heeft afgelegd zulke rente van 2 guldens jaarlijks als Melis Bastiaen jaarlijks was
trekkende op de panden van voorstaande Hagelberghs Jan.
25 juni 1609 Verkoop van land

[AMW-F841-015]

Verstraeten Matthijs verkoopt aan Van Kerckhoven Wouter het 3e deel van een hooiwas
gelegen onder dit laathof op Den Rixendonck, rijdende en omgaande met Oyen Arnout,
Leuckens Paulus en Maes Andries. Renende dit 3e deel oost Stijnen Henrick, west
Kerselaers Peeter en De Becker Jan erfgenamen, zuid De Groote Laecke, noord De Cleyn
Laecke.
17 augustus 1609 Lening met onderpand

[AMW-F841-015]

Compareerde Vander Hoffstadt Henrick met Poel Maria zijn huisvrouw en verklaart
getransporteerd te hebben aan Hagelberghs Jan den oude met zijn huisvrouw Zoeten
Maria een jaarlijkse rente van 18 guldens en 15 stuivers voor een kapitaal van 300 guldens.
Voortgekomen van de koop van de navolgende percelen die door de voorstaande Vander
Hoffstadt Henrick verobligeerd waren.
Als onderpand voor de voorstaande rente wordt gegeven een huis en hof met het land
daaraan gelegen genaamd Den Putshoff groot 3 sillen. Item nog een blok genaamd Het
Vissers naast het voorstaande binnenblok gelegen en groot 3 sillen. Item nog een ovenboer
met het land daaraan gelegen groot een bunder. Item nog een bempd aan De Laecke groot
een half bunder. Item nog een half bunder hooiwas gelegen in Het Gemeyn Broeck.
Vander Hoffstadt Henrick blijft boven deze rente ook nog schuldig aan Hagelberghs Jan
de som van 225 guldens waarvan hij belooft dit te betalen tussen nu en Kerstmis
eerstkomend.
In de marge:

Compareerde Blampaerts Gaspar als momber van Van Dijck Adriaen en
vertoont alhier een kwitantie van 141 guldens en 13 stuivers ondertekend
bij Van Kerckhoven Gijsbrecht en Van Kerckhoven Maria Catharina en
zich ook sterk makend voor Van Kerckhoven Joris, Van Kerckhoven Jan
en Van Kerckhoven Philip op datum van 14 januari 1675. Waaruit blijkt
dat het 3e deel van het kapitaal (zowel van dit als de andere navolgende
125 guldens) zijn geremedieerd en gekweten. Verzoekende overzulks dat
deze in de marge zal worden gesteld. Alzo is deze rente (met de
navolgende rente) voor een 3e deel gecasseerd, dood en tenietgedaan.
Actum 5 februari 1675.
Aan deze 225 resterende guldens heeft de voorstaande koper aan de
voorstaande verkoper betaald de som van 100 guldens salvo, rest dus nog
125 guldens.
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In deze resterende 125 guldens heeft Vander Hoffstadt Henrick gegicht
en gegooid Hagelberghs Jan zoals blijkt op het vierde blad na deze.
19 oktober 1609 Mangeling van land

[AMW-F841-016]

Compareerde Triffiers Nicolaes met zijn vrouw Stoffs Paesschijnken en verklaart bij
mangeling van erf verkocht, getransporteerd en overgegeven te hebben aan Jacobs Jan
een sille land gelegen in Het Lanck Block renende oost en west Verlinden Willem, noord de
straat, zuid Van Luffel Alexander. Waartegen hij Jacobs Jan aan Triffiers Nicolaes heeft
getransporteerd een perceel erve tot Westerlo gelegen. Bij Triffiers Nicolaes verkregen en
gekocht bij evictie. Coram Michiels Cornelis (meyer), Hagelberghs Jan den oude en
Verdonck Mattheus als laten in het laathof van Heultje.
19 oktober 1609 Verkoop van land

[AMW-F841-017]

Jacobs Jan verkoopt aan Verlinden Willem de voorstaande sille land in Het Lanck Block
gelegen renende oost en west zichzelf, noord s’heeren straat, zuid Van Luffel Alexander.
31 augustus 1611 Cassatie van rente

[AMW-F841-017]

Compareerde Melis Gommaer als momber van de achtergelaten kinderen van wijlen
Verhaert Bartholomeus en Melis Barbara met Loumans Peeter voor zichzelf te weten als
man en momber van wijlen Berckmans Anna. Ze verklaren ten volle betaald te zijn van De
Cock Jan Henricszoon van een jaarlijkse rente van 5 guldens aangegaan op 22 januari 1598
en staande op een half bunder bempd, rijdend met Wijnricx Michiel en meer anderen.
Zowel van het kapitaal als de verlopen interesten.
31 augustus 1611 Verkoop van land

[AMW-F841-018]

Compareerde Sijmons Jan Michielszoon als Heilige Geestmeester van Westmeerbeek en
heeft in die kwaliteit verkocht aan Lemmens Jacob en zijn vrouw Van Weesbeeck Lijsbeth
een half bunder land gelegen onder dit laathof. Renende oost Zoeten Willem erfgenamen,
west s’heeren straat, noord Mesens Maria erfgenamen en zuid Zoeten Willem erfgenamen.
5 september 1611 Lening met onderpand

[AMW-F841-019]

De voorstaande Lemmens Jacob bekent schuldig te zijn aan voorstaande Sijmons Jan
Michielszoon in de naam van de Heilige Geest van Westmeerbeek een jaarlijkse rente van
4 guldens en 17,5 stuivers. Als onderpand wordt gegeven het voorstaande half bunder.
27 september 1612 Lening met onderpand

[AMW-F841-020]

Vander Hoffstadt Henrick met zijn huisvrouw Poel Maria bekennen schuldig en ten achter
te zijn aan Hagelberghs Jan en zijn vrouw Soeten Maria de som van 125 guldens van
zekere erfkoop van huis en hof met zijn toebehoren genaamd De Putshoeff. Gelegen onder
dit laathof van Heultje volgens de goedenis op het 4e blad van dit boek gedaan op 16
augustus 1609. Voor welke som hij verklaart vanaf nu jaarlijks te betalen een rente van 7
guldens, 16 stuivers en 1 oort. Als onderpand wordt gegeven voorstaand huis en hof met zijn
toebehoren.

https://www.ansfridiana.be

26 september 1613 Transport van rente

Pagina | 9

[AMW-F841-021]

Hagelberghs Jan (één der laten van dit laathof) met Zoeten Maria zijn huisvrouw
transporteren aan Jonker Van Elderen Andries een jaarlijkse rente van 26 guldens, 11
stuivers en 1 oort. Als onderpand hiervoor is gegeven een huis en hof met zijn toebehoren
genaamd Den Putshoff groot 3 sillen. Item nog een blok genaamd Het Vissers ook groot 3
sillen en gelegen naast het voorstaande binnenblok. Item nog een ovenboer met het land
daaraan gelegen groot een bunder. Item een bempd aan De Laecke gelegen groot een half
bunder. Item nog een half bunder hooiwas in Het Gemeyn Broeck gelegen. Al deze percelen
zijn gelegen onder dit laathof en behoren nu toe aan Vander Hoffstadt Henrick en zijn
vrouw Poel Maria.
28 april 1615 Verkoop van land
•
•

•
•

[AMW-F841-022]

Maes Amant in de naam van wijlen zijn eerste huisvrouw Mens Dimpna.
Mens Lauwerijs voor zichzelf alsook procuratie hebbende van Slaets Wouter als
man en momber van Mens Jenne. Deze procuratie is gepasseerd op 25 april 1615
voor notaris Ooms tot Geel.
De Becker Adriaen voor zichzelf alsook in de naam van zijn broer De Becker Jan.
Mesens Dionijs in de naam van zijn kinderen daar moeder af was Van De Venne
Maria.

Ze dragen op in handen van de meyer hun deel in de goederen die zij op 31 maart 1615 met
hun consoorten aan Van Luffel Paulus verkocht hebben.
In de marge:

De pontpenningen zijn betaald door Van Leuffel Paulus tegen 5 guldens
per 100.

25 oktober 1615 Verkoop van land
•
•
•
•

[AMW-F841-022]

Belmans Gielis en Belmans Henrick als ook last hebbende en in de naam van
Belmans Amant hun broer, zich ook sterk makend voor Belmans Catlijn hun zuster.
Ven Jan zoon van Belmans Heylcken.
Belmans Margriet voor zichzelf en zich ook sterk makend voor haar broer Belmans
Jan.
Vos Joris en Vos Huybrecht daar moeder af was Rouws Heylcken. De
voorstaande Vos Joris zich ook sterk makend voor Rouws Wouter met Avebroecks
Elisabeth.

Allen gelijke erfgenamen van wijlen Belmans Geert zowel van de vaderlijke als van de
moederlijke zijde. Ze verkopen aan Van Luffel Paulus en zijn vrouw Vanden Cloote
Elisabeth een 3e deel van een bunder bempd gelegen op De Ricxendonck rijdend en
omgaand met 3 andere 3e delen. Renende in het geheel oost Stijnen Henrick, zuid De Nethe,
west Kerselaers Peeter en De Becker Jan erfgenamen, noord De Hulkensse Laeck.
6 april 1599 Verkoop van land

[AMW-F841-023]

Op 6 april 1599 heeft Hagelberchs Jan de jonge verkocht aan en hierin gegooid Oyen
Aernoyt en Vlaymans Maria zijn huisvrouw in een 3e deel van een bempd gelegen op Den
Reyxendonck onder het laathof van Westmeerbeek renende oost Stijnen Henrick, zuid De
Groote Nethe, west Kerselaers Peeter en De Beckere Jan, noord De Cleyn Laecke. Rijdend
jaarlijks met nog 3 andere 3e delen. In presentie van de stadhouder van Westmeerbeek,

Laathof van Heultje en Rixendonk Goedenisboek 1607-1787

Pagina | 10

Hagelberchs Jan den oude, Kerselaers Peeter, De Cuyper Jan en Raeymaeckers Geert
als laten van dit voorstaande laathof.
Op verzoek van voorstaande Oyen Aernoyt is deze te register gesteld vermits hetzelfde op
een klad geschreven stond.
17 oktober 1618 Ordinaris genecht

[AMW-F841-024]

Ordinaris genecht gehouden op 17 oktober 1618 voor Van Den Broeck Peeter (meyer),
Kerselaers Peeter, Lemmens Jacob, Vander Hoffstadt Henrick en met walsom laten in
het laathof van Heultje.
22 januari 1620 Verkoop van land
•
•

•

[AMW-F841-024]

Hermans Henrick voor zichzelf en Hermans Jan zijn broer geassisteerd met Van
Luffel Paulus zijn momber.
De Win Jan als man en momber van Hermans Maria en Verswevel Adriaen als
man en momber van Hermans Margriet. Beiden hebben procuratie vanwege hun
vrouwen die gepasseerd is voor de wethouders van Oevel op 12 januari 1620.
Stickers Mattheus als man en momber van Hermans Elisabeth (ook aanwezig).

Ze verkopen aan Forts Joos en zijn huisvrouw Van Dornick Mayken en Van Dornick Jan
met zijn huisvrouw Foerts Anna zeker stuk land groot 3 sillen renende oost Ghijsbrechts
Jan, noord en west Verhoeven Jeroen, zuid s’heeren straat. Van dit laathof naar Zoerle
gaande.
30 september 1620 Ordinaris genecht

[AMW-F841-025]

Ordinaris genecht gehouden op 30 september 1620 voor Van Den Broeck Peeter (meyer),
Kerselaers Peeter, Verlijnden Willem, Verhaghen Hijop en Lemmens Jacob als laten in
het laathof van Heultje.
1. Sijmons Jan Michielszoon als Heilige Geestmeester van Westmeerbeek bezetter en
aanlegger tegen een half bunder land toebehorende aan Lemmens Jacob waarop
dezelfde een huis gezet heeft.
De aanlegger bezet het voorstaande half bunder pro primo ter zake van 4 jaren
verloop van een rente van 4 guldens en 17,5 stuivers jaarlijks die de voorstaande
Heilige Geest van Westmeerbeek jaarlijks op het voorstaande pand is heffende,
concluderende tot betaling van dien met uitgaven.
Uit retulit door Van Den Broeck Peeter (meyer) van de wet gedaan te hebben aan
Lemmens Jacob in persoon.
4 november 1620 Lening met onderpand

[AMW-F841-025]

Compareerde Lemmens Jacob (één van onze mede laten) met Van Weesbeeck Elisabeth
zijn huisvrouw en bekennen mits deze schuldig te zijn aan Sijmons Jacob Michielszoon als
Heilige Geestmeester van de Heilige Geest van Westmeerbeek een jaarlijkse rente van 6
guldens waarin inbegrepen is de rente van 4 guldens en 17,5 stuivers die de voorstaande
comparanten zijn aangegaan bij de Heilige Geest van Westmeerbeek in het jaar 1611.
Deze oude rente wordt mits deze dood en tenietgedaan.

https://www.ansfridiana.be

Pagina | 11

Als onderpand wordt gegeven zijn huis en hof met het toebehoren groot omtrent een half
bunder renende oost en zuid Zoeten Willem erfgenamen, west s’heeren straat, noord Van
Goubergen Machiel.
In de marge:

Compareerden Boschmans Michiel en Van Baelen Wouter (schepenen
van Westmeerbeek) en bekennen het kapitaal met de verlopen interesten
uit handen van Lemmens Willem ontvangen te hebben in de naam van de
Heilige Geest van Westmeerbeek vermits er geen Heilige Geestmeester
was gesteld en de pastoor ook met de retorsie van de vijand was gevlucht.
Overzulks kwiterende in de voorstaande kwitantie de voorstaande
Lemmens Willem. Actum 26 januari 1634.

4 november 1620 Verkoop van land

[AMW-F841-026]

Op heden heeft Van Den Broeck Peeter als meyer van deze laatbank Pauwels Adriaen
gegicht en gegooid vanwege de erfgenamen van Stijnen Henrick naar uitwijzen van de
conditie daaraf zijnde en opdracht bij de voorstaande erfgenamen in handen van
voorstaande meyer gedaan, in zeker stuk bempd groot omtrent een derdel en gelegen op De
Ricxendonck renende oost Kerselaers Peeter, zuid De Nethe, west Zoeten Machiel en noord
De Cleyn Lake.
24 februari 1621 Lening met onderpand

[AMW-F841-027]

Vander Veken Jacob Janszoon bekent schuldig te zijn aan Van Hout Niclaes en
Verstraeten Matthijs, beiden respectievelijk als Heilige Geestmeesters van Westerlo, tot
behoef van de Heilige Geest van Westerlo een jaarlijkse rente van 3 Rijnsguldens voor een
kapitaal van 48 Rijnsguldens.
Als onderpand wordt gegeven een eussel groot omtrent de 3 sillen renende oost Verlinden
alias De Cleyne Peeter, zuid Verlinden alias Acker Willem, west voorstaande Verstraeten
Matthijs, noord Van Houdt Marie Peetersdochter en voorstaande Verlinden Willem.
Deze penningen zijn gekomen van juffrouw De Roevere Geertruyt zaliger zo de
voorschreven Heilige Geestmeesters verklaarden.
In de marge:

Dit kapitaal met de volle interesten van dien hebben Verbist Paulus en
T’Seyen Jan ten volle voldaan en gekweten aan de eerwaarde heer
pastoor Stiphoudt van Westerlo blijkens zijn kwitantie van 30 januari 1662
alhier getoond. Consenterende overzulks in de cassatie van deze rente.
Actum 8 februari 1662.

10 november 1627 Ordinaris genecht

[AMW-F841-028]

Ordinaris genecht gehouden op het laathof van Heultje op 10 november 1627 coram meester
Van Passele Peeter (meyer), Lemmens Jacob, Verhaghen Job, Vander Hoffstadt
Henrick en Pauwels Adriaen.
12 juli 1628 Verkoop van land

[AMW-F841-028]

Van Luffel Paulus Vincentiuszoon bekent om een som van penningen verkocht te hebben
aan Helsen Peeter Peeterszoon met Cuypers Naeytken zijn huisvrouw een stuk bempd
groot omtrent een derdedeel en gelegen op De Rixendonck. Rijdende en nog omgaande met
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de 3 andere derdedelen die toebehoren aan de erfgenamen van Oyen Aernoyt, aan
Blooms Hans en aan Van Kerckhoven Wouter. Renende in het geheel oost Helsen
Adriaen erfgenamen, zuid De Nethe, west Kerselaers Peeter erfgenaman en Beckers Jan
erfgenamen, noord De Hulkensse Laecke.
12 juli 1628 Verkoop van land

[AMW-F841-029]

Compareerde … Mayken geassisteerd met Verhaghen Job haar wettige man en momber
en hebben bekend wel en wettelijk verkocht te hebben aan … omtrent een 3e deel van een
bempd gelegen op De Rixendonck renende oost Helsen Geert, zuid De Nethe, west … en
noord …
3 februari 1633 Ordinaris genecht

[AMW-F841-029]

Ordinaris genecht gehouden op het laathof tot Heultje op 3 januari 1633 coram Van Den
Broeck Gooris (meyer), Lemmens Jacob, Borckels Machiel en Helsen Peeter als laten.
3 februari 1633 Verkoop van land

[AMW-F841-029]

Van Kerckhoven Wouter heeft verkocht aan Helsen Peeter Peeterszoon en Cuypers
Naeytken zijn wettige huisvrouw zeker een 3e deel hooiwas gelegen onder dit laathof tot
Heultje op De Rixendocnk. Rijdende en omgaande met Verhaghen Job, Maes Jan en de
kopers. Renende oost Helsen Geert Adriaenszoon, west Kerselaers Bastiaen en De Becker
Jan erfgenamen, zuid De Groote Laecke en noord De Clijn Laecke.
30 januari 1635 Lening met onderpand

[AMW-F841-030]

Verstappen Geert Janszoon heeft bekend en belooft te betalen aan Mevrouw Verachten
Maria en juffrouw Zeels Elisabeth tot behoef van de arme begijnen van Mol in het
Begijnhof van Herentals een jaarlijkse en erfelijke rente van 19 Rijnsguldens en 5 stuivers
voor een kapitaal van 350 Rijnsguldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel land
groot 6 sillen renende oost Vander Hoffstadt Henrick en De Broeckstraet, zuid Soeten Jan
erfgenamen, west en noord zichzelf.
In de marge:

Op 2 juli 1649 is aan ons laten getoond de erfbrief van deze rente met
daaronder geschreven de doding gedaan door de meesteressen van de
arme begijnen van Mol met naam Van De Wouwer Joanna en De Somer
Christina die bekennen voldaan te zijn van de voorstaande rente. Welke
voldoening gedaan is door Verstappen Jan als momber van de kinderen
van wijlen Verstappen Geert op 19 maart 1649. Actum 2 juli 1649.

12 juli 1635 Lening met onderpand

[AMW-F841-031]

Heylen Marten met Nuyens Margriet zijn wettige huisvrouw hebben bekend te betalen aan
Helsen Jan Janszoon en zijn nakomelingen een jaarlijkse en erfelijke rente van 18
Rijnsguldens voor een kapitaal van 300 Rijnsguldens.
Tot onderpand hiervan is gecompareerd Verstappen Geeraert Janszoon en heeft in de
naam en vanwege de voorstaande Heylen Marten gesteld tot pand een perceel land groot
een half bunder renende oost zichzelf, zuid s’heeren broeck, west en noord Soeten Peeter
erfgenamen. Item een dries groot 3 sillen renende oost en noord zichzelf, zuid s’heeren
broeck, west Soeten Peeter erfgenamen.
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[AMW-F841-032]

Vincx Gommaer in de naam en vanwege Verstraeten Dimpna zijn wettige
huisvrouw.
S’Jegers Geert voor zichzelf mede ook als momber over zijn minderjarige zusters en
broers.
Verheyen Geeraert als man en momber van Verhoybraecken Cathalijn daar
moeder af was Siegers Magdalena.

Ieder voor een 3e deel gekomen zijnde uit de boezem van Siegers Marie hun tante. Ze
verkopen aan Van Meerbergen Adriaen en Melis Jenneken zijn wettige huisvrouw een
perceel bempd groot omtrent een 3e deel van een bunder. Rijdend en omgaande met nog
een gelijk 3e deel competerende aan de erfgenamen van Verstraeten Matthijs. Renende in
het geheel oost de kopers, zuid De Groote Laecke, west het gewad naar Zoerle en Herselt
gaande, noord Verstraeten Matthijs erfgenamen.
1 juli 1639 Verkoop van land

[AMW-F841-033]

Soeten Bavo verkoopt aan Wilboorts alias Van Diessen Jan een half bunder bempd
gelegen op De Rixendonck renende oost Peeters Adam erfgenamen, zuid De Groote
Laecke, west Helsen Geert en noord De Cleyn Laecke. Belast met een cijns van 1 oord.
8 april 1643 Lening met onderpand

[AMW-F841-034]

De eerzame Verstappen Geert bekent schuldig te zijn aan Toelen Jan als kerkmeester van
de Kerk van Westerlo een som van 100 guldens tegen de penning zestien (6,25%). Als
onderpand wordt gegeven een perceel land groot omtrent een bunder renende oost het
straatje, west nog aan het straatje over De Laeck gaande, west Sebastiaens Jan cum suis
en noord zichzelf.
In de marge:

Compareerde op 11 december 1657 Verluyten Goissen als gewezen
kerkmeester van de Kerk van Westerlo en bekent het verloop met het
kapitaal van voorstaande rente van de erfgenamen van Verstappen Geert
ontvangen te hebben bij Verborcht Peeter zijn medebroeder.
Consenterende en overzulks in de cassatie der zelfde.

8 april 1643 Lening met onderpand

[AMW-F841-034]

De eerzame Raeymaeckers Valentijn bekent schuldig te zijn aan Lemmens Willem en De
Rat Catlijn zijn huisvrouw de som van 100 guldens tegen de penning zestien (6,25%). Als
onderpand wordt gegeven zijn actie en deel dat hem competeert in de hoeve gelegen onder
dit laathof renende oost Verstappen Geert, zuid s’heeren broeck, west De Broeckstraet naar
s’heeren broeck gaande, noord het straatje aan de hoeve gaande oostwaarts naar Van
Balen Hendrick. Item nog een stuk dries genaamd Het Calverdriesken. Item nog een plek
land genaamd Het Peesvelt.
In de marge:

Deze 100 guldens moeten blijven op huis, hof en land en nog op andere
percelen die hem bevallen zijn met zijn mede-erfgenamen zoals blijkt bij de
scheiding en deling die Raeymaeckers Valentijn cum suis hebben gedaan
tegen al de andere erfgenamen. Zo blijkt dat hiermee al de andere panden
ontlast zijn. Actum 17 januari 1643.
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[AMW-F841-035]

Op 11 augustus 1642 hebben wettelijk beslag gedaan Henricx Jan en Slaets Jan aan
Lemmens Willem over zekere penningen geprocedeerd van een hoop koren met het stro
toebehorend hebbende aan wijlen Bacx Franchoys om daaraan te verhalen hun pretenties
gesproten van verdiend loon. Verdiend aan de voorstaande Bacx Franchoys door
Boschmans Jan Janszoon. Nog van afgesproken geld hetgeen pretendeert Slaets Jan en
relateert de meyer van de wet gedaan aan Lemmens Willem.
In de marge:

Ik verklaar de wet gedaan te hebben aan de huisvrouw van Nuyens
Michiel op 13 augustus 1642. Meyer Van Den Broeck.

Compareerde meester Wouters Anthonius die zich heeft gesteld borg voor de lichting van
zulke penningen als vanwege meester Henricx Jan en Slaets Jan zijn gepretendeerd en
beslagen geweest in handen van Lemmens Willem woonachtig onder het laathof van de
Heerlijkheid Westmeerbeek tot Heultje. Vervolgens heeft Van Den Broeck Goris in de
afwezigheid van de secretaris, alzo dezelfde ook partij is, deze ondertekend. Verzoekende
van deze akte wet gedaan te worden aan meester Henricx Jan en Slaets Jan.
20 augustus 1642 Extraordinaris Vierschaar

[AMW-F841-035]

Extraordinaris vierschaar gehouden op 20 augustus 1642 coram Van Den Broeck Goris
(meyer), Verstappen Geert en Verhagen Job als laten in het laathof tot Heultje.
1. Boschmans Machiel als momber van Boschmans Jan bezetter en beslager tegen
de penningen competerende aan de erfgenamen van wijlen Bacx Franchoys
berustende in handen van Lemmens Willem.
De voorstaande bezetter qualitate qua bezet en beslaagt dezelfde penningen pro 2e
om daaraan te verhalen de som van 30 guldens, salvo korting van alle degelijke
bewijzen van betaling gesproten dezelfde som van arbeidsloon bij de voorstaande
Boschmans Jan gepretendeerd als wijlen Bacx Franchoys in knechtschap gediend
hebbende cum expensis et refert de meyer van de wet zo aan Lemmens Willem
alsmede aan Nuyens Machiel als gemachtigd van de voorstaande … gedaan te
hebben en mits de voorstaande schuld is geprivilegieerd en dat een dienstbode niet
langer is gehouden te blijven als hij kan vasten, verzoekt de bezetter en beslager dat
dezelfde in geval van oppositie zal worden bediend de tridu… ad tridium, hetzelfde
alsnog te behoren daarop in geval van oppositie recht verzoeken cum expensis.
Verzoekende en sustinuerende daartoe alsnog dat de voorstaande Lemmens
Willem hem onder ede zal hebben te expurgeren en te verklaren hoeveel penningen
hij alsnog was onder hebbende en ten tijde van de insinuatie van het voorstaande
beslag daar insgelijks in geval van weigering recht verzoeken cum expensis.
13 april 1643 Verkoop van huis en land

[AMW-F841-036]

De eerzame Van Eynde Jan en Raeymakers Adriaenken zijn huisvrouw hebben verkocht
aan Lemmens Willem en De Rat Catlijn zijn huisvrouw de helft van het huisblok, huis, stal
en schuur zo hetzelfde gestaan en gelegen is op het laathof alhier onder Westmeerbeek.
Renende oost Verstappen Geert, zuid s’heeren broeck, west de straat naar het broeck,
noord Lemmens Willem.
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Item nog de helft van een halster koren aan de Heilige Geest van Westmeerbeek.
Mitsgaders nog de helft van Het Caluirdriesken renende oost Sebastiaens Jan cum suis, zuid
s’heeren broeck, west en noord Verstappen Geert. Item nog een helft van een half bunder
hooiwas renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid De Laecke, west en noord s’heeren
broeck. Item nog de helft van de heide in De Schermmekens renende oost Sebastiaens Jan
cum suis, zuid De Cleyn Laecke, west Vander Hoffstadt Henrick, noord dezelfde Henrick.
13 april 1643 Eedaflegging

[AMW-F841-036]

Op 13 april 1643 heeft de behoorlijke eed gedaan als laat in het laathof onder Heer van
Westmeerbeek Van Tongel Henrick.
28 juli 1620 Inbeslagname

[AMW-F841-037]

Vervorst Matthijs heeft bezet en rechtelijk beslag laten doen van het erf van Van Dijck Jan
eertijds toebehoord hebbend aan Bacx Zander Henricksoon en de hooiwas bezet en
beslagen … in het deel van de voorstaande erfelijkheid, concluderende …
Bauwens Jan heeft op 2 augustus 1610 ontzet en ontslagen alzulk bezet en beslag, als
Vervorst Matthijs cum suis op 28 juli laatstleden gepasseerd heeft, gedaan op het erf
toebehorend aan Van Dijck Jan en gekomen zijnde van Bacx Zander Henrickszoon zaliger.
Voor welk ontzet en ontslag hij stelt en verobligeerd als borg Soeten Machiel en van de …
breeder op het gewijsdom te voldoen, behoudelijk de voorstaande Bauwens Jan en Soeten
Michiel geloven kosteloos en schadeloos te ontzetten daarvoor.
15 juli 1643 Verkoop van huis en land

[AMW-F841-037]

Compareerde de eerzame Henricx Jan als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie
vanwege Raymaeckers Valentijn. Deze procuratie is gepasseerd voor Verhaghen Job en
Borckels Michiel als laten in dit laathof op 3 juli 1643. Hij heeft in die kwaliteit overgegeven
aan Lemmens Willem en De Radt Cathelijne zijn huisvrouw de gerechtigde helft in het
huisblok met het huis renende oost Verstappen Geert, zuid s’heeren broeck, west de straat
naar het broeck gaande, noord zichzelf. Belast met een half halster rogge jaarlijks aan de
Heilige Geest van Westmeerbeek.
Item nog de helft in Het Kalver Eussel renende oost Sebastiaens Jan cum suis, zuid
s’heeren broeck, west en noord Verstappen Geert. Item nog de helft in De Schemmekens
Heyde renende oost Sebastiaens Jan cum suis, zuid De Cleyn Laecke, west Vander
Hoffstadt Henrick en noord dezelfde Henrick. Item nog de helft van een half bunder hooiwas
renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid De Laecke, west en noord s’heeren broeck.
11 mei 1645 Ordinaris genecht

[AMW-F841-038]

Ordinaris genecht gehouden op 11 mei 1645 coram Van Den Broeck Goris (meyer),
Borckels Michiel en Lemmens Willem als laten.
1. De voorstaande Van Den Broeck Goris als bezetter tegen de panden van Vander
Hoffstadt Henrick gedaagde.
De voorstaande bezetter concludeert tot betaling van een jaarlijkse rente van 26
guldens, 11 stuivers en 1 oord verachtert vanaf het jaar 1635 en hetgeen pendent lite
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nog zal komen te verschijnen, salvo hieraan te korten al het degelijk bewijs van
betaling, verzoekt hier van de wet gedaan te worden.
9 februari 1646 Ordinaris genecht

[AMW-F841-038]

Ordinaris genecht op 9 februari 1646 coram Van Den Broeck Goris (meyer), Lemmens
Willem en Verhagen Job als laten.
1. De voorstaande Van Den Broeck Goris bezetter tegen de panden van Vander
Hoffstadt Henrick gedaagde.
De voorstaande bezetter bezet de voorstaande panden pro 2e.
9 mei 1646 Ordinaris genecht

[AMW-F841-038]

Ordinaris genecht op 9 mei 1646 coram Van Den Broeck Goris (meyer), Lemmens Willem
en Verhagen Job als laten.
1. De bezetter tegen de erfpanden voorstaand.
De bezetter bezet de voorstaande panden pro 3e.
9 februari 1646 Lening met onderpand

[AMW-F841-038]

De eerzame Lemmens Willem (mede laat van dit laathof) met De Rat Cathelijne zijn
wettige huisvrouw hebben bekend schuldig te zijn aan Van Oystay Jan met zijn huisvrouw
de som van 150 guldens voor een jaarlijkse interest van 7 guldens en 10 stuivers. Als
onderpand wordt gegeven een huis en hof met land daaraan gelegen groot omtrent een half
bunder renende oost Bastiaens Jan, zuid zichzelf, west de straat naar het broeck, noord Van
Goubergen Michiel.
In de marge:

Dit kapitaal met de verlopen interesten zijn voldaan bij Lemmens Willem
coram Heylen Peeter en Verhagen Job als laten. Actum 10 maart 1652.

6 april 1646 Lening met onderpand

[AMW-F841-039]

De eerzame Lemmens Willem en De Rat Cathelijn zijn huisvrouw hebben bekend schuldig
te zijn aan Leys Jacob en Verlinden Peeter als kerkmeester en Heilige Geestmeester tot
Hulshout een som van 100 guldens kapitaal met de interest naar de penning zestien. Als
onderpand wordt gegeven een sille bempd renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid De
Laecke, west en noord s’heeren broeck.
7 juni 1646 Ordinaris genecht

[AMW-F841-039]

Ordinaris genecht gehouden op 7 juni coram Bal Cornelis dienaar, Lemmens Willem,
Verhagen Job en Van Tongel Henrick als laten.
1. Van Den Broeck Goris bezetter tegen de erfpanden van Vander Hoffstadt Henrick.
De bezetter daagt voor pro 1e.
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[AMW-F841-039]

Ordinaris genecht gehouden op 21 juni 1646 coram Verhagen Job, Lemmens Willem en
Van Tongel Henrick als laten.
1. De bezetter daagt voor pro 2e.
14 februari 1647 Ordinaris genecht

[AMW-F841-039]

Ordinaris genecht gehouden op 14 februari 1647 coram Bal Cornelis dienaar, Lemmens
Willem, Verhagen Job en Van Tongel Henrick als laten.
1. Van Den Broeck Goris bezetter tegen de erfpanden van Vander Hoffstadt Henrick.
De bezetter daagt voor pro 3e. Gevolgd hebbende met 3 bezettingen en 3 dagingen
verzoekt geadmitteerd te worden ter levering. Dezelfde laten admitteren de bezetter
ter levering in het voorjaar.
25 mei 1647 Eedaflegging

[AMW-F841-040]

Op 25 mei 1647 zo heeft de eed gedaan als laat Heylen Peeter.
25 mei 1647 Ordinaris genecht

[AMW-F841-040]

Ordinaris genecht gehouden op 25 mei 1647 coram Lemmens Willem, Verhagen Job en
Heylen Peeter als laten.
1. Van Den Broeck Goris bezetter tegen de erfpanden van Vander Hoffstadt Henrick.
De bezetter gevolgd hebbende met 1e, 2e en 3e bezetting, 1e, 2e en 3e dagingen
komende alsnu ten 7e dag van recht geadmitteerd te levering verzoekt rus en rijs ter
vierschaar gebracht te worden.
23 juli 1646 Visitatie

[AMW-F841-040]

Visitatie en belijd gedaan op 23 juli 1646 op verzoek van Lemmens Willem over de schade
die geschied is in de tienden onder dit laathof door de grote hagelslag geschiedt op 20 juli
1646 op Sint-Maria-Magdalena dag.
Gevisiteerd en gezien van plek tot plek hebben bevonden dat de boekweit geheel is
verhageld zodat er geen sille meer is die kan komen tot perfectie en in het koren, haver en
gerst is in meer dan een 3e deel schade geschied in de voorstaande tienden.
Op dezelfde dag op verzoek van de weduwe van Verstappen Geert gevisiteerd Het
Peesvelt staande met koren en De Nellen Dries in de haver onder dit laathof hebben
bevonden in het koren en haver het eerste deel verhageld en uitgeslagen, zoals gelijk is op
Den Nellen Dries onder Westerlo niet … gewezen.
Op dezelfde dag zijn minnelijk veraccordeerd Vander Hoffstadt Henrick verhuurder en
Blampers Adriaen huurder over het bederf dat de huurder geleden heeft onder de
voorstaande hagelslag. Zo is er een akkoord dat de pachter aan zijn korenpacht zal mogen
korten 2 veertelen en lopen koren.
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[AMW-F841-041]

Van Kerckhoven Jan Baptist (ingezetene van het Markizaat Westerlo) verklaart tot
verzekering van Verlinden Cornelis zich te constringeren en dienvolgens te verbinden
zekere obligatie van 142 guldens kapitaal. Dit alles volgens de manuele obligatie hiernaast
staande, om bij de voorstaande Verlinden Cornelis in tijden en wijlen daarop te mogen
hebben zijn verhaal tot zijn verzekering. Welke voorstaande obligatie de voorstaande Van
Kerckhoven Jan Baptist mits deze is transporterende tot de tijd dat voorstaande Verlinden
Cornelis zal wezen voldaan. In geval de voorstaande Van Kerckhoven Jan Baptist kwam
te overlijden vooraleer de voorstaande Verlinden Cornelis van zijn pretentie was voldaan,
dat hij alsdan zal hebben zijn verhaal op deze rente zo en gelijk dezelfde is gehypothekeerd
op de panden van voorstaand laathof.
27 augustus 1646 Transport van rente

[AMW-F841-041]

Juffrouw Hagelberchs Joanna geassisteerd met Van Den Broeck Goris (meyer) haar man
en momber transporteert aan Van Kerckhoven Gijsbrecht en De Jeune Maria 3 een
jaarlijkse rente van 26 Rijnsguldens, 11 stuivers en 1 oord voor een kapitaal van 425
Rijnsguldens.
Deze rente is verpand op een huis en hof met zijn toebehoren genaamd Den Putshof groot 3
sillen. Item nog een blok genaamd Het Visschers naast het voorstaande binnenblok gelegen
ook groot 3 sillen. Item nog een boer met het land daaraan gelegen groot een bunder. Item
een bempd aan De Laecke gelegen groot omtrent een half bunder. Item nog een half bunder
hooiwas in Het Gemeyn Broeck. Al deze percelen gelegen onder dit laathof. Welke
voorstaande panden alsnog zijn toebehorend aan Vander Hoffstadt Henrick met zijn
erfgenamen.
18 juni 1647 Verkoop van huis

[AMW-F841-042]

Lemmens Willem verkoopt aan Van Tielen Adriaen met zijn huisvrouw Verrijt Jenneken
een huis, stal en schuur met het blok daaraan gelegen renende oost Het Goyenblock, zuid
de verkopers, west s’heeren straat naar het broeck gaande, noord Van Goubergen Michiel
en Verstappen Geert erfgenamen.
17 april 1648 Geschil i.v.m. tienden

[AMW-F841-043]

Compareerde Grodorff Fredrick als last en procuratie hebbende van zijn excellentie de
heer Markies van Westerlo, waarvan hij op zijn verzoek zal doceren en protesteren wel
expres dat de goedenis van de verkochte tienden niet zal doorgaan vooraleer de verkopers
behoorlijk zullen hebben gedoceerd van hun titel en verkrijging van de voorstaande tienden.
En dat daarvan aan zijn voorstaande Excellentie kopie geleverd is. De kopers onder
presentatie van op heden onbegrepen zullen binnen 12 dagen moeten tonen van hun
behoorlijke titel hiervoor verzocht, en verzoekende dat de kaarsbranding zal mogen
geschieden en opgedragen worden in handen van de laten om de goedenis na de verzochte
documenten, zonder prejudictie van iemand gerechtigd zal mogen worden gepasseerd.
Hiervoor verbindende de voorstaande tienden voor de gepresenteerde presentatie etc. voor
eenieder die recht pretenderen wil. De voorstaande geconstitueerden van de heer Markies
consenteert in de kaarsbranding behoudelijk dat de goedenis zal worden gehouden als voor.

3
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Compareerde voor de laten op dezelfde dag Raeymaeckers Elisabeth geassisteerd met
Swinnen Jan haar man en momber en heeft wettelijk opgedragen en vertegen in handen
van de voorstaande meyer de voorstaande tienden tot behoef van de koper Swinckels Dilis.
Op dezelfde dag compareerde Verbeurcht Paulus als procureur en gelaste vanwege
meester Van Kerckhoven Philippus en verzoekt voldoening over de hogen in conformiteit
van de conditie over deze tienden gemaakt onder protest van zijn comparitie etc.
17 april 1648 Attestatie

[AMW-F841-043]

Compareerde de eerzame Vander Hoffstadt Henrick oud omtrent 93 of 94 jaren, hiertoe
gedaagd en geëed heeft hij verklaart op verzoek van Swinnen Jan en Matteus Wouter dat
het hem wel kennelijk is dat omtrent 49 jaren geleden hij comparant gewoond heeft op de
hoeve van Raeymaeckers Simon die ligt onder het laathof alhier. En dat die indertijd mee in
huur gehad heeft de tienden op het laathof alhier gedurende de tijd van 12
achtereenvolgende jaren. Nadat de voorstaande comparant vertrokken was uit voorstaande
hoeve, heeft hij gezien dat de huurder en zijn meester de voorstaande tienden hebben
ingehaald en laten verpachten … En aan de erfgenamen van voorstaande hoeve tienden
hebben gegeven zonder tegenzeggen van iemand. Ook verklaart hij dat de Heer van
Westerlo nooit daarop heeft gehad derdenboom, pontpenningen, haafstond of cijns. Of het
heeft komen pretenderen. Dat dit altijd vrij geweest is van deze rechten en dat hij ook nooit
gehoord heeft dat hier zulke rechten op zouden staan.
21 april 1648 Verkoop van tienden

[AMW-F841-044]

Compareerden Swinnen Jan en Matteus Wouter en hebben wettelijk in handen van de
meyer opgedragen alzulke tienden die zij verkocht hebben aan Swinckels Dilis, gelegen
alhier tot Heultje onder dit laathof. Dit om de voorstaande koper op behoorlijke tijd daarin te
gooien en erven.
21 april 1648 Attestatie

[AMW-F841-044]

Kopie ten register gebracht op 21 april 1648 ter presentie van de meyer Van Den Broeck,
Borckels Michiel en Lemmens Willem als laten in het laathof van de Heer van
Westmeerbeek onder Heultje, waarin o.a. stond als volgt:
Op heden 18 april 1648 is gecompareerd voor de schepenen van Tessenderlo namelijk
Vanden Goor Merten en Gilis Jan de eerzame Blampaerts Nicolaes oud zijnde omtrent
de 80 jaren die, onder ede gepresteerd voor de voorstaande schepenen, heeft verklaard dat
aan hem is toegekomen van zijn voorzaten de helft van zekere goederen en van de tienden
daaraan annex gelegen tot Heultje onder dit laathof. En dat hij de voorstaande delen heeft bij
testament gelaten aan Raeymaeckers Peeter, Raeymaeckers Simon en Raeymaeckers
Jan. En dat Teus Wouter en Swinnen Jan voor hun deel daarvan zijn erfgenamen. En dat
de voorstaande goederen altijd bij zijn gedenkenis zijn gebruikt en bezeten geweest bij de
voorstaande Blampaerts Claes zijn voorzaten en nu tegenwoordig bij de representanten
zonder contradictie van iemand. Hij verklaart dat hij dit wil bevestigen voor alle Heren en
Hoven en omdat onze mede schepen Verdonck Merten tegenwoordig is ziek liggende,
hebben wij voorstaande schepenen deze akte laten passeren bij Gilis Gilis inwoner van ons
dorp ter presentie van Willems Willem en Papen Jan als getuigen hiertoe geroepen.
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[AMW-F841-045]

Raeymaeckers Valentijn bekent schuldig te zijn aan Vanderborcht Jan de som van 300
guldens kapitaal waarvan de interest jaarlijks zal getrokken worden ten penning twintig (5%)
hetgeen is jaarlijks 16 guldens los en vrij geld aan Lemmens Willem. Waarvoor Lemmens
Willem te pand stelt en verbind al zijn goederen die hij onlangs gekocht heeft van de
voorstaande Raeymaeckers Valentijn.
In de marge:

Het kapitaal tot 200 guldens met de verlopen interesten heeft Vander Vliet
Catlijn weduwe van wijlen Vanderborcht Jan bekent ontvangen te hebben
op 22 augustus 1655 van De Radt Catlijn weduwe van wijlen Lemmens
Willem zoals blijkt bij haar kwitantie op datum voorstaand mitsgaders bij
notariële akte op 21 augustus 1655 ondertekend door notaris
Vanderborcht. Hiermee zijn deze 200 guldens van de rente van 300
guldens gecasseerd actum 24 augustus 1655.
Op 13 januari 1672 compareerde Vanderborcht Margriet laatst weduwe
van De Pretere Jan en bekent ontvangen te hebben de som van 160
guldens uit handen van Van Echelpoel Peeter die betaald voor Lemmens
Michiel. Zodat hiermee het kapitaal en de verlopen interesten van deze
rente ten volle zijn gekweten en voldaan.

12 mei 1648 Verkoop van tienden

[AMW-F841-045]

Swinnen Jan en Matteus Wouter verklaren verkocht te hebben aan Swinckels Dilis hun
tienden die zij comparanten zijn hebbende onder dit laathof, zo ver en breed als hun
voorouders die over lange jaren genoten en bezeten hebben. Renende de voorstaande
tienden oost Raymakers Nicolaes erfgenamen, zuid Het Gemeyn Broeck en Het Schillen
Broeck, west s’heeren straat naar Het Schillen Broeck en De Maeldonck gaande, noord Van
Goubergen Michiel, Verstappen Geert erfgenamen, Sebastiaens Jan cum suis, Verstappen
Geert erfgenamen en s’heeren straat gaande naar Westerlo. Zo verder van s’heeren straat
ten zuiden overgaande over de hoek van Vander Hoffstadt Henrick zijn veld naar de hoek
van De Schemmekens Heyde alzo genaamd het veld van Henrick voorstaand De Winhoeve.
Item nog de tienden in De Strepe en in Het Langhblock renende zoals zij van oudsher
gehouden zijn geweest te weten west en noord De Ceuster Jan.
12 mei 1648 Onderpand voor verkoop van de tienden

[AMW-F841-046]

Op dezelfde dag hebben Swinnen Jan en Matteus Wouter respectievelijk als verkopers van
de voorstaande tienden, mits zekere pretentie en interdictie bij zijn Excellentie de Markies
van Westerlo gedaan op 17 april 1648, dat als de goedenis niet zou worden gepasseerd als
voor, behalve bij titel van verkrijg of anderszins, dat de voorstaande heer was voldaan en
geconsenteerd waarvoor de voorstaande comparanten hebben geproduceerd zekere akten
van satisfactie en attestaties voor dit laathof en daarmee genoegzaam aan de verzoekende
heer hebben voldaan.
Als er uit voorstaand verbod alsnog enige kwesties of geschillen kwamen te gereizen, dan
beloven de comparanten om de voorstaande koper af te dingen en te ontlasten van alle
kosten, schade of interesten die zouden kunnen voorkomen. Enz. … Hiervoor stellen ze als
onderpand hun huizen en hoven met alle aanhorigheden zoals die gelegen zijn binnen
Engsbergen onder het dorp van Tessenderlo.
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[AMW-F841-047]

Vander Hoffstadt Henrick heeft wettelijk doen beslagen al de granen die Bal Matthijs
gezaaid heeft op Het Boerblock onder dit laathof om daaraan te verhalen zekere pacht aan
hem competerende vanwege Bal Mathijs en verzoekt hiervan wet gedaan te worden.
24 maart 1649 Verkoop van land

[AMW-F841-047]

Compareerde Van Outsele Margriet geassisteerd met Toelen Jan haar wettige man en
momber. Ze verkoopt aan Van Rode Adriaen en zijn huisvrouw 150 roeden bempd gelegen
in Het Gemeyn Broecxken te meten vanaf De Laecke rechtdoor naar De Waets. Deze 150
roeden rijden jaarlijks met het half bunder van Vander Hoffstadt Henrick. Renende oost
Prelaat van Tongerlo, zuid De Laecke, west Prelaat van Tongerlo en noord de verkopers.
12 maart 1650 Verkoop van land

[AMW-F841-048]

Voor Jonkheer Rouvoet Adriaen (meyer) en voor Verhagen Job, Lemmens Willem,
Heylen Peeter en Van Thielen Adriaen als laten van dit laathof tot Heultje onder de Heer
van Westmeerbeek compareerde Van Passel Willem met Pauwels Naeyntken zijn
huisvrouw die verklaren verkocht te hebben aan Willeboorts Jan en zijn huisvrouw een 3e
deel van een bempd gelegen onder dit laathof renende oost Van Kerckhoven Merten, zuid
De Nete, west de kopers en noord De Cleyn Laecke.
20 maart 1652 Akkoord over onderhoud

[AMW-F841-048]

Compareerden Verrijt Franchois ter ene zijde en Van Tielen Adriaen met zijn huisvrouw
Verrijt Jenneken (zuster van voorstaande Franciscus) ter andere zijde. Ze sluiten een
akkoord dat de 2e comparanten hem 1e comparant zullen onderhouden gedurende zijn leven
van kost en drank, linnen en wollen, ziek en gezond, te lief en te leed en hem met alles bij te
staan zoals het een goede en getrouwe zuster betaamd.
Hiervoor zullen de 2e comparanten mogen behouden, bezitten en gebruiken voor eeuwig en
erfelijke zijn kindsgedeelte dat hem toekomt en al werd ontvangen door voorstaande Van
Tielen Adriaen. Als het gebeurt dat de 1e comparant langer leeft dan de 2e comparanten,
dan moeten de kinderen van Van Tielen Adriaen en Verrijt Jenneken de voorstaande
Verrijt Franchois onderhouden gedurende zijn leven. Verder is ook nog afgesproken dat de
1e comparant zal helpen werken voor zoveel hij nog kan doen.
27 februari 1653 Verkoop van land
•

•

[AMW-F841-049]

Bloms Anneken, Bijlen Merck en Verlinden Frans in huwelijk met de dochter van
voorstaande Bloms Anneken, Thijs Joannes. Allen erfgenamen van wijlen Bloms
Jan.
Van Outsel Henrick als man en momber van Maes Catelijn, Vertruyen Jenneken
als vrouw van Van Dijck Jan geassisteerd met Van Dijck Jan haar zoon. Allen
erfgenamen van wijlen Vertruyen Nicolaes.

Ze verkopen aan Diricx Geert en zijn vrouw Gijsbrechts Berbel een sille bempd gelegen
alhier onder dit laathof op De Ricxendonck. Rijdende en omgaande met Helsen Peeter en
Verhagen Job. Renende oost Helsen Geert, zuid De Nete, west Janssen Jan erfgenamen
en Bocx Bertel, noord De Cleyn Laecke.
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[AMW-F841-050]

Verstraeten Adriaen Matthijszoon bekent schuldig te zijn aan Van Oostaeyen Jan als
momber van de kinderen van Smaes Heylken daar vader af was Kerselaers Adriaen een
jaarlijkse en erfelijke rente van 6 guldens voor een kapitaal van 100 guldens. Als onderpand
wordt gegeven 2/3 delen broeck gelegen op Het Schaepwas en rijdend met de 2/3 delen
toekomend aan Van Meerbergen Peeter. Renende in het geheel oost Syen Jan, zuid De
Laecke, west de straat en noord zichzelf.
12 mei 1656 Lening met onderpand

[AMW-F841-051]

Lemmens Michiel Willemszoon bekent schuldig te zijn aan heer Van Meldert Henrick
(pastoor van Hulshout) een jaarlijks en erfelijke rente van 12 guldens voor een kapitaal van
200 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn deel in een huis, hof en binnenblok daaraan
gelegen en groot omtrent de 2 bunders. Renende in het geheel oost Verstappen Geert
erfgenamen, zuid s’heeren broeck, west s’heeren straat en noord Van Tielen Adriaen met
zijn binnenblok. Belast met een halster rogge aan de Heilige Geest van Westmeerbeek en
5 guldens jaarlijks aan de erfgenamen van Vanderborcht Jan. Compareerde ook nog De
Radt Catharina die afziet van haar vruchtgebruik in deze goederen.
In de marge:

Compareerde Van Echelpoel Peeter en vertoont de erfbrief van deze
rente met de kwitantie daaronder staande en consent van cassatie op
datum van 18 juli 1672 ondertekend door Van Meldert Henrick (pastoor
van Hulshout). Hiermee wordt deze rente gecasseerd, dood en
tenietgedaan. Actum 29 augustus 1672.

28 november 1657 Lening met onderpand

[AMW-F841-051]

Lemmens Michiel Willemszoon en zijn vrouw Meurs Anneken bekennen schuldig te zijn
aan Jonker Van Blockhoven Maximiliaan (drossaard van het Land en Markizaat van
Westerlo) en zijn huisvrouw Nuyts Isabella een jaarlijkse en erfelijke rente van 2 guldens.
Als onderpand wordt gegeven de helft van een huis, stal, schuur en binnenblok groot omtrent
de 8 sillen. Zo hetzelfde gestaan en gelegen is onder het laafhof van de Heer van
Westmeerbeek tot Heultje en alsnog onverdeeld tegen zijn zusters. Renende oost
Verstappen Geert erfgenamen, zuid s’heeren broeck, west s’heeren straat en noord Van
Tielen Adriaen. Dit pand is ook nog belast met een halster rogge jaarlijks aan de Heilige
Geest van Westmeerbeek en 100 guldens kapitaal aan de weduwe en erfgenamen van
Vanderborcht Jan. En zijn helft is ook nog eens belast met 200 guldens kapitaal aan de
heer pastoor van Hulshout.
Item de helft van een eussel genaamd Het Caemereussel groot een half bunder renende
oost Het Puers Velt, zuid s’heeren broeck, west en noord Verstappen Geert erfgenamen.
Item de helft van een half bunder hooiwas renende oost Abdij van Tongerlo, west s’heeren
broeck, zuid De Laecke en noord Het Sieck Velt. Belast met de helft van 100 guldens
kapitaal aan de Kerk van Hulshout en de Heilige Geest van Hulshout. Item wordt tot
onderpand gesteld de helft van een derdel hooiwas onder Westerlo gelegen en verkregen
van Van Leuffel Adriaen.
Compareerde ook nog De Radt Cathlijn die verklaart af te zien van haar vruchtgebruik in
deze panden.
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Compareerde Lemmens Michiel en vertoont alhier zekere kwitantie op
datum van 21 mei 1671 ondertekend bij de kerkmeester van Herselt en de
pastoor aldaar naast de heer Vervoort Sebastiaen waaruit blijkt dat deze
rente ten volle is voldaan. Hiermee is deze rente gecasseerd, dood en
tenietgedaan. Actum 29 oktober 1671.

15 oktober 1659 Transport van rente

[AMW-F841-053]

Jonker Van Blockhoven Maximiliaan (drossaard van het Land en Markizaat Westerlo) en
zijn vrouw Nuyts Isabella transporteren tot behoef van de Kerk van Herselt een erfbrief van
200 guldens kapitaal met de vervallen interesten staande op de panden van Lemmens
Michiel. Geldende jaarlijks een interest van 12 guldens verschijnende telkens op 28
november. Vervolgens is heer Michiels Baltasar als pastoor van Herselt daarin gegooid en
gegicht.
25 augustus 1660 Verkoop van land

[AMW-F841-053]

Cools Christoffel en Sijmons Jan, als gerechtigde mombers van het weeskind van Bacx
Michiel daar moeder af was Borckels Maria, verklaren verkocht te hebben aan Blampaerts
Gaspar de helft van een half bunder bempd dat aan de voorstaande wezen competeert en
gelegen is alhier onder dit laathof van Heultje in Het Cleynbroeck. Rijdend in het geheel met
Van Roye Adriaen en Goyvaerts Jan.
Voorstaande Blampaerts Gaspar heeft ook de eed gedaan als laat van dit laathof.
1 januari 1661 Eed van momberdij

[AMW-F841-054]

Van Thielen … heeft de eed gedaan als momber van de onmondige kinderen van Van
Thielen Adriaen en wijlen Verrijt Jenneken. Van Dijck Geeraert is toeziener over de
voorstaande wezen.
5 oktober 1661 Verkoop van land

[AMW-F841-054]

Verbist Paulus en Vander Veken Barbara verkopen aan T’Syen Jan een perceel bempd
gelegen in De Vrancke Beecke groot 3 sillen renende oost, zuid en noord Verlinden Adriaen,
west Het Bogijnestraetken.
17 januari 1662 Eed van momberdij

[AMW-F841-054]

Heylen Merten Henrickszoon heeft de behoorlijke eed gedaan als momber van de kinderen
van Verstappen Geeraert en Heylen Anneken.
2 maart 1662 Scheiding en deling

[AMW-F841-055]

In de manier hiernavolgende hebben de kinderen van wijlen Verstappen Geeraert en
Heylen Anneken gescheiden en gedeeld in 6 gelijke delen al de erfgoederen bij wijlen hun
voorstaande ouders nagelaten zowel onder dit laathof van Heultje, Markizaat van Westerlo
als op andere plaatsen gelegen. Dit ten overstaan en met directie van Verstappen Jan den
oude en Heylen Merten als wettige mombers en Verstappen Jan Gerarduszoon.
Kavel A, bij keuze gelaten en bevallen aan de oudste zoon Verstappen Jan:
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Het groot huis, hof, messing en schaapskooi groot tezamen 131,5 roeden scheidende
op de goot die van het huis naast de hof loopt, komende dan van dezelfde goot om
een klein hofje aan de put met een hoekje recht op de weg die door het veld loopt.
Dan verder naast de notenboom tegenwoordig daarop staande.
Een perceel land en weide genaamd Het Heuvelken renende oost het binnenblok,
west Lemmens Willem erfgenamen, zuid het straatje.
Een perceel weide genaamd Den Cleynen Brandt komende west aan den loop.
Een perceel hooiwas gelegen aan Den Roeyen Wiel genaamd De Sille
Uit de huidige oogst 800 walmen stro met 100 latbomen.

Kavel B, bevallen aan Verstappen Cornelia:
•
•

•
•
•

3 sillen minus 2 roeden land gelegen ni het binnenblok renende oost Vander Hofstat
Henrick erfgenamen, zuid Bastiaens Jan, west het 3e kavel en noord het straatje.
Een perceel weide of dries eussel op De Locht renende oost het 3e kavel, west Diercx
Jan. Hetgeen zich moet uitgraven van de loop noordwaarts op het straatje en waar
het 3e kavel zijn weg door heeft. Ook de loop tussen beiden lopende wordt behouden
om hetzelfde te ruimen en vegen.
De helft van Den Gelindelschen Bosch.
De helft van een perceel hooiwas gelegen op De Hulsdongen.
De helft van een schaarbos met een wouwer daarin gelegen tot Herselt renende oost
Buyens Jan en Convent van Tongerlo, noord Verstappen Petrus.

Kavel C, bevallen aan Verstappen Elisabeth:
•
•

•
•

3,5 sillen in het binnenblok renende oost het 2e kavel, west en noord het 1e kavel. En
zal zijn weg hebben door …
Een perceel weide genaamd Het Bemdeken met een heide daaraan gelegen renende
west den loop en noord het straatje dat dezelfde weide toekomt zover dezelfde is
strekkende. Behoudelijk dat Verstappen Maria in dezelfde weide zal vermogen te
steken 10 roeden turf.
De helft van een perceel hooiwas op De Hulsdonck waarvan het 2e kavel de andere
is competerende.
De helft van een perceel bleekbos gelegen tot Gelindel.

Kavel D, bevallen aan Verstappen Cattelijn:
•
•
•
•
•

De schuur met het schuurblok groot omtrent een bunder zo hetzelfde is gelegen
renende oost en zuid de straatjes.
Het middelste van de heide en weide genaamd Die Brande renende west het 5e
kavel. Waarin het 1e kavel zijn weg heeft en aarde mag halen om de kuilen te vullen.
Een perceel hooiwas gekomen van Thiels Jacob genaamd Den Eycken Donck.
Een heide gelegen in De Vrancke Beecke.
25 guldens te trekken van het 5e kavel.

Kavel E, bevallen aan Verstappen Anna:
•
•
•

Huis en hof met de schans en vesten tot aan de weg die door de bempden loopt, of
gelijk de gracht geweest is, renende oost het 4e kavel, west de vroente van Heultje.
Item Het Goorken aan het plein van Heultje groot een halve sille.
Een sille land gelegen op Heultje renende noord de vroente.
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De last van 2 halsters koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo.
Het restant van een perceel land genaamd Die Heyde mits dat er van het geheel voor
de 6e kavel te wegen wordt afgemeten een half bunder.
Een perceel weide genaamd Die …doncken met ook een bempd over De Laecke
daaraan gelegen.
De helft van een schaarbos gelegen tot Herselt.
25 guldens te geven aan het 4e kavel.

Kavel F, bevallen aan Verstappen Maria:
•
•
•
•

Een half bunder land in De Groote Heyde in de voorgaande kavel uitgeschreven
renende oost de rest der zelfde heide, west Van Dijck Floris erfgenamen.
Een wouwer met het land daaraan gelegen renende het resterende deel van de heide
behouden ook het …
Een bleekbos onder Heist met de last dat het nakind daarin zou kunnen pretenderen
het 4e deel.
Een hooibempd gelegen tot Herselt boven Het Schaepswas gekomen van
Verstappen Adriaen.

15 maart 1662 Verkoop van land

[AMW-F841-059]

Van Tongel Hendrick verkoopt aan Blampaerts Gaspar en zijn vrouw Van Dijck Mayken
een perceel hooiwas groot omtrent de 70 roeden. Gelegen aan De Steepelberch in Het
Heultkensche Broeck renende oost Verluyten Goossen, zuid Helsen Peeter, west Cuypers
Peeter en noord De Cleyn Laecke.
13 december 1663 Verkoop van erfgoederen

[AMW-F841-059]

Sijmons Peeter Thomaszoon verkoopt aan Sijmons Guilliam zijn broer zijn deel en
kindsgedeelte hetgeen hem is competerende in zeker huis, hof en schuur met het land
daaraan genaamd Het Boerblock groot omtrent een bunder. Renende in het geheel oost
Bacx Jan Michielszoon, zuid en west De Laetstraet, noord s’heeren straat naar Westerlo
gaande.
4 juli 1664 Eed van momberdij

[AMW-F841-060]

Verstappen Jan Gerarduszoon heeft de behoorlijke eed gedaan als momber van zijn
zusters.
30 juli 1664 Inbeslagname

[AMW-F841-060]

Compareerde Van Dommelen Adriaen (dienaar) die verklaart en relateert mits deze dat hij
op gisteren 29 juli 1664 op verzoek en rekwisitie van Heylen Henrick (woonachtig tot
Morkhoven) en ten overstaan van Blampaerts Gaspar en Verstappen Jan als laten van dit
laathof onder Heultje wettelijk heeft in arrest genomen en beslagen al het koren van Van
Goensel Merten staande in het binnenblok met verbod aan de tegenwoordige pachter
Verhoeven Peeter om dezelfde granen niet buiten het laathof te vervoeren vooraleer de
voorstaande rekwirant Heylen Henrick is voldaan van zijn pretentie.
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[AMW-F841-060]

Compareerde Adriaens Henrick als stadhouder van dit laathof en heeft wettelijk beslagen
en in arrest genomen met verbod etc. wegens Lemmens Michiel zekere granen
competerende aan Van Goensel Merten liggende ten huize van Verhoeven Peeter om
daaraan te verhalen zeker graanpacht aan de voorstaande Lemmens Michiel
competerende van het jaar 1664. Hij verzoekt hiervan behoorlijk wet te worden gedaan.
Vermits de voorstaande Van Goensel Merten is wonende buiten deze jurisdictie brieven van
requisitoiren in forma.
13 maart 1665 Extraordinaris genecht

[AMW-F841-061]

Extraordinaris genecht gehouden voor Adriaens Henrick (stadhouder), Verstappen Jan,
Blampaerts Gaspar en Van Thielen Adriaen als laten op 13 maart 1665.
1. Lemmens Michiel (aanlegger) in materie van beslag en arrest etc. tegen zekere
granen competerende Van Goensel Merten berustende ten huize van Verhoeven
Peeter.
De voorstaande arrestant per Van Hal legt over brieven van requisitoiren met het
relaas daarop staande van de wet van de voorstaande wettelijke arresten en
beslagen te hebben gedaan in forma aan Van Goensel Merten om daaraan te
verhalen een jaar pacht van des arrestants erfgoederen tot 5,5 veertelen koren en 21
guldens in geld hem arrestant voor de gerechtigde helft competerende en
verschenen in het voorzegde jaar 1664 en verdere pretenties volgens de conditie
salvo korting ingeval … Mits welke volgt zijn 1e dag van recht en zonder prejudictie
van dien en verzoekt dezelfde granen onder cautie te mogen lichten, verzoekende
hierop recht met protestatie van verder geheel te blijven ingeval niet genoeg
bevonden wordt tot de restbetaling tot last van de voorstaande Van Goensel Merten.
20 mei 1665 Eedaflegging

[AMW-F841-061]

Sijmons Guilliam heeft de behoorlijke eed gedaan als laat schepen van dit laathof van
Heultje onder de Heer van Westmeerbeek coram meyer Michiels, Van Thielen Adriaen en
Verstappen Jan als laten.
20 mei 1665 Genecht

[AMW-F841-061]

Genecht gehouden voor meyer Michiels, Verstappen Jan, Van Thielen Adriaen en
Sijmons Guilliam als laten.
1. Lemmens Michiel als aanlegger in materie van beslag en arrest etc. tegen zekere
granen competerende Van Goensel Merten en berustende ten huize van
Verhoeven Peeter.
Van Hal volgt zijn 2e dag van recht de drossaard van Westerlo gezien hebbende de
akte wegens Lemmens Michiel ter rol gesteld op 13 maart 1665 over het beslag
gedaan bij Lemmens Michiel op de granen van Van Goensel Merten etc. en
intervenieert voor dezelfde granen in deze geroerd, verzoekt onder protestatie van in
alle rechten geheel te blijven.
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2. De eerwaarde heer Van Meldert Henricus als pastoor tot Hulshout aanlegger bij
bezet tegen zeker gerechtigd deel in huis, hof en binnenblok daaraan gelegen onder
de jurisdictie alhier, groot omtrent de 2 bunders en competerende aan Lemmens
Michiel.
De voorstaande heer aanlegger bij bezet per Van Hal bezet de voorstaande panden
ter 1e om daaraan te verhalen de verlopen interesten van een rente van 12 guldens
jaarlijks op de voorstaande goederen verpand, zoals blijkt uit het extract uit dit
register der goedenissen alhier getoond, en verschenen sedert het jaar 1656 op 25
juni en de verdere jaren tot hiertoe en hetgeen pendente lite nog zal verschijnen
salvo korting van alle degelijke bewijzen van betaling. Hij verzoekt vervolgens om
hiervan behoorlijk wet te worden gedaan aan de eigenaar.
17 juni 1665 Genecht

[AMW-F841-062]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan vervangende Van Thielen
Adriaen als laten.
1. Lemmens Michiel als aanlegger in materie van arrest etc. tegen de granen
competerende Van Goensel Merten en berustende ten huize van Verhoeven
Peeter.
Van Hal volgt zijn 3e dag van recht verzoekende mits geen behoorlijke stoornis ter
handvulling en levering, alzo niet te laten en staat op de termijn van heer drossaard
behalve alleen een simpel verzoek van kopie zonder te hebben gedaan behoorlijke
ontzegging van de granen, dit vooraleer in recht van zijnentwege te permitteren
zonder te moeten hebben geschieden volgens de notoire praktijken en manieren van
procederen in dusdanig geval hoewel en bovendien vooruit houdt in deze ten minste
tot zijn regarde geen actie en heeft verzoekt als voor.
2. Heer Van Meldert Henricus als pastoor van Hulshout tegen de panden zoals
vermeld in het bezet.
Refert Adriaens vanwege de wet het voorstaande bezet te hebben gedaan aan
Lemmens Michiel in persoon als eigenaar van de voorstaande panden, mits welke
de voorstaande zijn bezet ten 2e.
16 juli 1665 Genecht

[AMW-F841-062]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Lemmens Michiel als aanlegger in materie van arrest etc. tegen de granen zoals
hiervoor vermeld.
Van Hal komende op heden tot zijn 4e dag van recht tot een overeenkomen, verzoekt
mits geen stoornis of handvulling en levering.
2. Heer Van Meldert Henrick als pastoor tot Hulshout tegen de panden zoals vermeld
in het bezet.
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Refert Adriaens tot een overkomen van de wet van het voorstaande bezet gedaan
aan Verhoeven Peeter, gebruikende dezelfde van dien mits welk bezet Van Hal de
voorstaande panden bezet ter 3e.
30 september 1665 Genecht

[AMW-F841-063]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Van Thielen Adriaen,
Blampaerts Gaspar en Sijmons Guilliam als laten.
1. Lemmens Michiel als aanlegger in de materie van arrest etc. tegen de granen zoals
hiervoor vermeld.
Van Hal tot een overeenkomen volgt nu zijn 5e dag van recht en verzoekt u mits geen
stoornis of handvulling promptelijk levering.
2. Heer Van Meldert Henricus als pastoor tot Hulshout aanlegger bij bezet tegen de
panden prout in het bezet vermeld.
Van Hal mits de 3 respectievelijke gedane bezetten etc. daagt voorts pro primo.
14 oktober: Van Hal daagt verder pro secundo.
19 oktober: Van Hal daagt verder pro tertio.
11 november: Van Hal komende op heden tot zijn 7e dag van recht en mits geen
stoornis of handvulling verzoekt gedaagd te worden tot de levering.
13 maart 1666 Verkoop van huis en land

[AMW-F841-063]

Lemmens Michiel en zijn vrouw Meurs Anneken verkopen tot behoef van Van Thielen Jan
en zijn vrouw De Ferm Cattelijn zeker huis, hof en stal met de ene helft van het binnenblok
gelegen alhier onder het laathof van Heultje. Zoals hetzelfde aan hen is aangedeeld tegen
Lemmens Anneken. Renende in het geheel oost Verstappen Jan, zuid s’heeren broeck,
west s’heeren straat, noord Van Thielen Adriaen en De Meren Dries.
Item nog een weide genaamde Het Calver Eussel renende oost Het Peersvelt, zuid s’heeren
broeck, west Verstappen Jan. Item nog een perceel erve genaamd Schemmekens Heyde
renende oost Bastiaens Jan erfgenamen, west Cleys Jacob erfgenamen.
In de marge:

Compareerde Lemmens Michiel die volgens zeker contentement aan hem
gedaan heeft verklaart deze koop met opdracht te verdragen als houdende
alleen hetzelfde zonder effect alsof het nooit geschied is en waarin ten
eeuwigen dage … Actum 22 juni 1666.

17 maart 1666 Ordinaris genecht

[AMW-F841-064]

Ordinaris genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Sijmons Guilliam,
Van Thielen Adriaen en Blampaerts Gaspar als laten.
Heer Van Meldert Henrick als pastoor van Hulshout aanlegger bij bezet tegen de panden
zoals vermeld in hetzelfde bezet.
Compareerde de heer aanlegger in persoon en protesteert de comparitione te voet uit
Hulshout, de welke de eis in deze heeft geverifieerd in forma mits welk verzoekt Van Hal
gehaald te worden rus en rijs en verder geadmitteerd te worden tot de levering.
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[AMW-F841-064]

Genecht gehouden voor meyer Michiels, Verstappen Jan, Sijmons Guilliam en Van
Thielen Adriaen als laten.
1. Heer Van Meldert Henrick als pastoor tot Hulshout aanlegger bij bezet tegen de
panden zoals vermeld in het bezet.
Van Hal brengt rus en rijs ter vierschaar en verzoekt verder om geadmitteerd te
worden tot de levering en verhuring en te dien einde kerkgebod tegen ad 1 AM.
14 april 1666 Genecht

[AMW-F841-064]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Sijmons Guilliam en Van
Thielen Adriaen als laten.
1. Heer Van Meldert Henricus als pastoor tot Hulshout aanlegger bij bezet tegen de
panden zoals vermeld in het bezet.
Refert Adriaens van het kerkgebod ten einde van verhuring mits welke verzoekt Van
Hal dat hetzelfde goed zal worden opgeroepen etc. en hetzelfde door Adriaens
opgeroepen zijnde is bij dito Van Halle ingemijnd voor de kosten en dorpslasten in de
naam van zijn voorstaande heer en meester.
9 maart 1667 Verkoop van land

[AMW-F841-064]

Compareerden Hermans Laureys en Borckels Jan als wettelijke mombers van het
weeskind van wijlen Bacx Michiel en Borckels Mayken met naam Bacx Jan. Ze verkopen
in die kwaliteit aan Sneyers Jacob en zijn huisvrouw Vervoort Elisabeth zekere sille
hooiwas gelegen alhier in Het Cleynbroeck. Rijdend met Blampaerts Gaspar, de
erfgenamen van Van Roye Adriaen en de erfgenamen van Toelen Jan. Belast samen met
het navolgende pand op het 3e deel van 425 guldens tot last van de koper aan de
erfgenamen van Van Kerckhoven Gijsbrecht.
Item een half sille land gelegen alhier in het binnenblok genaamd Den Putshoff renende oost
De Meulder Jan erfgenamen of Bastiaens, zuid Lemmens Michiel, west Cleys Jacob
erfgenamen, noord de kopers.
20 april 1667 Verkoop van land

[AMW-F841-065]

Meester Maesmans Peeter en zijn vrouw Thoelen Naentken, zich ook sterk makend voor
Thoelen Mayken, hebben verkocht aan Blampaerts Gaspar en Sneyers Jacob een halve
sille broeck gelegen alhier in Het Cleyn Broeck. Rijdend tegen Van Roye Adriaen en de
voorstaande kopers.
27 april 1667 Genecht

[AMW-F841-065]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Van Thielen Adriaen,
Blampaerts Gaspar en Sijmons Guilliam als laten.
1. De eerwaarde heer Van Meldert Henricus als pastoor tot Hulshout aanlegger bij
bezet in het najaar tegen de panden zoals vermeld in het bezet van het voorjaar,
toekomende aan Lemmens Michiel.
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De voorstaande heer aanlegger per de procureur Van Halle die is protesterende de
comparitie uit Westmeerbeek, bezet de voorgemelde panden in het najaar om
daaraan te verhalen prout in de redenen van bezet van het voorjaar et quod
precidente lite alsnog zal komen te verschijnen … Verzoekt hiervan te worden wet
gedaan en daartoe brieven requisitoriaal ad ommes indices in forma om etc.
11 mei 1667 Genecht

[AMW-F841-066]

Genecht gehouden op 11 mei 1667 voor de meyer Michiels, Verstappen Jan en Sijmons
Guilliam als laten.
1. De heer Van Meldert Henrick tegen de panden prout in actis.
Van Hal verzoekt brieven als ten laatste dag en tot een … etc.
11 mei 1667 Verkoop van land

[AMW-F841-066]

Van Den Brande Merten verkoopt aan Verhoeven Heronimus de helft van een perceel
land groot in het geheel 160 roeden en waarvan de andere helft toebehoort aan Van Den
Brande Catharina. Dit perceel genaamd De Strepe renende oost Sijmons Peeter
erfgenamen, zuid s’heeren straat, west en noord Stevens Christiaen.
25 mei 1667 Genecht

[AMW-F841-066]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Sijmons Guilliam en Van Thielen Adriaen als
laten.
1. Heer Van Meldert Henrick tegen de panden prout in actis.
Refert Adriaens van de wet van voorstaande bezet bij proclamatie mits de
afwezigheid van de eigenaars en tot het overgeven doet Van Hal alsnog blijken bij
schriftelijk relaas, staande op de brieven van requisitoiren van Vervorst Matthijs
(dienaar onder Westerlo) ten huize van de voorstaande Lemmens Michiel aan de
kinderen mits de afwezigheid van zijn huisvrouw alsnog een … mits welk daagt Van
Hal verder pro primo en protesteert van zijn comparitie uit Westmeerbeek.
22 juni: Van Hal daagt verder pro secundo
6 juli: Van Hal daagt verder pro tertio
1 juni 1667 Verkoop van land

[AMW-F841-067]

Compareerden Borckels Jan en Wouters Franchois als gerechtigde mombers van de
kinderen van Borckels Peeter en Gelders Mayken (die afziet van haar vruchtgebruik in de
navolgende goederen). Mitsgaders na voorgaand consent en decreet van de wethouders
van Westmeerbeek als oppermombers. Ze verkopen in die kwaliteit aan Vervoorst Matthijs
en zijn vrouw Van Dijck Dimpna een sille land gelegen alhier onder dit laathof in Den
Putshoff renende oost, zuid en west Cleys Jacob erfgenamen, noord Sneyers Jacob.
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[AMW-F841-067]

Vervoorst Matthijs verkoopt aan Van Echelpoel Peeter met zijn huisvrouw de voorstaande
sille land in Den Putshoff, zo dezelfde aan hem is aangekomen van Borckels Jan en
Wouters Frans als mombers van de kinderen van Borckels Peeter en Gelders Mayken.
25 augustus 1667 Genecht

[AMW-F841-068]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Van Thielen Adriaen en
Blampaerts Gaspar als laten.
1. Heer Van Meldert Henrick als pastoor tot Hulshout aanlegger bij bezet in het najaar
tegen de panden zoals vermeld in het bezet van het voorjaar toekomende Lemmens
Michiel.
Van Hal overmits zijn behoorlijke vervolgdagen van recht employeert de verificatie
gedaan in het voorjaar en verzoekt verder geadmitteerd te worden tot levering en
gehaald te worden rus en rijs tegen de 1e partij.
7 september 1667 Genecht

[AMW-F841-068]

Genecht gehouden voor de stadhouder Adriaens, Van Thielen Adriaen, Sijmons
Guilliam en Verstappen Jan als laten.
1. Heer Van Meldert Henrick tegen de panden zoals vermeld in de akte van bezet.
Van Hal brengende rus en rijs ter vierschaar verzoekt verder gedaagd te worden tot
verkoping en te dien einde kerkgebod tegen … en protesteert de comparitie uit
Westmeerbeek.
28 september 1667 Genecht

[AMW-F841-068]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Van Thielen Adriaen,
Blampaerts Gaspar en Sijmons Guilliam als laten.
1. Heer Van Meldert Henrick als pastoor tot Hulshout aanlegger bij bezet in het najaar
tegen de panden zoals vermeld in het bezet van het voorjaar toekomende Lemmens
Michiel.
Refert Adriaens van het kerkgebod tot de verkoping, mits welk verzoekt Van Hal, die
is protesterende de comparitie uit Westmeerbeek, dat de geëviceerde goederen in
forma zullen worden verkocht, welke volgens compariut de heer bezetter in persoon
de welke is protesterende de comparitie te voet uit Hulshout en stelt te koop bij
afroepen van de meyer met hogen en verdieren, doende elke hoog 2 guldens. Te
beheren en met het uitgaan van de brandende kaars te geschieden na 3 behoorlijke
kerkgeboden zekere helft van een huis, hof en binnenblok daaraan gelegen alhier
onder dit laathof van Heultje. Groot in het geheel 2 bunders renende oost Verstappen
Geert erfgenamen, zuid s’heeren broeck, west s’heeren straat en noord Van Thielen
Adriaen. Belast met een halster koren jaarlijks aan de Heilige Geest van
Westmeerbeek en 5 guldens jaarlijks aan de erfgenamen van Vanderborcht Jan.
Enz. Aldus opgehangen het voornoemde pand op 800 guldens is bij afroepen van de
meyer ingemijnd bij de heer evincent voor de som van 410 guldens, stellende daarop
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3 verdieren en daarmee voor de 1e rijs uitscheidende.
Depost is conditie dat na de kaarsbranding de goedenis zal uitgesteld worden tot
Lichtmis 1668, tot welke tijd de eigenaar van de panden zal vermogen het
geëvinceerde geld te lossen zonder contradictie van iemand, mits het betalen
promptelijk van alle kapitalen als interesten.
5 oktober 1667 Genecht

[AMW-F841-070]

Heer Van Meldert Henrick als pastoor van Hulshout tegen de panden prout in actis.
Relateert Adriaens van het kerkgebod tot 1e koopdag mits etc. en verzoekt van het
kerkgebod tot den 2e.
12 oktober 1667 Genecht

[AMW-F841-070]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Van Thielen Adriaen en
Sijmons Guilliam ter relatie van Blampaerts Gaspar als laten.
1. Heer Van Meldert Henrick tegen de panden prout in actis.
Relateert van het kerkgebod tot de 2e koopdag en mits etc. verzoekt Van Hal
protesterende de comparitie uit Westmeerbeek het kerkgebod tot de 3e koopdag en
het seffens tot de kaarsbranding aan etc.
19 oktober 1667 Genecht

[AMW-F841-070]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Blampaerts Gaspar, Van
Thielen Adriaen en Sijmons Guilliam als laten.
1. Heer Van Meldert Henricus als pastoor tot Hulshout tegen de panden prout in actis.
Relateert Adriaens van het kerkgebod tot de 3e koopdag mitsgaders ook om verdere
kosten te eviteren van het gebod tot kaarsbranding respectievelijk tegen op heden,
mits welk verzoekt de heer evincent geassisteerd met de procureur Van Hal die zijn
protesterende en de comparitie uit Hulshout als Westmeerbeek, dat de kaars in forma
zal worden ontstoken. De voorstaande heer evincent heeft alsnog gesteld 8 hogen en
is dezelfde bij uitgang van de kaars koper gebleven.
17 december 1668 Lening met onderpand

[AMW-F841-070]

Sneyers Jacob bekent schuldig te zijn aan Hermans Laureys en Borckels Jan als wettige
mombers van Bacx Jan Michielszoon een som van 100 Rijnsguldens, voortgekomen uit de
rest van de koop van goederen gelegen onder dit laathof als onder de jurisdictie van
Westerlo en aan de voorstaande wees toebehoord hebben.
Als onderpand wordt gegeven een sille hooiwas gelegen alhier in Het Cleyn Broeck en
rijdend met Blampaerts Gaspar, de erfgenamen van Van Roye Adriaen en de erfgenamen
van Thoelen Jan. Item een halve sille land gelegen alhier in Den Putshoff renende oost De
Meulders Jan of Bastiaens Jan, zuid Lemmens Michiel, west Cleys Jacob erfgenamen, noord
de comparant.
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Compareerde Van Den Plas Adriaen als man en momber van Borckels
Maria Peetersdochter en verklaart van zijn contingent van dit kapitaal
ontvangen te hebben uit handen van Sneyers Jacob de som van 50
guldens voor één deel en blijft geredimieerd vanaf nu en ten eeuwigen
dage. Actum 24 april 1676.

15 januari 1670 Attestatie

[AMW-F841-071]

De eerwaarde heer Van Meldert Henricus (pastoor van Hulshout) verklaart dat hem ter ore
is gekomen dat Vanderborcht Margriet laatst weduwe van De Pretere Jan op heden is van
intentie om bezet te doen op zekere goederen bestaande uit huis, hof en binnenveld die
toebehoren aan hem comparant voor een helft. Dit voor de achterstellen van zekere rente
van 100 guldens kapitaal en waarvan de heer comparant nu bereid is de helft van deze rente
met de verlopen interesten te betalen.
Omdat de voorstaande weduwe het één zonder het ander niet wenst te ontvangen, zo
presenteert de comparant alhier zijn volle helft en contingent zowel van het kapitaal als de
verlopen interesten. In geval van refuus protesteert de heer comparant wel expresselijk van
kosten, schade en interesten alreeds geleden of nog te lijden. Enz.
15 januari 1670 Genecht

[AMW-F841-072]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Vanderborcht Margriet laatst weduwe van De Pretere Jan cum tutore aanlegger bij
bezet tegen de panden van Heylen Henrick cum suis te weten zeker huis en hof met
het binnenveld groot 2 bunders.
De voorstaande aanlegster bij bezet door de procureur Van Hal heeft bezet dezelfde
panden pro primo om daaraan te verhalen een rente van 100 guldens kapitaal
verlopen van half augustus 1660 en de navolgende jaren en quod pendente lite
alsnog zal komen te verschijnen, verzoekt hier van wet gedaan te worden.
15 januari 1670 Evictie

[AMW-F841-072]

Compareerde Michiels Andries (meyer) nom. officij die na voorgaande evictie in het vooren najaar behoorlijk geschiedt, heeft in wettige erfdom overgegeven, gecedeerd en
getransporteerd aan de eerwaarde heer Van Meldert Henricus (pastoor van Hulshout)
zekere helft van een huis, hof en binnenblok groot in het geheel omtrent 2 bunders. Renende
oost Verstappen Jan, zuid s’heeren broeck, west s’heeren straat en noord Van Thielen
Adriaen. Belast met een halster koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westmeerbeek en
5 guldens jaarlijks aan de erfgenamen van Vanderborcht Jan. Vervolgens is de
voorstaande heer Van Meldert Henricus hierin gegooid en geërfd.
29 januari 1670 Genecht

[AMW-F841-072]

Genecht gehouden voor de dienaar Adriaens, Sijmons Guilliam en Van Thielen Adriaen
als laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
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Van Hal doet blijken van de wet te zijn gedaan aan Heylen Henrick door De
Kempenaer Paulus (dienaar van Noorderwijk) zoals blijkt bij het relaas staande op
de brieven van requisitoiren alhier overgebracht, mits welk bezet dezelfde panden
verder pro secundo.
12 februari 1670 Genecht

[AMW-F841-073]

Genecht gehouden voor stadhouder Adriaens, Verstappen Jan en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
De aanlegster per expres bezet dezelfde panden verder pro tertio.
26 februari 1670 Genecht

[AMW-F841-073]

Genecht gehouden coram de meyer Michiels, Verstappen Jan en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
Primo voor gedaagd.
5 maart: secundo voor gedaagd.
20 maart: tertio voor gedaagd.
11 juni 1670 Genecht

[AMW-F841-073]

Genecht gehouden coram de meyer Michiels, Verstappen Jan en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
Bals in de plaats van Van Hal komende op heden tot zijn 7e dag van recht, verzoekt
verder geadmitteerd te worden tot de levering.
25 juni 1670 Genecht

[AMW-F841-073]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Van Thielen Adriaen en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
Compareerde de bezetster in persoon en protesteert de comparatie expresselijk te
voet uit Haterbeek onder Aarschot en heeft de heisch in deze geëviceerd in forma,
mits deze verzoekt Bals gehaald te worden rus en rijs ter vierschaar en verder
geadmitteerd te worden tot de verhuring.
9 juli 1670 Genecht

[AMW-F841-074]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Van Thielen Adriaen,
Sijmons Guilliam en Blampaerts Gaspar als laten.
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1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
Bals brengende rus en rijs en halm van het huis ter vierschaar en verzoekt verder
geadmitteerd te worden tot verhuring en te dien einde kerkgebod tegen ad 1 AM.
23 juli 1670 Genecht

[AMW-F841-074]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan, Sijmons Guilliam,
Blampaerts Gaspar en Van Thielen Adriaen als laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis
te weten zeker huis en hof met het binnenveld groot 2 bunders.
Refert Adriaens van het kerkgebod gedaan te hebben op zondag laatstleden tot de
verhuring op heden alhier te doen mits hetgeen verzoekt Bals dat de voorstaande
panden zullen worden opgeroepen en verhuurd naar behoren, protesterende Emelen
Jan en Van Passel Guilliam als gelaste van de bezetster van hun speciale
comparitie in forma uit Aarschot, welk volgens opgeroepen zijnde door de
voorstaande dienaar Adriaens is hetzelfde inge… bij de voorstaande gelaste voor
de kosten van recht en andere lasten.
2 oktober 1670 Eed van momberdij

[AMW-F841-074]

Peeters Jan Janszoon en Van Kerckhoven Adriaen hebben gedaan de behoorlijke eed als
wettige mombers van de kinderen van wijlen Peeters Mayken daar vader af leeft
Verstappen Jan.
2 oktober 1670 Contract van afscheid

[AMW-F841-074]

Op dezelfde dag hebben de voorstaande mombers Peeters Jan en Van Kerckhoven
Adriaen een akkoord gesloten met de vader Verstappen Jan van de wezen in de volgende
manieren: de vader zal gehouden wezen om de voorstaande 2 kinderen met naam
Verstappen Jan en Verstappen Cattelijn te onderhouden van kost en drank, linnen en
wollen, ziek en gezond. Mitsgaders te laten leren lezen en schrijven naar staat en conditie.
Als de wezen gekomen zijn tot huwelijkse staat of een andere geapprobeerde staat, zal
dezelfde vader alsnog gehouden zijn aan ieder kind te geven 2 veertelen koren en een
veertel boekweit mitsgaders 25 guldens in geld en een eerlijk kleed naar goedmans prijs.
De vader zal voor eeuwig en erfelijk behouden al zijn eigen en propere goederen en al de
havelijke goederen achtergelaten bij de dood van wijlen Peeters Mayken. Als één der
voorstaande kinderen vroegtijdig komt te overlijden, zal de uitkoop van dat kind blijven tot
profijt van de vader mits het laten doen van een eerlijke begrafenis of uitvaart. De vader is
gehouden om te betalen al de actieve en passieve schulden in zijn huwelijk gemaakt,
behalve zekere obligatie van 100 guldens kapitaal die zal blijven tot last van de wezen mits
dat de vader zal gehouden zijn om daarvan de jaarlijkse interesten te betalen.
22 april 1671 Verkoop van huis en land

[AMW-F841-075]

Lemmens Michiel Willemszoon geassisteerd met de eerwaarde heer Van Meldert
Henricus (pastoor van Hulshout) verklaren verkocht te hebben aan Van Echelpoel Peeter
en zijn vrouw Helsen Cattelijn zeker huis en hof met het half binnenblok groot in het geheel
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omtrent 2 bunders. Zoals het hen aangedeeld is samen met Heylen Henrick. Renende oost
Verstappen Jan, zuid s’heeren broeck, west s’heeren straat en noord Van Thielen Adriaen.
De voorstaande helft is belast met 200 guldens kapitaal aan de Kerk van Herselt. Item
alsnog met 100 guldens kapitaal aan de weduwe en erfgenamen van Vanderborcht Jan
tegenwoordig wonende tot Haterbeek onder Aarschot. Mitsgaders alsnog op 200 guldens
kapitaal aan de voorstaande heer pastoor van Hulshout (mede comparant).
Item is in voorgaande koop inbegrepen een perceel weide of eussel genaamd Het Calver
Eussel groot een half bunder renende oost s’heeren veld, zuid s’heeren broeck, west
Verstappen Jan en noord Mesens Peeter nom. uxoris. Item De Schemmekens groot 3 sillen
renende oost Sebastiaens Jan, zuid De Clijn Laecke, west Cleys Jacob erfgenamen en
noord Sneyers Jacob. Belast (samen met het voorstaande huis) met 200 guldens kapitaal
aan de Kerk van Herselt.
16 september 1671 Genecht

[AMW-F841-076]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Vanderborcht Margriet laatst weduwe van De Pretere Jan cum tutore aanlegster bij
bezet in het najaar tegen de panden van Heylen Henrick cum suis te weten huis, hof
en binnenblok groot 2 bunders.
Tuerlincx voor de bezetster protesterende de comparitie uit Westmeerbeek bezet de
voorstaande panden pro primo in het najaar om daaraan te verhalen zoals in de akte
van het bezet gedaan in het voorjaar stond, en hetgeen pendente lite alsnog zal
komen te verschijnen met kosten, verzoekt hiervan wet in forma en daartoe brieven.
31 september 1671 Genecht

[AMW-F841-076]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Verstappen Jan en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Vanderborcht Margriet laatst weduwe van De Pretere Jan aanlegster tegen de
panden zoals vermeld in de akte.
Tuerlincx doet blijken van de wet te zijn gedaan aan de huisvrouw van Heylen
Hendrick door De Kempenaers Paulus (vorster tot Noorderwijk) blijkende bij het
relaas staande op de brieven van requisitoir alhier overgediend, mits welk bezet
dezelfde panden verder pro secundo.
15 september 1671: Tuerlincx bezet dezelfde panden verder pro tertio.
29 oktober 1671 Attestatie

[AMW-F841-077]

Lemmens Michiel geassisteerd met Van Echelpoel Peeter en verklaren verstaan te
hebben dat Vanderborcht Margriet laatst weduwe van De Pretere Jan de novo in het
najaar haar is evicerende in zeker huis, hof en binnenveld (aan hen comparanten
competerende voor de helft) voor een rente van 100 guldens kapitaal.
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De comparanten zijn alsnu bereid om te betalen de helft van deze rente met de verlopen
interesten. In geval van refuus protesteert de heer comparant wel expresselijk van kosten,
schade en interesten alreeds geleden of nog te lijden. Enz.
29 oktober 1671 Genecht

[AMW-F841-077]

Genecht gehouden voor en op datum als boven.
1. Vanderborcht Margriet laatst weduwe van De Pretere Jan aanlegster bij bezet in
het najaar tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
De aanlegster per expres naast de procureur Tuerlincx, die zijn protesterende van
hun comparitie respectievelijk uit Hatenbeek en uit Westmeerbeek komende op zijn
4e dag van recht, verzoekt verder geadmitteerd te worden tot de levering.
Employerende de verificatie gedaan in het voorjaar.
10 november 1671 Genecht

[AMW-F841-078]

Genecht gehouden voor stadhouder Adriaens, Blampaerts Gaspar en Van Thielen
Adriaen als laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
Tuerlincx brengende rus en rijs etc. ter vierschaar, verzoekt verder geadmitteerd te
worden tot de verkoping en dat dien einde kerkgebod tegen ad 1 AM en protesteert
de comparitie uit Westmeerbeek.
25 november 1671 Genecht

[AMW-F841-078]

Genecht gehouden voor de stadhouder Adriaens, Blampaerts Gaspar, Van Thielen
Adriaen en Sijmons Guilliam.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
Relateert Adriaens van het kerkgebod tegen als heden gedaan tot de verkoop mits
welke verzoekt Tuerlincx, die is protesterende de comparitie uit Westmeerbeek, dat
de geëvinceerde goederen in forma zullen worden verkocht. Dienvolgens stelt te
koop bij afroepen des dienaar met hogen en verdieren (doende elke hoog 2 guldens
tot profijt van de panden) met de uitgang van de brandende kaars te geschieden na 3
behoorlijke kerkgeboden en verkoopdagen een huis, hof, schuur en binnenblok
daaraan gelegen groot tezamen 2 bunders. Gelegen alhier onder dit laathof renende
oost Verstappen Jan, zuid s’heeren broeck, west s’heeren straat en noord het straatje
hiermee gaande tegen het erf van Van Thielen Adriaen en Sebastiaens Jan. Belast
met een halster koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westmeerbeek. Enz. Aldus
is opgehangen door de stadhouder Adriaens op 1600 guldens en is bij afroepen
hetzelfde ingemijnd bij de procureur Tuerlincx (voor en in de naam van de
bezetster) voor een som van 250 guldens. Stellende daarop een hoog. Secretaris
Luyten F. stelt nog een hoog en dezelfde procureur Tuerlincx nog een hoog. En
daarmee voor de 1e rijs ophoudende.
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[AMW-F841-079]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Van Thielen Adriaen en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
Retulit Adriaens van het kerkgebod tot de 1e koopdag en mits geen stoornis of
handvulling verzoekt Tuerlincx kerkgebod gedaan te worden tot de 2e verkoopdag.
23 december 1671 Genecht

[AMW-F841-079]

Genecht gehouden voor de stadhouder Adriaens, Sijmons Guilliam en Blampaerts
Gaspar als laten.
1. Vanderborcht Margriet cum tutore tegen de panden van Heylen Henrick cum suis.
Reluteert Adriaens van het kerkgebod tot de 2e verkoopdag en na geen stoornis
verzoekt Tuerlincx kerkgebod tot de 3e verkoopdag om verdere kosten te evicteren.
13 januari 1672 Genecht

[AMW-F841-080]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, stadhouder Adriaens, Van Thielen Adriaen,
Sijmons Guilliam en Blampaerts Gaspar als laten.
1. Vanderborcht Margriet weduwe van De Pretere Jan cum tutore tegen de panden
van Heylen Henrick cum suis te weten huis, hof en binnenblok groot 2 bunders.
Relateert Adriaens van het kerkgebod tot de 3e koopdag mitsgaders ook om voor de
kosten te eviteren van het kerkgebod tot de kaarsbranding, respectievelijk tegen op
heden gedaan, mits welk verzoek de aanlegster geassisteerd met procureur
Tuerlincx, die zijn protesterende de comparitie respectievelijk uit Haterbeek en uit
Westmeerbeek, dat de kaars in forma zal worden ontstoken. Vervolgens heeft Van
Echelpoel Peeter gesteld een hoog en is koper gebleven bij uitgang van dezelfde
kaars voor 250 guldens en 4 hogen.
Depost compareren Heylen Henrick en Van Echelpoel Peeter die over de
voorstaande koop verklaren onderling met elkaar te wezen overeengekomen dat Van
Echelpoel Peeter voor en in de naam van Lemmens Michiel heeft handvulling
gedaan van het kapitaal en de verlopen interesten ter som van 160 guldens
mitsgaders alsnog bovendien een som van 73 guldens en 15,5 stuivers voor de
comparant Heylen Henrick in deze. Zo heeft dezelfde Heylen Henrick mits deze
toegestaan aan Van Echelpoel Peeter dat hij zal hebben en profiteren het gebruik
en inkomen zo graanpachten als anderszins in des 1e comparant zijn erf
consisterende in schuur en binnenblok. Zijnde de andere helft van het huisveld
hetgeen Van Echelpoel Peeter heeft gekocht van Lemmens Michiel. Dit voor de tijd
en termijn van de 5 eerstkomende jaren. Van Echelpoel Peeter zal ook mogen
gebruiken en kappen de houtwas als het 5 jaar oud is. Item de betaling van het
halster koren jaarlijks tot behoef van de Heilige Geest van Westmeerbeek.
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[AMW-F841-081]

Sijmons Henrick bekent schuldig te zijn aan Van Echelpoel Peeter een erfelijke rente van
3 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 50 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn deel
zijnde de helft in een perceel land gelegen in Het Boerblock onder het laathof van Heultje.
Groot tezamen een half bunder renende oost Sijmons Guilliam hieraf gedeeld, zuid en west
een straatje, noord s’heeren straat gaande naar Westerlo.
19 juni 1675 Verkoop van land

[AMW-F841-081]

Compareerde Lemmens Anneken weduwe van Heylen Henrick met Heylen Peeter haar
zoon, geassisteerd met Heylen Merten en Lemmens Jacob als wettige en geëede
mombers van de minderjarige kinderen van voorstaande Lemmens Anneken en Heylen
Henrick. Ze hebben ook autorisatie van de wethouders van Noorderwijk.
Ze verkopen aan Van Echelpoel Peeter en Helsen Cattelijn zijn vrouw een perceel land
gelegen alhier onder dit laathof van Heultje groot omtrent 3,5 sillen renende oost de kopers,
zuid s’heeren broeck, west s’heeren straat en noord Van Thielen Adriaen. Belast met een
halster koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westmeerbeek.
24 maart 1676 Verkoop van land

[AMW-F841-082]

Compareerde Broecx Peeter (inwoner alhier) uit kracht van onwederroepelijke procuratie
aan hem gegeven bij en vanwege de eerbare juffrouwen Verstraeten Dimpna en haar
zuster Verstraeten Elisabeth (beiden begijn op het Begijnhof van Herentals). Deze
procuratie is gepasseerd voor notaris Vermeeren op 11 september 1674. Hij verkoopt in die
kwaliteit aan Van De Weyer Adriaen een perceel bempd groot 2/3 delen van een bunder en
gelegen bij Zoerle onder dit laathof van Heultje. Renende oost T’Seyen Jan, zuid De Laecke,
west De Cappelle Bempt en noord Helsen Adriaen.
24 maart 1676 Verkoop van land

[AMW-F841-083]

Compareerde Vermeerberghen Adriaen zowel voor zichzelf alsook last en procuratie
hebbende van Verstappen Cornelia zijn tegenwoordige huisvrouw. Dit volgens de akte die
gepasseerd is voor notaris Vermeeren op 23 maart 1676. Hij verkoopt voor een som van
444 guldens en 20 verdieren, volgens een conditie die gepasseerd is op 4 maart 1676 voor
notaris De Winter, aan Van Kerckhoven Adriaen een perceel erve gelegen alhier onder dit
laathof in het binnenblok van Verstappen Jan. Groot omtrent 3 sillen en renende oost Vander
Hoffstadt Henrick erfgenamen nu Van Dijck Adriaen, zuid Sebastiaens Jan, west Mesens …
en noord het straatje.
3 augustus 1679 Inbeslagname

[AMW-F841-083]

Verstappen Jan verklaart dat Broecx Peeter zijn pachter, voor het expireren van zijn
huurtermijn van het huis gestaan onder dit laathof, is verlatende mitsgaders alsnog ten
achteren is de pacht hiervoor verschenen en nog te verschijnen. En dat dezelfde niet met de
volle gift zou vertrekken, zo is het dat hij mits deze heeft beslag laten doen door Adriaens
Henrick op al de voorstaande granen en de goederen van de pachter. Dit tot betaling van de
voorstaande achterstellen en verder dat dezelfde zal moeten stellen sufficiënte borg voor het
huis en de stallen etc. bij hem in huur aangenomen en dat alles binnen 3 dagen. Enz.
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[AMW-F841-084]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Van Thielen Adriaen en Sijmons Guilliam als
laten.
1. Verstappen Jan aanlegger bij beslag tegen Broecx Peeter over deszelfs granen.
De voorstaande aanlegger per De Winter doende blijk van de wet van het
voorstaande beslag door Adriaens Henrick gedaan en hebbende doen dagen de
voorstaande Broecx Peeter tegen als heden bezet verder pro secundo en repeteert
zijn vorige verzoeken en tot afdracht en betaling van alle lieden, lasten en contributies
etc. volgens de huurcedille, reparatie van schade enz.
13 september 1679 Genecht

[AMW-F841-084]

Genecht gehouden voor de stadhouder Adriaens, Van Thielen Adriaen en Sijmons
Guilliam als laten.
1. Verstappen Jan aanlegger bij beslag tegen Broecx Peeter of deszelfs granen.
De Winter bezet pro tertio. Is gewezen ter vierschaar.
11 oktober 1679 Genecht

[AMW-F841-084]

Genecht gehouden voor de meyer Michiels, Van Thielen Adriaen en Sijmons Guilliam als
laten.
1. De Winter voor de aanlegger zegt nu dat de comparitie van de meyer en secretaris
zijn zoek en hij die niet heeft komen brengen en alzo komt op heden tot zijn 4 e dag
van recht, verzoekt gedaagd te worden tot de levering van hun … Aldus protesteert
van geweigerde justitie en wensen zij diengeval hiervan akte etc.
Thijs per expres voor de verweerder presenteert ad redinenda … borg voor de pacht
en zo zal ad 1 AM dienen van antwoord, instruerende onder de gepresenteerde en
geeft 2e borg zijn granen te mogen wachten.
6 november 1679 Verkoop van land

[AMW-F841-085]

Compareerden Heylen Merten en Heylen Franchois als wettige en geëede mombers van
de minderjarige kinderen van wijlen Heylen Henrick Peeterszoon en Lemmens Anna. De
voorstaande Heylen Franchois als enige momber van het achtergelaten weeskind van
wijlen Heylen Peeter daar moeder af leeft Verstraeten Helena. Ze hebben ook autorisatie
van de wethouders van Noorderwijk. Ze verklaren in die kwaliteit verkocht te hebben aan
Heylen Henrick Martinuszoon een perceel hooiwas gelegen alhier onder dit laathof in Het
Cleyn Broeck groot omtrent 2,5 sillen. Renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid De Cleyn
Laecke, west en noord s’heeren broeck.
Aldus opgedragen en vertegen tot behoef van de koper, zijn kinderen en nakomelingen in
wiens naam compareerde Heylen Merten (vader van de koper) geassisteerd met Verloy
Elisabeth (huisvrouw van de koper) die daarin gegooid en geërfd zijn met alle punten van
recht.
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[AMW-F841-085]

Van De Wouwer Franchois als vaderlijke momber van zijn minderjarige kinderen
behouden van Bastiaens Helena die zijn 1e huisvrouw was.
Van Gompel Geeraert weduwnaar van wijlen Bastiaens Catharina en in die
kwaliteit ook als vaderlijke momber van zijn wees bij dezelfde Bastiaens Catharina
behouden.
Ze hebben ook last en procuratie van Van De Wouwer Henrick (halfbroer van
voorstaande Van De Wouwer Franchois) en van Van De Wouwer Jenneken, Van
Gompel Hendrick en Sebastiaens Jan.
Mitsgaders ook uit kracht van autorisatie hen gegeven en verleend bij de wethouders
van Aarschot.

Ze verkopen aan Van Echelpoel Peeter en zijn vrouw Helsen Cattelijn een perceel erve
genaamd Den Nerendriesch (land zijnde) zo hetzelfde gelegen in onder dit laathof van
Heultje groot omtrent een half bunder renende oost Van Kerckhoven Adriaen, zuid een
straatje, west Van Thielen Adriaen en noord de verkopers.
24 maart 1681 Eedaflegging

[AMW-F841-086]

Op heden heeft Van Echelpoel Peeter de behoorlijke eed gedaan als laat van dit laathof.
28 augustus 1681 Verkoop van land

[AMW-F841-086]

Compareerden Van De Wouwer Franchois en Van Gompel Geeraert, in dezelfde kwaliteit
als in de voorgaande akte, en hebben vervolgens verkocht aan Beurnen Bastiaen en
Diercx Mattheus 2/3 delen hooiwas gelegen alhier in De Rixendoncquen renende oost
Pauwels Jacob erfgenamen, zuid Verheyen Augustijn erfgenamen en een deel van De
Groote Nete, west Van Den Eynde Adriaen, noord De Cleyn Laecke.
30 december 1681 Verkoop van land

[AMW-F841-087]

Compareerde Sebastiaens Jan nom. proprio geassisteerd met Van Gompel Geeraert
weduwnaar van wijlen Sebastiaens Catharina, en in die kwaliteit ook als vaderlijke momber
van de wezen met haar behouden. Welke comparanten in de kwaliteit zoals hiervoor en
mede als last en procuratie hebbende van Van De Wouwer Frans, Van De Wouwer
Henrick, Van De Wouwer Jenneken en Van Gompel Henrick, mitsgaders ook uit kracht en
naar vermogen van de autorisatie aan hen gegeven vanwege de wethouders van
Westmeerbeek en Aarschot.
Ze verkopen aan Van Kerckhoven Jaeck en De Neve Maria een perceel erve (land zijnde)
genaamd Het Peersveldt groot 5 sillen en gelegen onder dit laathof renende oost een
broeckstraatje, zuid Het Cleyn Broeck en s’heeren broeck, west Van Echelpoel Peeter en
noord Van Kerckhoven Adriaen.
28 april 1683 Verkoop van land

[AMW-F841-087]

Compareerde de stadhouder Adriaens Henricus nom. offici en heeft, na voorgaande
opdracht en vertijdenis geschied alhier op 17 november 1676 door de persoon van Mesens
Peeter als volkomelijk gemachtigd bij deszelfs gewezen huisvrouw wijlen Verstappen
Elisabeth, volgens de akte van procuratie gepasseerd voor notaris Mangelschots en voor
Mesens Henrick en Mesens Adriaen als getuigen, dienvolgens in wettig erfdom
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overgegeven, gecedeerd en getransporteerd aan Verstappen Jan en zijn vrouw Peeters
Mayken de helft van een perceel land groot in het geheel 3,5 sillen en gelegen alhier in het
binnenveld van voorstaande Verstappen Jan. Renende in het geheel oost Van Kerckhoven
Adriaen, zuid Van Echelpoel Peeter, west dito Verstappen en insgelijks noord. Dit volgens
scheiding en deling gepasseerd alhier voor dit laathof op 2 maart 1662.
28 april 1683 Verkoop van land

[AMW-F841-088]

Op dezelfde dag compareerde Michiels Andries (meyer) nom. offici en heeft, uit kracht van
de opdracht geschiet door Mesens Peeter op 17 november 1676, als volkomelijk gelast
zijnde bij wijlen Verstappen Elisabeth deszelfs gewezen huisvrouw blijkens de akte van
procuratie geschreven door notaris Mangelschots op 13 oktober 1676, dienvolgens in
wettig erfdom overgegeven, gecedeerd en getransporteerd aan Van Kerckhoven Adriaen
en zijn vrouw Verstappen Cattelijn de andere helft van het voorstaande perceel land groot
in het geheel 3,5 sillen. Renende oost voorstaande Van Kerckhoven Adriaen, zuid Van
Echelpoel Peeter, west en noord Verstappen Jan. Dit volgens scheiding en deling
gepasseerd alhier voor dit laathof op 2 maart 1662.
29 november 1685 Verkoop van huis

[AMW-F841-089]

Compareerde Van Thielen Adriaen Adriaenszoon voor zichzelf, Verstappen Jan (één van
onze mede laten) als gemachtigd bij en vanwege Stercx Andries als vaderlijke momber van
zijn kinderen verwekt bij wijlen Van Thielen Cattelijn. Het officie alhier interveniërende voor
de kinderen van wijlen Van Thielen Jan en De Ferm Cattelijn (mits desolatie van dezelfde
kinderen). Ze verkopen in die kwaliteit aan Van Thielen Geeraert Adriaenszoon een huis,
hof en binnenveld groot een half bunder en gelegen alhier onder dit laathof. Renende oost
Van Echelpoel Peeter, zuid een straatje, west de baan en noord Diercx Mattheus.
29 november 1685 Eedaflegging

[AMW-F841-090]

Op dezelfde dag compareerde Van Thielen Geeraert die heeft gedaan de behoorlijke eed
als laat van dit laathof.
20 maart 1686 Eedaflegging

[AMW-F841-090]

Van Dijck Adriaen Michielszoon heeft de behoorlijke eed gedaan als laat van dit laathof.
20 maart 1686 Lening met onderpand

[AMW-F841-090]

Van Thielen Geeraert Adriaenszoon (één der laten van dit laathof) bekent schuldig te zijn
aan Helsen Cattelijn weduwe van wijlen Van Echelpoel Peeter een erfelijke rente van 10
guldens jaarlijks voor een kapitaal van 200 guldens. De ene helft daarvan is gesproten bij
afdracht van de kinderen van wijlen Van Thielen Jan en De Ferm Cattelijn en de andere
helft van opgelichte penningen reeds bij hem ontvangen.
Als onderpand wordt gegeven zijn huis en hof met het binnenblok gelegen alhier binnen dit
laathof groot een half bunder renende oost de rentheffers met Den Nerendriesch, zuid en
west de baan, noord Diercx Mattheus. Hij heeft dit bij koop verkregen van zijn medeerfgenamen.
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Hiermee komt ook te casseren de obligatie van 100 guldens die wijlen Van Thielen Jan had
bekend en verleden aan Van Echelpoel Peeter voor de notaris Van Halle op 25 september
1666.
In de marge:

Compareerde Helsen Cattelijn geassisteerd met Verlinden Cornelis haar
schoonzoon en bekent dit kapitaal met de interesten ten volle ontvangen te
hebben. Actum 3 juli 1692.

14 maart 1688 Lening met onderpand

[AMW-F841-092]

Sijmons Guilliam (één der laten van dit laathof) bekent schuldig te zijn aan Helsen
Cattelijn weduwe van wijlen Van Echelpoel Peeter een erfelijke rente van 15 guldens
jaarlijks voor een kapitaal van 300 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, schuur en binnenveld genaamd Het Boerblock
en gelegen onder dit laathof, groot tezamen omtrent 3 sillen renende oost wijlen Sneyers
Jacob kinderen (hieraf gedeeld), zuid Van Dijck Adriaen en Van Kerckhoven Adriaen, west
dezelfde Van Kerckhoven Adriaen en noord s’heeren straat. Item een bempd gelegen aan
Den Steepelberch onder de jurisdictie van Westerlo groot omtrent een sille renende oost
Sneyers Adriaen, zuid De Cleyn Laecke, west Blampaerts Gaspar kinderen, noord
voorstaande Sneyers Adriaen.
Hiermee komt ook te casseren een obligatie van 200 guldens kapitaal gepasseerd voor
notaris Van Halle.
In de marge:

Compareerde Sijmons Adriaen die alhier vertoont zekere kwitantie waaruit
blijkt dat … Jan bekent uit handen van de voorstaande comparant
ontvangen te hebben 100 guldens courant geld met de interesten en geeft
hiermee cassatie voor deze 100 guldens. Actum 27 maart 1738.
De resterende 200 guldens is insgelijks gekweten volgens de akte van
cassatie gepasseerd voor notaris Van De Sande op 3 april 1764.

29 augustus 1689 Lening met onderpand

[AMW-F841-093]

Van Dijck Adriaen Michielszoon (één der laten van dit laathof) bekent schuldig te zijn aan
Haepaerts Michiel in de kwaliteit als Heilige Geestmeester voor de Heilige Geest van
Westmeerbeek een erfelijke rente van 6 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 100
Rijnsguldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 3 sillen en genaamd Het Vissers.
Gelegen onder dit laathof renende oost De Schemmekens toekomende aan Van Echelpoel
Peeter erfgenamen, zuid zichzelf, west een broeckstraatje lopend naast Het Peersveldt,
noord zichzelf met het binnenveld.
In de marge:

Memorie dat de kapitalen met de volle interesten zijn ontvangen uit handen
van Van Kerckhoven Jan bij de heren Hermans Petrus, Van Haecht
Cornelis, Verbist Peeter, Bertels Peeter en Vandenbergh Adriaen als
schepenen op 23 april 1727 blijkens de kwitantie en dat voor en in de naam
van de Heilige Geest van Westmeerbeek.
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[AMW-F841-094]

Compareerden de eerwaarde heer pastoor Hermans Petrus, Van Haecht Cornelis,
Vandenbergh Adriaen en Verbist Peeter (schepenen) de welke bekennen de kapitale som
met de verlopen interesten ontvangen te hebben uit handen van Van Kerckhoven Jan de
som van 100 guldens hoog geld waarmee dezelfde verklaren voldaan te zijn en contenteren
in de cassatie deze 23 april 1727.
5 oktober 1689 Verkoop van land

[AMW-F841-095]

Serneels Gaspar en Tielemans Jan geassisteerd met Serneels Maria zijn wettige
huisvrouw, Cortenbosch Jan als onwederroepelijke last en procuratie hebbende van Joris
Jan en Serneels Jenneken zijn wettige huisvrouw. Dit volgens de akte van procuratie van
26 augustus 1689.
Ze verkopen aan Van Dijck Jenneken weduwe van Sijmons Guilliam een dagmaal land
gelegen onder dit laathof in Het Boerblock. Mits hetzelfde onverdeeld is liggende met
Sijmons Henrick.
7 maart 1690 Lening met onderpand

[AMW-F841-095]

Van Dijck Adriaen Michielszoon (één der laten van dit laathof) bekent schuldig te zijn aan
Op Zoom Jan en Verbruggen Florentina zijn vrouw een erfelijke rente van 7 guldens en 10
stuivers jaarlijks voor een kapitaal van 125 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnenveld groot een 3 e deel van een bunder
renende oost Van Echelpoel Peeter erfgenamen, zuid zichzelf, west Het Peersveldt en Van
Kerckhoven Adriaen nom. uxoris, noord Sijmons Guilliam erfgenamen. Item een sille land
gelegen in Het Boerblock onder dit laathof renende oost en noord Sneyers Jacob kinderen,
west Van Echelpoel Peeter erfgenamen, zuid zichzelf.
In de marge:

Compareerde Op Zoom Jan en verklaart van dit kapitaal ontvangen te
hebben de som van 75 guldens met de interesten van de gehele rente en
bij afrekening tot 7 maart 1692 zo is dit kapitaal gereduceerd op 50 guldens
hoog geld. Actum 2 juli 1692.
De resterende kapitalen met de interesten zijn ontvangen bij Van De
Weyer Peeter nom. uxoris volgens kwitantie daarvan …

23 januari 1787 Verkoop van land

[AMW-F841-096]

Voor Soeten Joannes Baptista in de plaats van de meyer, Sneyers Adriaen, Luyten
Peeter en Bruyndonckx Peeter als geëede laten compareerde Vinckx Hendrick in huwelijk
met Van Morckhoven Anna. Hij verklaart van op 4 december 1760, bij conditie van publieke
verkoop gepasseerd voor notaris Van Den Sande tot Westmeerbeek, verkocht te hebben
aan en tot behoef van Van Dingenen Ludovicus en zijn vrouw Van Den Bergh Joanna
Maria (alsnu beiden overleden) het nabeschreven perceel van erve zonder dat de kopers
daar ooit zijn ingegooid voor dit laathof.
De comparant is alsnu aanzocht door de erfgenamen teneinde van hen in het gemelde
perceel te verzekeren bij middel van investituur en herkent en vernieuwt mits deze de
voorstaande verkoop en verklaart overzulks andermaal verkocht te hebben aan en tot behoef
van Van Dingenen Joannes Michael als wettige zoon van de 2 voorstaande overledenen
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(als aan hem is bevallen bij scheiding en deling) een perceel hooiwas met de heiheuvel
daaraan groot een sille. Gelegen onder dit laathof in Het Cleyn Broexken renende oost
Convent van Tongerlo, zuid De Laeke, west Dens Jan Cornelis en noord Van Kerckhoven
Jan erfgenamen.
13 februari 1691 Lening met onderpand

[AMW-F841-099]

Van Dijck Adriaen Michielszoon (één der laten van dit laathof) bekent schuldig te zijn aan
eerwaarde heer De Coninck Jacobus als pastoor van Houtvenne een erfelijke rente van 6
guldens jaarlijks voor een kapitaal van 100 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel dries met een bempd gelegen onder dit laathof
genaamd Het Vissers groot tezamen een half bunder renende in het geheel oost Van
Echelpoel Peeter erfgenamen, zuid Diercx Matthias, west Convent van Tongerlo en noord
zichzelf. Item een perceel land genaamd Het Lijndeblock gelegen onder Westerlo renende
oost Boecx Jan, zuid s’heeren straat, west en noord ook s’heeren straat genaamd De
Reystraet.
In de marge:

Compareerde de eerwaarde heer De Coninck Jacobus (pastoor van
Houtvenne) en bekende dit kapitaal met de verlopen interesten ten volle
ontvangen te hebben. Actum 3 juni 1692.

29 april 1692 Eedaflegging

[AMW-F841-100]

Sijmons Peeter Guilliamszoon heeft de behoorlijke eed gedaan als laat van dit laathof van
Heultje coram stadhouder Adriaens, Van Thielen Geeraert en Luyten Jan.
29 april 1692 Eed van momberdij

[AMW-F841-100]

Compareerden Blampaerts Frederick en Folicx Jan en hebben gedaan de behoorlijke eed
als wettige mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Van Dijck Adriaen
Michielszoon daar moeder af leeft Folicx Maria.
3 juli 1692 Lening met onderpand

[AMW-F841-101]

Van Thielen Geeraert (één der laten van dit laathof) bekent schuldig te zijn aan Van
Wesemaele Andries in de kwaliteit als wettige momber van het minderjarig en onwettig kind
van wijlen Cogen Franchois daar moeder af leeft Diels Maria, tot behoef van hetzelfde
kind, een erfelijke rente van 11 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 240 guldens en 10
stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnenveld gelegen onder dit laathof groot
een half bunder renende oost Van Echelpoel Peeter erfgenamen genaamd Den Vieren Dries
of Biekens Hoff, zuid een binnenstraatje, west s’heeren straat en noord Diercx Mattheus.
Wel ten verstande dat het surplus boven de 200 guldens kapitaal komende ter som van 40
guldens en 10 stuivers zijn aangaande en competerende aan Diels Maria, moeder van de
voorstaande wees, met de interesten in het geheel voor de tijd van 20 jaren.
In de marge:

Deze rente is getransporteerd aan Van Thielen Sebastiaen volgens
goedenis.
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[AMW-F841-101]

Van Dijck Peeter op Den Dirckx Bempt.
Geeraerts Jan op Den Swerten Put.
De Kapel van Houtvenne aan De Tuyn.
Bellens Jan op De Becke.
Verbist Andries
De eerwaarde heer pastoor van Westmeerbeek.
=======================
Verbist Andries in kwaliteit als Heilige Geestmeester van Westmeerbeek bezetter en
aanlegger tegen een perceel land genaamd Het Vissers zo en gelijk hetzelfde op ons
register bekend staat, gekomen van wijlen Van Dijck Adriaen.
=======================
Compareerde Tubbacx Bartholomeus en Sneyers Adriaen als geëede en wettige
mombers van de weeskinderen bij wijlen Vermeerberghen Jan en Backx Catharina
nagelaten. De voorstaande mombers maken zich ook sterk voor al degenen etc. Ze
bekennen na voorgaande publieke verkoop, volgens conditie daarvan gepasseerd op 29
april 1724, verkocht te hebben aan Van Kerckhoven Jan (inwoner van Heultje) een perceel
hooiwas gelegen alhier in Het Clin Broeck onder dit laathof van de Heer van Westmeerbeek.
Groot omtrent 100 roeden renende oost Abdij van Tongerlo, zuid De Laecke, west Abdij van
Tongerlo en noord Luyten Cornelis.
27 maart 1727 Cassatie van rente

[AMW-F841-103]

Van De Weyer Peeter nom. uxoris zijnde man en momber van Op Zoom Anna bekent van
kapitalen en verlopen interesten van een som van 50 guldens voldaan te zijn en de
penningen met de verlopen interesten ontvangen te hebben uit handen van Van
Kerckhoven Jan. Vervolgens consenteert hij met de cassatie van deze rente die hiermee
komt te casseren, dood en teniet te wezen.
27 maart 1727 Rekening

[AMW-F841-104]

Aan deze navolgende Heilige Geestmeesters zijn goed gedaan rakende van de 18 guldens
van Luyten Cornelius en betaald aan de Heilige Geest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan Vonckx Jan als Heilige Geestmeester anno 1719 2 guldens en 10 stuivers.
Aan Van Kiel Jan als Heilige Geestmeester anno 1714 5 guldens.
Aan Peeters Adriaen van het jaar 1718 5 guldens.
Aan Rademaeckers Jan van het jaar 1720 2 guldens en 10 stuivers.
Aan De Neeff Jan van het jaar 1716 2 guldens en 11 stuivers.
Aan Van Kiel Jan van het jaar 1715 2 guldens en 2 stuivers.
Aan Luyten Cornelis van het jaar 1711 rest nog 10 guldens en 16 ¼ stuivers.
Item dezelfde nog 2 veertelen koren
Mertens Cornelis van de veertel 3 guldens en 12 stuivers voor het jaar 1710.
Helsen Peeter van de 2 veertelen samen 7 guldens en 4 stuivers voor het jaar 1722.
Faes Henrick van het jaar 1724 5 guldens.
Rombouts Jan van het jaar 1725 5 guldens.
Verbist Andries van het jaar 1726 5 guldens.
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Boogaerts Jan van het jaar 1727 5 guldens.
Hapaers Michiel van het jaar 1716 3 guldens.

8 april 1693 Contract van afscheid

[AMW-F841-104]

Blampaerts Frederick en Folincx Jan als wettige en geëede mombers van de
weeskinderen van wijlen Van Dijck Adriaen daar moeder af leeft Folincx Maria. Deze
laatste alhier present en geassisteerd met Baeten Adriaen haar tegenwoordige bruidegom.
Ze verklaren een akkoord gesloten te hebben nopende de uitkoop van de have die aan de
voorstaande wezen is competerende.
Namelijk dat de voorstaande moeder met haar toekomende man zal schuldig en gehouden
wezen aan de voorstaande kinderen te onderhouden van eten en drinken, linnen en wollen,
te lief en te leed, ziek en gezond mitsgaders dezelfde te laten leren lezen en schrijven. Als
de kinderen gekomen zijn tot huwelijkse of geapprobeerde staat, alsdan zal de moeder
gehouden wezen aan ieder kind te geven 2 veertelen koren en 8 guldens in geld.
De voorstaande moeder zal behouden al haar eigen en proper goed, al de havelijke
goederen aan het voorstaande sterfhuis behorende mits het betalen van alle personele
schulden van het sterfhuis.
25 november 1694 Eedaflegging

[AMW-F841-105]

Van Echelpoel Adriaen Peeterszoon heeft gedaan de behoorlijke eed als laat van dit
laathof van Heultje voor de stadhouder Van Dommelen en Van Thielen Geert
vervangende Sijmons Peeter Adriaenszoon.
Op dezelfde dag compareerde Verstappen Jan Janszoon en heeft gedaan de behoorlijke
eed als laat van dit laathof van Heultje voor de stadhouder Van Dommelen, Van Echelpoel
Adriaen en Van Thielen Geert als laten.
11 januari 1695 Verkoop van land

[AMW-F841-105]

Compareerden Sijmons Jan en Coenen Bernaerdt nom. uxoris, zich ook sterk makend
voor Sijmons Anneken en Voncx Henrick getrouwd met Sijmons Dimpna. Ze verkopen
aan Van Dijck Jenneken weduwe van wijlen Sijmons Guilliam omtrent een dagmaal land
gelegen in dit laathof in Het Boerblock. Waarvan de andere delen al toekomen aan de
voorstaande koopster en haar kinderen. Dit land is belast met 50 guldens kapitaal aan
Helsen Cattelijn weduwe van wijlen Van Echelpoel Peeter.
21 juli 1695 Verkoop van land

[AMW-F841-106]

Van Houdt Adriaen Pauluszoon geassisteerd met Van Houdt Paulus zijn broer verkopen
aan Verstappen Jan Janszoon (tegenwoordig wonende tot Bruggeneinde onder Heist) een
perceel land gelegen alhier onder dit laathof van Heultje. Groot omtrent 1,5 sillen renende
oost Van Kerckhoven Adriaen, zuid Van Echelpoel Peeter erfgenamen, west Van
Kerckhoven Adriaen en noord de kopers. Belast met 60 guldens kapitaal aan Helsen Peeter
tot Parwijs. Mitsgaders 100 guldens aan de erfgenamen van Tubbacx Gaspar.
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[AMW-F841-106]

Compareerden Van Kiel Jan Adriaenszoon en Schroven Geeraert als wettige mombers
van de kinderen van wijlen Blampaerts Frederick daar moeder af leeft Van Nijlen Cattelijn
(alhier present). Ze verkopen aan Vermeerberghen Jan Adriaenszoon en zijn vrouw Diercx
Cattelijn (inwoners van Heultje) een perceel hooiwas groot een sille gelegen alhier in Het
Cleyn Broeck alhier in dit laathof, hooiende met Smets Henrick nom. uxoris. Renende oost
Prelaat van Tongerlo, west dezelfde Prelaat, zuid De Nete en noord Peers Veldt.
11 maart 1699 Eedaflegging

[AMW-F841-107]

Van Echelpoel Peeter heeft gedaan de behoorlijke eed als laat van dit laathof van Heultje
en Rixendonk voor de meyer Tuerlincx en Van Thielen Geeraert als laat.
17 maart 1699 Verkoop van land

[AMW-F841-107]

Compareerde Sneyers Elisabeth huisvrouw van Beums Lembrecht volkomelijk
geautoriseerd en gemachtigd bij haar man en Vanden Bosch Jan, ook gemachtigd
vanwege dezelfde Beums Lembrecht als wettige momber van de kinderen van wijlen
Smets Henrick daar moeder af leeft Sneyers Adriaenken (hier present) zoals blijkt bij de
akte van procuratie die gepasseerd is voor de wethouders van Westmeerbeek.
Ze verkopen aan Sijmons Peeter en zijn broer Sijmons Adriaen een perceel land genaamd
De Sille voor zoveel die onder dit laathof is gelegen. Renende oost en zuid Van Dijck
Adriaen erfgenamen, west dezelfde erfgenamen, noord De Winhoeve. Item een halve sille in
De Winhoeve voor zoveel het onder dit laathof is gelegen. Renende oost De Winhoeve
gelegen onder Westerlo, zuid Van Echelpoel Peeter erfgenamen, west de kopers en noord
s’heeren straat. Belast met 141 guldens en 18 stuivers kapitaal aan de erfgenamen van
wijlen meester Van Kerckhoven Gijsbrecht.
16 maart 1722 Verkoop van land

[AMW-F841-108]

Bressiers Adriaen (inwoner van Kessel) verkoopt aan Sneyers Adriaen (één van de laten
van dit laathof) en zijn huisvrouw Deyns Anna een perceel hooiwas gelegen op Den
Ritseldonck onder dit laathof groot een sille renende oost de kopers, zuid De Nete, west de
kopers en noord De Laecke.
16 december 1723 Eedaflegging

[AMW-F841-109]

Verstappen Jan heeft gedaan zijn behoorlijke eed als laat van dit laathof.
16 december 1723 Verkoop van land

[AMW-F841-109]

Luyten Cornelis en zijn vrouw Van Dijck Maria verkopen een perceel land aan Sneyers
Adriaen en zijn huisvrouw Dens Anna gelegen alhier tot Heultje onder het laathof van de
Heer van Westmeerbeek. Dit perceel genaamd De Sille renende oost Luyten Cornelis, zuid
Van Dijck Adriaen erfgenamen, west Van Echelpoel Peeter erfgenamen en noord Sijmes
Peeter. De verkoper moet de pretentie van zijn schoonvader Baeten Adriaen zowel in
erfdom als in vruchtgebruik hierin voldoen.
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[AMW-F841-110]

Van Kerckhoven Martinus beslager tegen de penningen competerende de nakinderen van
Vermeerberghen Jan en Backx Catharina volgens conditie etc. waarvan Vandenbergh
Bertel laatste hoger is gebleven.
De beslager beslaat de voorstaande penningen bij provisie om pro posse daaraan te
verhalen een som van 46 salvo gesproten van dorpslasten als anderszins. Actum ten
presentie van Cuyvers Adriaen en Verstappen Jan als laten van het laathof van de Heer van
Westmeerbeek onder Heultje.
27 mei 1724 Eedaflegging

[AMW-F841-110]

Luyten Cornelis en Sijmes Adriaen hebben gedaan de behoorlijke eed in de handen van
de meyer als laten van het laathof van de Heer van Westmeerbeek onder Heultje en
Rixendonk voor de meyer Tuerlincx, Sneyers Adriaen en Verstappen Jan als laten.
12 juli 1724 Verkoop van land

[AMW-F841-110]

Compareerden Tubbecx Bartholomeus en Sneyers Adriaen als geëede mombers van de
weeskinderen bij wijlen Vermeerberghen Jan en Bacx Catharina achtergelaten. Dit met
aggregatie en overstaan van Vermeerberghen Adriaen en Stevens Jan alsook hier
present. Ze verkopen aan Vandenbergh Bartholomeus en zijn vrouw Van Olmen
Elisabeth (inwoners van Westmeerbeek) een perceel hooiwas gelegen in Het Clijn Broeck
onder dit laathof van de heer van Westmeerbeek. Groot 100 roeden salvo justo. Renende
oost Abdij van Tongerlo, zuid De Laecke, west Abdij van Tongerlo en noord Luyten Cornelis.
29 oktober 1725 Extraordinaris genecht

[AMW-F841-111]

Extraordinaris gehouden voor de meyer Tuerlincx, Sneyers Jan en Verstappen Jan als
laten van dit laathof van de Heer van Westmeerbeek.
1. Verbist Andries in kwaliteit als Heilige Geestmeester van de Heilige Geest van
Westmeerbeek bezetter en aanlegger tegen het perceel land genaamd Het
Visschers zo en gelijk hetzelfde is gelegen onder dit laathof en op ons register in zijn
regenoten bekend staat. Gekomen van wijlen Van Dijck Adriaen Michielszoon.
De aanlegger bij bezet de plek land voorschreven pro primo om daaraan te verhalen
de verlopen van een rente van 6 guldens jaarlijks op het voorstaande perceel land
verpand prout in dit register alhier voorgelezen en getoond verschreven 5 volle jaren
en meerdere jaren tot hiertoe en vervolgens hetgeen pendente lite nog zal
verschijnen, salvo korting van alle deugdelijke bewijzen van betaling, ingeval
verzoekende hiervan de wet gedaan te worden aan de persoon van Baeten Adriaen
als vruchtgebruiker.
13 november 1725 Genecht

[AMW-F841-112]

Genecht gehouden voor de meyer Tuerlincx, Verstappen Jan en Sneyers Adriaen als
laten van dit laathof.
1. Verbist Andries in kwaliteit als voor aanlegger tegen het voorstaande land prout in
het eerste bezet zijnde in actis.
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Refert de meyer Tuerlincx de wet gedaan te hebben van het voorstaande eerste
bezet in persoon zijnde de vruchtgebruiker van het voorstaande pand en bezet verder
het pand pro secundo blijkend bij relaas op zegel.
29 november 1726 Eedaflegging

[AMW-F841-112]

Vandenbergh Bartholomeus heeft gedaan de behoorlijke eed als laat van dit laathof van
Heultje en Rixendonk voor de meyer Tuerlincx, Verstappen Jan, Sijmons Adriaen,
Sneyers Adriaen en Luyten Cornelis.
29 november 1726 Ordinaris genecht

[AMW-F841-112]

Ordinaris genecht gehouden voor meyer Tuerlincx, Vandenbergh Bartholomeus,
Verstappen Jan, Luyten Cornelis en Sijmons Adriaen als laten.
1. De Heer van deze heerlijkheid aanlegger tegen Sneyers Adriaen gedaagde.
Compareerde procureur De Vos als gelastigde van de heer Van Cauwegom,
insgelijks ook van Heultje en Rixendonk, die concludeert tot last van Sneyers
Adriaen (inwoner van Heultje) tot betaling van pontpenningen over zekere koop van
land ter som van 90 guldens en een veertel koren blijkens de akte van goedenis
gepasseerd op 16 december 1723. Welke pontpenningen aan de voorstaande heer
Van Cauwegom q.q. zijn toekomende uit kracht van zijn denombrement over Heultje,
hetwelk hij heeft verkregen bij leen van zijn Excellentie de heer Markies van
Westerlo. Hij is in maart 1717 genoodzaakt geweest ter verheffen bij reliëf mits de
dood van zijn voorzaat in het leenhof van zijn voorgenoemde Excellentie, waarover
de heer aanlegger is beschreven geweest op 3 maart 1717. Welke beschrijfbrief
alhier in recht zal worden overgelegd als dat nodig moest zijn, zeggende te dien
einde dezelfde Sneyers Adriaen tot betaling te hebben doen dagvaarden tegen 1
uur namiddag op 29 november 1726 door dienaar Bruers Andries, die dat heeft
doen blijken aan de persoon van Sneyers Adriaen en gedaan heeft op zegel. Mede
ook van de sommatie der laten, eisende kosten al reeds gedaan en alsnog te
geschieden. Overzulks de gedaagde voor recht geroepen zijnde, is gecompareerd en
verzoekt hij aan De Vos voldoening aan zijn genomen conclusie ad primam alias uw
ordonnantie.
29 november 1726 Eedaflegging

[AMW-F841-113]

Van Kerckhoven Adriaen heeft gedaan de behoorlijke eed als laat van dit laathof van
Heultje en Rixendonk voor de meyer Tuerlincx, Verstappen Jan, Sijmons Adriaen en
Luyten Cornelis als laten.
16 januari 1727 Genecht

[AMW-F841-113]

Genecht gehouden voor de meyer Tuerlincx, Verstappen Jan en Luyten Cornelis als
laten.
1. De Heer van deze heerlijkheid aanlegger tegen Sneyers Adriaen gedaagde.
De gedaagde in persoon van Sneyers Adriaen verzoekt kopie van de genomen
conclusie tot zijn last genomen.
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In de presentie van de meyer en Verstappen Jan protesteert De Vos ad interim in
vorm van recht en van zijn verzoek des meyers en dienaren comparitie ten einde van
voldoening aan het laatst gedicteerde bij hem De Vos gedaan op 29 november 1726.
Mits geen comparitie der voorstaande laten van dit laathof daartoe nochtans
gesommeerd zijnde door de dienaar Bruers Andries ut refert. Daartoe gesommeerd
zijnde op heden tegen 1 uur namiddag. Depost verzoekt De Vos voldoening aan zijn
genomen conclusie as voor.
Compareerde Sneyers Adriaen (gedaagde) die communicatie gehad heeft van de
vragen en conclusie bij de heer aanlegger tot zijn last genomen ten genecht van 29
november 1726 en daartegen procederende. Hij zegt onder alle behoorlijke
uitzonderingen en protest van zijn speciale comparitie, dat de goederen gelegen
onder de heerlijkheid of het laathof van Heultje en Rixendonk nooit aan enige
pontpenningen zijn onderworpen geweest noch dat daarvan iets in alle
verhandelingen, verteringen of belastingen der zelfde goederen betaald is geweest,
behalve de kosten van goeden en ontgoeden. Zulk dat de gedaagde alvoor vanop
des Heer aanlegger zijn conclusie pertinent te kunnen antwoorden en te contesteren,
item uiterst gesondeerd is te sustinueren dat de voorschreven Heer aanlegger zal
hebben te doceren van de titel, op welk hij verstaat dat de gezegde pontpenningen
aan hem zouden moeten betaald worden. Om dezelfde pretenties tijdelijk gezien te
doen. En te delibereren of hij gedaagde. Enz.
Compareerde procureur De Vos die gezien heeft het gedicteerde en zegt daartegen
te procederen en ten principale dat zijn meester dit beschreven is geweest teneinde
van reliëf of verheffing op 3 maart 1717. Bij welke beschrijving als griffier heeft
geaccuseerd Mangelschots F., welke akte alhier bij provisie wordt geëxhibeerd
waaruit de rechter kan tasten het recht van zijn meester van hem De Vos. Eisende
kosten als voor.
25 februari 1727 Vernaardering

[AMW-F841-115]

Compareerde Sneyers Adriaen en heeft van bloedswegen verklaart te vernaarderen zulke
koop en verkoop van zekere weide of bempd gelegen onder dit laathof die verkocht is
geweest door Luyten Cornelis en zijn vrouw Van Dijck Maria aan Van Kerckhoven Jan
als laatste hoger. Hij zal de oorspronkelijke koper schadeloosstellen volgens de gebruikelijke
costumen.
10 maart 1727 Vernaardering

[AMW-F841-115]

Compareerde Sneyers Adriaen die alhier heeft vertoond voor Sijmons Adriaen en
Verstappen Jan als laten zeker 2 attestaties als dat Sneyers Adriaen is van bloedswegen
en hebben de vernaardering geaccepteerd waarvan de akte hiervoor is gepasseerd. Present
Van Kerckhoven Jan.
27 november 1736 Eedaflegging

[AMW-F841-115]

Compareerden Sneyers Jan en Moons Adriaen en hebben de behoorlijke eed gedaan als
laten van dit laathof van de heerlijkheid Heultje en Rixendonk onder de Heer van
Westmeerbeek voor Sijmons Adriaen en Van Kerckhoven Jan als laten van hetzelfde
laathof.
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[AMW-F841-115]

Sneyers Adriaen, Luyten Peeter en Bruyndonckx Peeter hebben de eed als laten van dit
laathof gedaan.
24 maart 1676 Genecht

[AMW-F841-116]

Recht gerekwireerd voor meyer Michiels, Blampaerts Gaspar, Van Thielen Adriaen en
Sijmons Guilliam als laten van dit laathof.
17 november 1676 Verkoop van land

[AMW-F841-116]

Compareerde Mesens Peeter zowel voor zichzelf alsmede volkomen last en procuratie
hebbende van Verstappen Elisabeth zijn overleden huisvrouw zoals blijkt bij de akte van
procuratie gepasseerd voor notaris Mangelschots op 13 oktober 1676. Hij verkoopt in die
kwaliteit aan Verstappen Jan en Van Kerckhoven Adriaen (ieder voor de helft) een perceel
land groot 3,5 sillen gelegen alhier in het binnenblok van voorstaande Verstappen Jan.
Renende oost Van Kerckhoven Adriaen voorstaand, zuid Van Echelpoel Peeter, west en
noord Verstappen Jan. Dit volgens scheiding en deling hiervoor gepasseerd.
In de marge:

Depost nihil actum ten regarde van de goedenis en wordt de opdracht
gehouden voor goed en in volle sterkte.
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