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[HSV-2255-006]

Leen Boeck vant Leen Hoff Binnen Glendel Met Eene Erff. Pachte Offe Chijns Van Twelf
Virtelen Coren Jaerlijcx Gelegen Onder Het Marquisaet Van Westerloo Anno 1700 Vernieuwt
Ingevolghe d’opene brieven waervan alhier copije autenticke van woorde tot woorde is
volgende mette releasen der publicatie ende affectie uijt cracht van authorisatie gedaen
Carel bijder gratien Godts Coninck van Castillien van Leon van Arragon ende aertshertoghe
van Oistenrijck, hertoghe van Bourgoignen van Lothrijck van Brabant etc. den eersten vande
deurwaerders van onsen Raede geordonneert in Brabant hier op versoecht saluijt. Wij
hebben ontvangen die supplicatie van De Rest Jacques drossardt des Landts ende
Marquisaets van Westerloo inhoudende hoedat hij op den 13 martij lestleden hadde gecocht
ende vercregen voor d’erffgenaemen Vander Wimpe Andries eene leenboeck vanden
leenhove in Glendel met verscheyde achterleenen ende eenen erffpacht oft chijns van twelff
vertelen rocx jaerlijcx hem bestreckende op diversche goederen ende gronden van erffven
aldaer onder Glendel ende Westerloo voors. geleghen ruerende vanden leenhove des voors.
marquisaets ende alsoo de voors. achterleenen ende panden voorde voors. cheijnsen
verbonden met die regenoten van dijer door de langhen laps van hondert ende meer jaeren
den selven was vernieuwt geweest seer waeren verduijstert ende van tijde tot tijde veroudert
ende gecomen in vremde handen soo bij coope, transporte, gifte, versterff als andersints
sulcx dat den suppliant de selve niet en coste gevinden nochte achterhaelen tot sijnder
groote prejudictie oorsaecke hij hem was keerende tot ons oidtmoedelijck biddende gedient
te sijn hem te verleenen brieven van terrier in forma daertoe dienende waeromme soo ist dat
wij desen aengesien U: ontbieden ende committeren bij desen dat gij ten versuecke des
voors. suppliants oft sijnen gecommitteerden U transporteert alomme ter plaetsen daer die
goederen des voors. suppliants gelegen sijn ende dat op eenen sondagh off anderen
heijlighdagh ten tijde vande hooghmisse van onsen tweghen openbaerlijck uijtroept ende
gebieden doet dat alle degene die de voors. suppliant eenighe chijnsen oft erffpachte ende
andere heerlijcke rechten daertoe staende schuldigh ende ten achteren sijn tsij in gelde,
graenen, cappuijnen oft andere hoedaenighe ende van wat nature die soude moghen wesen,
mede oock die gene die vanden voors. suppliant ter cause voors. eenighe leenen oft
achterleenen sijn houdende dat sij hem off sijnen gecommitteerden die oplegghen ende
betaelen ten daege als die vallen ende verschijnen ende voorts dat sij binnen sesse weken
naer de publicatie van desen hun laeten vinden bijden voors. suppliant off sijnen
gecommitteerden ende hen in handen geven en overbrenghen met goede pertinente
declaratie ende bescheeden die renten ende heerlijcke chijnsen die den suppliant aldaer is
heffende met die panden ende contrepanden daerop die selve sijn beseth uijtgaen ende voor
onderpandt staen alsso die sijn geleghen tusschen hunnen paelen ende regenoten met
naemen ende toenaemen vande proprieetarissen ende possesseurs der selven goeden om
t’selve gedaen sijnde bij den voors. suppliant sijnen ouden leenboeck, rollen ende registeren
vernieuwt te worden ende hem nu toecomende daer mede te behelpen op pene van ses
carolus guldens te verbeuren bij degene die gebreckelijck sullen bevonden worden int
verclaeren ende overbrenghen vande voorschreven goeden ende regenoten daerop de
voors. suppliant de voors. cheijnsen en rechten is heffende soo voors. is d’een hellicht daer
aff te betaelen tot onsen behoeve ende d’ander ten behoeve des voors. suppliant. Ende
ingevalle van oppositie, weijgeringhe oft vertreck daeght d’opponenten te compareren
t’eenen sekeren geleghenen daeghe voor onse seer lieve ende getrauwe die cancellier ende
luijden van onsen Raede geordonneert in Brabant om aldaer die redenen hinder oppositie
weijgeringhe oft vertreck op te doen ende te verclaeren t’antwoorden ende inde saecke
voorts te procederen soo behooren sal overschrijvende ten voors. daeghe onse voors.
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cancellier ende raedtsluijden tgene des gij in desen sult hebben gedaen de welcke wij
ontbieden ende committeren dat sij parthijen gehoort goedt cort ende onvertoghen recht
ende expeditie instiere doen ende op dat niemandt en pretendere eenighe oorsaecke voor
ignorantie ende een ieder sigh verogede van schaede soo willen wij dat gij alomme aende
kerckdeuren ende plaetse daer des behooren sal slaet oft doet slaen copije authenticke van
dese onse opene brieven ende dat aleer gij dese ter executie stelt blijke dat den rentmeester
vande exploiten van onsen voors. raede hier van notitie gehouden sal hebben mitsgaeders
dat d’impetranten deser aenden selven rentmeester sullen hebben gegeven obligatie van
ons niet te frauderen in het paert ons competerende inde amanden die hier uijt souden
comen volgen naer die t’ontfanghen mette hunne ende daer van aenden selven rentmeester
getrauwen staet ende rekeninghe te geven alles op pene van nulliteijt der selven ende van
alle tgene voorders sal worden gedaen ter contrarien. Want ons alsoo gelieft gegeven in
onse stadt Brussele onder onsen groote segele den 28 maij 1700 ende was geparapheert
gesegelt met des conincx segele in rooden wassche uijthange aen enckele parchementen
steert in margine stondt ontfanghen d’obligatie hier boven geroert. Actum 11 juni 1700 ende
was onderteekent B. Blocqueau.
Collata concordat cum suo originali quod attestor Theod. Lambert Thijs nots pubs 1702.
Aen den coninck in sijnen Raede van Brabant
Verthoont reverentelijck sieur De Rest Jacques drossardt des landts ende marquisaets
Westerloo hoedat hij hier te hove heeft geobtineert de mede gaende brieven van terrier de
welcke hij geerne soude doen exploiteren onder glendel ende daer omtrent tot het
vernieuwen van sijnen leenboeck ende chijnsboeck aldaer ende alsoo daer geene
deurweerders van desen hove en resideren nochte daer omtrent als tot Herentals, Geel,
Tuernhout hunne gedestineerde domicilien volgens den reglementen ende ordonnantien van
dese hove ende dat het hier costelijck soude wesen daertoe eenen expressen deurwaerder
t’aensoecken van Mechelen ofte Lier wesende de naeste residentie van daeromtrent
disterende vijff ende seven uren van daer tot groote prejudicie des verthoonders oorsaecke
hij hem is keerende totten hove oidtmoedelijck biddende gelieve gedient te sjin tot het
exploiteren van dese voors. brieven t’authoriseren alle notarissen ende officieren van justicie
bij den suppliant t’aensoecken ende dat voor dese reijse alleen sonder t’selve te trecken in
consequentie midts gevende pertinent relaes van hun exploit d’welck doende etc. ende was
onderteeckent N. Vanden Neucker
Copije vanden appoinctemente
T’Hoff authoriseert ten eijnde alhier versocht alle officieren van justicie bijden suppliant
t’aensoecken ende dat voor dese reijse alleen sonder tselve te trecken in consequentie midts
gevende pertinent relaes. Actum 17 junij 1700 ende was geparapheert Grijsp. U.v. ondert.
Tombelle.
Copije vanden releasen der publicatie ende affictien
Den onders. Stadthouder van Westerloo verclaert ingevolghens de authorisatie van den
Raede van Brabant in dato 17 junij 1700 ondert. Tombelle de brieven van terrier vanden
leenboeck van glendel tot Westerloo ende Soerle opden 27 junij 1700 ende op 29 ditto tot
Tongerloo gepubliceert ende bij copijen geaffigeert te hebben op pene als inde selve brieven
van terrier staet waer van den iersten sitdagh sal wesen 13 : 27 julij 1700 ende 11 augusti
daer naer in teecken der waerhijdt hebbe desen onderteekent dato alsboven ende ten
versoecke vanden heere drossardt J. De Rest als leenheer ende was onderteekent
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Vervecken Joris stadthouder. Onder stondt als volght: den onders. Meijer van Soerle
verclaert alsboven de selve exploiten op 4 julij 1700 tot Soerle aende Capelle ende tot
Noderwijck te hebben gedaen te fine alsboven ende den onders. Dienaer Van Castel
Adriaen van justicie verclaert het selven alsboven aentvoorts cappelken tot glendel te
hebben gedaen op 4 julij 1700 ende alles met affictie van copijen vande voors. brieven van
terrier ende was ondert. Maesmans A. en Van Castel Adriaen.
Collata concordat cum suo originali
Quod attestor Theod. Lamber. Thijs nots. pubs 1702.
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[HSV-2255-006]

Douwen Jan bij koop van de erfgenamen van Dens Willem houdt te leen het Leenhof tot
Daemseijnde onder Westerlo met huis, schuur en stallen groot 5 sillen en gelegen op Het
Lijsenbetthen Block. Dit op last van 5 veertelen koren jaarlijks met Kerstmis te leveren aan
voorstaande leenheer. Renende het voorstaand huis en erf oost s’heeren straat, zuid De
Veldtstraet, west Helsen Willem erfgenamen te weten heer Helsen Joannes (pastoor), noord
Cuypers Willem. Ut patet in libro antiquo folio’s 1, 2, 6 en 10.
Op 11 mei 1743 is gecompareerd Douwen Adriaen als momber en mede erfgenaam van
zijn gewezen vader Douwen Jan geassisteerd met Diels Peeter en Hemels Jan als mede
mombers van de kinderen en kleinkinderen van Douwen Jan en hebben mits zijn dood
verheven en ontvangen te leen in zusterlijke en broederlijke rechten het bovenstaande
leenhof met huis, schuur en stallen groot 5 sillen en gelegen op Het Lijsenbetten Block. De
comparant Douwen Adriaen Janszoon blijft sterf- en bezetman.
Op 30 september 1749 is gekomen Douwen Jan die verklaart dat dit pand aan hem bevallen
is bij scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders van Westerlo.

Folio 3

[HSV-2255-008]

De erfgenamen van Helsen Willem houden te leen bij koop van Govaerts Willem en verder
bij mangeling tegen Helsen Jan Peeterszoon 3 sillen land ook gelegen op Het Lijsebetten
Block renende oost Douwen Jan, zuid De Veldtstraet, west Helsen Geert en noord hunzelf.
Met de last van 3 veertelen koren jaarlijks met Kerstmis te leveren. Wuyts Jan is bezetman
en heer Helsen Joannes pastoor alsnu in Holland is sterfman. Ut patet in libro antiquo folio
3.
Op 19 juni 1716 is gecompareerd voorstaande heer Helsen Joannes bij scheiding en deling
hiertoe komende voor wie Diels Peeter Janszoon de eed heeft gedaan als bezetman.
Op 19 april 1737 zijn gecompareerd de erfgenamen en Douwen Jan als mede erfgenaam
en hebben verheven en ontvangen te leen mits de dood van heer Helsen Joannes (in zijn
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leven priester) de bovenstaande 3 sillen land gelegen als boven. Voorstaande Douwen Jan
Martinuszoon is sterf- en bezetman.
Enkele dagen voor dezelfde datum compareerden de gelijke erfgenamen en hebben de
opdracht gegeven in handen van Bourbon Hendrick (leenvinder) om naar leenhofs recht te
goeden en erven Douwen Jan Martinuszoon met zijn vrouw Syen Elisabeth aan wie de
gelijke erfgenamen hebben gecedeerd en getransporteerd de bovenstaande 3 sillen
gekomen van heer Helsen Joannes (priester). Dit volgens de conditie gepasseerd voor
secretaris Van Wesel binnen Westerlo. De voorstaande koper blijft sterf- en bezetman.
Op 27 februari 1742 zijn gecompareerd Syen Martinus en Diels Peeter als wettige
mombers van het weeskind van Douwen Jan daar moeder af was Syen Elisabeth en
hebben mits de dood van Douwen Jan verheven en ontvangen te leen de bovenstaande 3
sillen land gelegen op Het Lijsenbetten Block. Als sterfvrouw wordt gesteld Douwen
Dimpena oud 9 jaren voor wie Syen Martinus (meyer van Oevel) de eed als bezetman heeft
gedaan.
Op 1 april 1747 is gecompareerd T’Syen Martinus (meyer van Oevel) en heeft mits de dood
van Douwen Dimpna verheven en ontvangen te leen bovenstaande 3 sillen land gelegen op
Het Lijsenbetten Block. De comparant blijft sterf- en bezetman.
Op 10 maart 1752 zijn gekomen Van Hoeff Guilliam en Verachtert Peeter als voogden en
mombers over de wezen achtergelaten bij wijlen Syen Martinus (meyer van Oevel). De
mombers hebben tot behoef van de wezen te leen ontvangen de bovenstaande 3 sillen land
gelegen op Het Lijsenbetten Block. Als sterfman wordt gesteld Syen Michiel (zoon van de
meyer) oud 7 jaren voor wie Verachtert Peeter de eed van trouw en manschap heeft
gedaan.
Folio 4

[HSV-2255-010]

Helsen Geeraert houdt te leen een half bunder land ook gelegen op Het Lijsebette Block
renende oost Helsen Willem erfgenamen, zuid De Veldtstraet, west Van Outsel Jan en noord
Minnen Jan. Dit met de last van 2 veertelen koren jaarlijks met Kerstmis te leveren. Ut patet
in libro antiquo folio 1 verso.
Op 7 november 1713 is gecompareerd Helsen Peeter Gerarduszoon en heeft mits de dood
van zijn vader verheven en ontvangen te leen een half bunder land gelegen op Het Lijsebette
Block. Zijn zuster Helsen Elisabeth, aan wie dit bevallen is bij scheiding, blijft sterfvrouw en
voorstaande Helsen Peeter heeft voor haar de eed gedaan als bezetman.
Op 1 september 1733 is gecompareerd Van Kerckhoven Adriaen weduwnaar van Helsen
Elisabeth en heeft mits de dood van zijn vrouw voor hem en zijn minderjarige kinderen
verheven het voorstaande half bunder land. De comparant blijft ook sterfman.
Op 16 juli 1753 is gecompareerd Van Kerckhoven Jan Baptist Adriaenszoon en heeft mits
de dood van zijn vader verheven en ontvangen te leen in zusterlijke en broederlijke rechten
dit bovenstaande pand. De comparant blijft sterf- en bezetman.
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[HSV-2255-012]

Van Outsel Jan nom. uxoris Geens Catharina houdt te leen 1,5 sillen land ook gelegen op
Het Lijsenbetten Block en dat met de last van 2 veertelen koren jaarlijks samen met het
volgende item voor een half sille. Renende deze 1,5 sillen oost Helsen Geert, zuid De
Veldtstraet, west de baan naar Herentals en noord Van Kerckhoven Adriaen. Ut patet in libro
antiquo folio 1 verso.
Op 13 juni 1718 is gecompareerd Van Outsel Jan en heeft mits de dood van zijn vader Van
Outsel Jan in zusterlijke en broederlijke rechten verheven de voorstaande 1,5 sillen land.
Dezelfde blijft sterfman en heeft als bezetman de eed gedaan.
Op 2 oktober 1739 is gecompareerd Van Outsel Gilliam en is gekomen, mits de dood van
zijn broer Van Outsel Jan, met de kleine rechten zowel voor zichzelf en ook voor zijn mede
consoorten.
Op dezelfde dag is gecompareerd Van Outsel Gilliam en heeft mits de dood van zijn broer
Van Outsel Jan verheven en ontvangen te leen 1,5 sillen land. De comparant blijft sterf- en
bezetman.
Op dezelfde dag is gekomen Van Outsel Gilliam en bekent gekocht te hebben van Van
Outsel Jan met zijn consoorten volgens akkoord gepasseerd voor notaris Elaerts op 13
januari 1739 het voorstaande pand. Hij wilt zichzelf laten gichten, goeden en erven naar de
leense rechten.
Folio 6

[HSV-2255-020]

Voorstaande Van Outsel Jan houdt nog te leen nom. uxoris een half sille land op Het
Lijsebetten Block op de last zoals hiervoor staat. Renende oost en west zichzelf, zuid De
Veldtstraet, noord Van Kerckhoven Adriaen. Dezelfde Van Outsel Jan blijft sterfman. Ut patet
in libro antiquo folio 8 verso.
Op 12 juni 1718 is gecompareerd Van Outsel Jan en heeft mits de dood van zijn vader Van
Outsel Jan in zusterlijke en broederlijke rechten verheven de voorstaande halve sille land.
Hij blijft ook sterf- en bezetman.
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Op 2 oktober 1739 is gecompareerd Van Outsel Gilliam voor zichzelf en ook voor zijn mede
consoorten volgens de scheiding en deling met de kleine rechten hiertoe gekomen.
Op dezelfde dag is gekomen dezelfde Van Outsel Gilliam en heeft mits de dood van zijn
broer Van Outsel Jan verheven en ontvangen te leen de bovenstaande halve sille land. De
comparant blijft sterf- en bezetman.
Op dezelfde dag is gekomen Van Outsel Gilliam en bekent gekocht te hebben van Van
Outsel Jan met zijn consoorten volgens akkoord gepasseerd voor notaris Elaerts op 13
januari 1739 het voorstaande pand. Hij wilt zichzelf laten gichten, goeden en erven naar de
leense rechten.
Folio 7

[HSV-2255-022]

Van Passel Peeter te voren Wuyts Willem houdt te leen een half bunder land renende oost
Verbiest Henrick erfgenamen, zuid De Veldtstraet, west Verlooy Adriaen erfgenamen en
noord Verstappen Adriaen. Ut patet in libro antiquo folio 60.
Op 29 september 1729 is gecompareerd Van Passel Andries en heeft mits de dood van zijn
vader Van Passel Peeter in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen te
leen het voorstaande half bunder land gelegen en renende als boven. Blijvende dezelfde
Van Passel Andries sterf- en bezetman.
Op 24 januari 1750 zijn gekomen Dirckx Cornelis en Van Passel Dimphana aan wie de
helft minus 5 roeden van het bovenstaande pand bevallen is bij scheiding en deling renende
oost Bellens Hendrick, zuid Van Passel Catharina, west Soeten Peeter en noord Verstappen
Adriaen erfgenamen. De andere helft zie folio 72.
Op dezelfde dag zijn gekomen Dirckx Cornelis en zijn vrouw Van Passel Dimphana en
verklaren verkocht te hebben de helft minus 5 roeden van dit bovenstaande perceel land.
Vervolgens is hierin gegooid Lemmens Jan Francis en heeft de eed van trouw en
manschap gedaan.
Folio 8

[HSV-2255-023]

Verbiest Cathlijn Hendrickxdochter houdt te leen bij scheiding en deling een half bunder
land minus 24 roeden waar De Cappelle ter Voordt staat renende oost voorstaande kapel,
zuid De Veldtstraet, west Van Passel Peeter en noord Verstappen Jan. Verbiest Jan is haar
bezet man. Ut patet in libro antiquo folio 11 verso.
Op 2 juli 1725 is gecompareerd voorstaande Verbist Jan oud 55 jaren en heeft zowel in zijn
naam als in de naam van zijn mede erfgenamen van de voorstaande Verbist Cathlijn
verheven en ontvangen te leen het voorstaande half bunder land minus 24 roeden. Verbist
Jan blijft sterfman en is gecontinueerd op zijn vorige eed.
Op 12 december 1710 is gekomen Bellens Henderick en is volgens scheiding en deling
nom. uxoris met zijn schoonzusters en schoonbroers hiertoe gekomen en aan hem bevallen.
Op dezelfde dag is gecompareerd Bellens Henderick en heeft verheven en ontvangen te
leen mits de dood van Verbiest Jan (oom van zijn vrouw) het voorschreven half bunder land
minus 24 roeden. Hij blijft ook sterf- en bezetman. Nota: uit deze post zijn verkocht op 8
maart 1753 20 roeden zoals blijkt folio 76. Dus blijft dit perceel land nog 156 roeden.
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[HSV-2255-024]

Goyvaerts Adriaen als kapelmeester van De Cappelle ter Voordt houdt te leen de
voorschreven 24 roeden in het erf van Verbiest Cathlijn renende oost de baan naar
Herentals, zuid De Veldtstraet, west en noord Verbiest Cathlijn. Ut patet in libro antiquo folio
12.
Op 28 maart 1731 is gecompareerd Douwen Jan als kapelmeester en heeft mits de dood
van Goyvaerts Adriaen verheven de voorstaande 24 roeden. Hij blijft ook sterf- en
bezetman.
Op 15 maart 1743 is gecompareerd Helsen Merten Peeterszoon alsnu kapelmeester en
heeft verheven en ontvangen te leen mits de dood van Douwen Jan dit pand. Helsen
Merten blijft sterf- en bezetman en is gecontinueerd op zijn vorige eed.
Op 23 november 1750 is gecompareerd Helsen Peeter Janszoon en heeft verheven en
ontvangen te leen als kapelmeester mits de dood van Helsen Merten (gewezen
kapelmeester) het voorstaande pand. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Op 10 maart 1753 is gekomen Dierckx Jan Michielszoon als kapelmeester en heeft mits de
dood van Helsen Peeter verheven dit pand renende oost de baan naar Herentals, zuid De
Veltstraet, west en noord Bellens Henderick. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Folio 10

[HSV-2255-025]

De weduwe van Stercx Merten genaamd Van De Weyer Elisabeth houdt te leen de helft
van 2 dagmalen bempd gelegen in De Oosterwijcksche Voordt renende oost Verstappen
Adriaen, zuid Goyvaerts Jan, west Verstappen Merten erfgenamen en noord Verstappen
Adriaen. Ut patet in libro antiquo folio 14 staande Verlinden Cornelis voor haar als
bezetman.
Op 9 maart 1713 compareerde Stercx Peeter en heeft volgens manuele procuratie van zijn
moeder Van De Weyer Elisabeth weduwe van wijlen Stercx Merten aan voorstaande
Stercx Peeter volgens scheiding en deling getransporteerd en overgegeven de voorstaande
helft van 2 dagmalen bempd.
Op 11 september 1749 is gekomen Bouwen Elisabeth weduwe van Sterckx Peeter en
heeft verheven mits de dood van haar man de voorstaande helft van 2 dagmalen bempd. Ze
stelt Sterckx Joannes haar zoon als sterf- en bezetman.
Folio 11

[HSV-2255-026]

Van Outsel Jan Baptist houdt te leen de andere helft van de voorschreven 2 dagmalen
bempd gelegen in De Oosterwijcksche Voordt renende oost Verstappen Adriaen, zuid
Goyvaerts Jan, west Verstappen Merten erfgenamen en noord Verstappen Adriaen. Ut patet
in libro antiquo folio 14 verso.
Op 9 maart 1713 compareerde Van Eutsel Jan Baptist die bekent verkocht te hebben de
voorstaande helft van 2 dagmalen bempd aan Stercx Peeter die alsnu hierin is gegooid en
gegicht.
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Op 11 september 1749 is gekomen Bouwen Elisabeth weduwe van wijlen Sterckx Peeter
en heeft mits de dood van haar man verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft
van 2 dagmalen bempd. Ze stelt Sterckx Joannes haar zoon als sterf- en bezetman.
Folio 12

[HSV-2255-027]

Verstappen Adriaen houdt te leen een 3e deel van 3 dagmalen bempd gelegen in De
Oosterwijcksche Voordt renende oost De Voortstraet, zuid Verbiest Cathlijn, west weduwe
Stercx Marten en Van Outsel Jan Baptist, noord zichzelf. Staande in 2 items folio’s 14 en 15
in libro antiquo.
Nota: al de percelen of items beginnende folio 1 zijn verobligeerd of onderpand voor de 4
mudden rogge jaarlijks toekomend aan de leenheer en zijn enige daarvoor en ook door het
gebrek van relieven bij de leenheer uitgewonnen ut patet in libro antiquo folio 15 en verder
wederom te leen uitgegeven.
Op heden 25 mei 1720 is gecompareerd Verstappen Henrick en heeft mits de dood van zijn
vader Verstappen Adriaen in zusterlijke en broederlijke rechten verheven het voorstaande
3e deel van 3 dagmalen bempd. Dezelfde blijft sterfman en heeft als bezetman gedaan de
eed van trouw.
Op 6 april 1730 zijn gecompareerd Wauts Peeter in huwelijk met Verstappen Joanna Maria
en Cools Hendrick in huwelijk met Verstappen Anna en hebben in zusterlijke rechten mits
de dood van hun broer Verstappen Henrick verheven de voorstaande bempd. Wauts
Peeter blijft sterfman en heeft als bezetman de eed van trouw gedaan.
Op 28 februari 1747 is gekomen Cools Henderick in huwelijk met Verstappen Anna, zowel
voor zijn vrouw alsook voor haar zuster Verstappen Jenne Marie en heeft verheven en
ontvangen te leen in zusterlijke rechten de bovenstaande bempd. Hij stelt als sterfvrouw
Cools Jenne Maria oud 18 jaren voor wie Cools Henderick haar vader de eed heeft
gedaan als bezetman.
Op 5 juli 1753 is gecompareerd Oniaerts Egidius (notaris) en heeft mits de dood van Cools
Henrick de eed als bezetman gedaan.
Folio 13

[HSV-2255-030]

Vervolg van folio 14.
… Van Passel Elisabeth weduwe van Goyvaerts Adriaen en heeft mits de dood van haar
man verheven de helft van het voorstaande half bunder bempd gelegen en renende als voor.
Ze blijft sterfvrouw voor wie Van Passel Peeter haar broer de eed heeft gedaan als
bezetman.
Op 6 mei 1754 is gecompareerd Verachtert Philippus Jacobus en heeft mits de dood van
Van Passel Peeter de eed gedaan als bezetman.
Folio 14

[HSV-2255-031]

Van Kerckhoven Adriaen houdt te leen een half bunder bempd gelegen in Het Oosterwijcx
Broeck renende oost Helsen Christina, zuid Helsen Adriaen erfgenamen, west Helsen Geert
en noord den loop. Ut patet in libro antiquo folio 18.
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Op 21 november 1708 is gecompareerd Van Kerckhoven Adriaen en bekent schuldig te
zijn aan Van Luffelt Vincent de som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand wordt
gegeven voorstaand half bunder bempd. Vervolgens is Van Luffelt Vincent hierin gegicht en
gegooid volgens de leense rechten voor wie De Rest Jan Baptist als bezetman de eed
heeft gedaan.
In de marge:

Op 20 november 1731 is gecompareerd Huyghen Merten voor zichzelf en
zijn consoorten en Smolders Jan als erfgenaam in de naam van zijn
kinderen van Van Leuffel Vincent en hebben bekent ontvangen te hebben
van Goyvaerts Adriaen als momber over de wezen van Goyvaerts
Adriaen de som van 100 guldens kapitaal met de interesten. Hiermee is
deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan.

Op 17 maart 1718 is gekomen Van Leuffel Vincent en heeft mits de dood van De Rest Jan
Baptist de eed gedaan als bezetman.
Op 27 juni 1720 is gekomen Dockx H. als onwederroepelijk gemachtigd vanwege Van
Kerckhoven Adriaen zoals blijkt uit de procuratie ingeschreven in de akte van verkoop
gepasseerd voor notaris Wils op 7 mei 1716. Hij heeft in die kwaliteit opgedragen voor een
som van 60 guldens en op last van de helft van voorstaande rente en de helft van het
voorstaande half bunder bempd tot behoef van Goyvaerts Adriaen en zijn vrouw Van
Passel Elisabeth. Vervolgens zijn ze hierin gegooid en geërfd volgens de leense rechten.
Op 28 maart 1731 is gecompareerd …
Zie verder folio 13 verso.
Op 4 maart 1721 zijn gecompareerd Van Kerckhoven Adriaen en zijn vrouw
Vermeerbergen Elisabeth en hebben bekent getransporteerd te hebben tot behoef van Van
Leuffel Vincent de helft van het voorstaande half bunder bempd om bij dezelfde Van
Leuffel Vincent verhuurt te worden en daaruit jaarlijks te vinden de som van de jaarlijkse
interesten voor voorstaande geleende som geld.
Op 10 januari 1730 zijn gecompareerd Smolders Jan en Huyghen Marten cum suis als
erfgenamen van Van Leuffel Vincent en hebben mits de dood van dezelfde tussen hun
onverdeeld verheven de voorstaande rente van 100 guldens kapitaal. Als sterfman blijft
Huyghen Marten die als bezetman gedaan heeft de eed van trouw.
Op 21 februari 1730 is gekomen Van Kerckhoven Geeraert en heeft mits de dood van zijn
vader Van Kerckhoven Adriaen in broederlijke en zusterlijke rechten verheven en
ontvangen te leen de helft van de voorstaande bempd. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Op 21 maart 1730 zijn gecompareerd Van Kerckhoven Matthijs voor zichzelf mede als
momber over de wezen van wijlen Van Kerckhoven Adriaen en Vermeerbergen
Elisabeth. Helsen Peeter en Van Kerckhoven Matthijs als mombers over de wezen
achtergelaten bij wijlen Helsen Anna daar vader van is Van Kerckhoven Geert alhier
present en verklarende af te zien van zijn vruchtgebruik. Item Vermeerbergen Jan als
momber over de wezen van wijlen Van Kerckhoven Adriaen daar moeder van leeft Moons
Catharina. Ze verkopen aan Goyvaerts Adriaen de voorstaande helft van voorstaande
bempd op de last van de helft van voorstaande rente. Dienvolgens zijn Goyvaerts Adriaen
en zijn vrouw naar de leense rechten hierin gegooid en geërfd. Als sterfvrouw wordt gesteld
Van Passel Elisabeth zijn vrouw voor hij als haar man gedaan heeft de eed van trouw.
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Op 28 maart 1731 heeft Van Passel Peeter mits de dood van Goyvaerts Adriaen de eed
gedaan als bezetman.
Op 6 mei 1754 heeft Dils Peeter Peeterszoon mits de dood van Van Passel Peeter de eed
gedaan als bezetman.
Folio 15

[HSV-2255-xxx]

Dit folio ontbreekt in het leenboek.
Folio 16

[HSV-2255-033]

Helsen Geeraert houdt te leen de helft van een half bunder bempd gelegen bij Het Roth
renende oost Van Kerckhoven Adriaen, zuid Wuyts Peeter, west Verbiest Jan en noord den
loop. Ut patet in libro antiquo folio 22.
Op 7 november 1713 is gekomen Helsen Peeter Gerarduszoon en heeft mits de dood van
zijn vader verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft van een half bunder bempd
gelegen en renende als boven. Zijn zuster Helsen Elisabeth aan wie hetzelfde bij scheiding
en deling is bevallen, blijft sterfvrouw waarvoor voorstaande Helsen Peeter de eed heeft
gedaan als bezetman.
Op 1 september 1733 is gecompareerd Van Kerckhoven Adriaen weduwnaar van Helsen
Elisabeth en heeft mits de dood van zijn vrouw zowel voor zichzelf als voor zijn minderjarige
kinderen behoorlijk verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft van een half bunder
bempd. Hij blijft ook sterfman.
Op 16 juli 1753 is gecompareerd Weynants Guilliam (meyer van Zoerle) voor en in de
naam van zijn vrouw Van Kerckhoven Maria Catharina en heeft te leen ontvangen dit
bovenstaande pand in zusterlijke en broederlijke rechten. Voorstaande Van Kerckhoven
Maria Catharina blijft sterfvrouw mits de dood van haar vader Van Kerckhoven Adriaen
voor wie Weynants Guilliam de eed heeft gedaan als bezetman.
Folio 17

[HSV-2255-034]

Voorstaande Helsen Geeraert houdt nog te leen de andere helft van het voorstaande half
bunder bempd gelegen bij Het Roth renende oost Van Kerckhoven Adriaen, zuid Wuyts
Peeter, west Verbiest Jan en noord den loop. Ut patet in libro antiquo folio 23.
Op 7 november 1713 compareerde Helsen Peeter zoon van voorstaande Helsen Geeraert
en heeft mits de dood van zijn vader verheven en te leen ontvangen de voorstaande andere
helft van het half bunder bempd gelegen en renende als voor. Zijn zuster Helsen Elisabeth
blijft sterfvrouw als het haar bevallen is bij scheiding en deling en de comparant heeft als
bezetman gedaan de eed van trouw.
Op 1 september 1733 is gecompareerd Van Kerckhoven Adriaen weduwnaar van Helsen
Elisabeth en heeft mits de dood van zijn vrouw zowel voor zichzelf als voor zijn minderjarige
kinderen behoorlijk verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft van een half bunder
bempd. Hij blijft ook sterfman.
Op 16 juli 1753 is gecompareerd Van Kerckhoven Jan Baptist en houdt te leen dit pand in
broederlijke en zusterlijke rechten mits de dood van zijn gewezen vader Van Kerckhoven
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Adriaen. Hij stelt als sterfman Van Kerckhoven Jan Francis zijn broer voor wie hij
comparant doet de eed als bezetman.
Folio 18

[HSV-2255-035]

Soeten Henrick Henrickszoon houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten een bempd
genaamd De Steertzen Bemdt waar De Wimp doorstroomt groot een half bunder renende
oost Bulckens Henrick, zuid, west en noord de kapel van het kasteel. Ut patet in libro antiquo
folio 25. Diercx Henrick staat als bezetman.
Op 25 september is gecompareerd voorstaande Soeten Henrick en heeft mits de dood van
Diercx Henrick de eed gedaan als bezetman.
Op 20 januari 1740 is gekomen Van Eynde Catharina weduwe van wijlen Soeten Henrick
geassisteerd met Verbist Henderick en heeft mits de dood van haar man verheven en te
leen ontvangen het voorstaande half bunder bempd. Als sterfman wordt hierop gesteld
Soeten Henderick Hendrickszoon één der wezen voor wie Bulkens Adriaen de eed
gedaan heeft als bezetman.
Op 27 juni 1753 is gecompareerd Verbiest Peeter en heeft mits de dood van Bulkens
Adriaen de eed gedaan als bezetman.
Folio 19

[HSV-2255-036]

Heer Belmans Joannes (advocaat) houdt te leen een bunder land hiervoor geweest 2 items
gelegen in De Keynen Driessen en Aertshaege renende oost Verrijt Cathlijn erfgenamen,
zuid Soeten Merten, west Heylen Peeter en noord De Veldtstraet. Ut patet in libro antiquo
folio’s 27 en 28.
Op 16 maart 1726 is gekomen juffrouw Reynders Dimpna zowel voor zichzelf als voor haar
2 zusters de juffrouwen Reynders Maria Theresia en Reynders Anna Maria en heeft in die
kwaliteit na de dood van heer advocaat Belmans Joannes hun oom in zusterlijke en
broederlijke rechten verheven en te leen ontvangen het voorstaande bunder land. Als
sterfman wordt hierop gesteld haar zoon Van Wesel Joannes oud 11 jaren voor wie heer
Van Wesel Franciscus (licentiaat in de rechten) de eed van trouw heeft gedaan als
bezetman.
Folio 20

[HSV-2255-037]

Van Den Bosch Anna houdt te leen het 4e deel in een perceel land groot 6 sillen gelegen in
De Keynen Driesschen renende oost Van Outven Matthijs, zuid Govaerts Niclaes, west
Soeten Adriaen erfgenamen en heer advocaat Belmans, noord De Veldtstraet. Als bezetman
staat hierop Wilms Peeter die woont tot Baal onder Aarschot. Ut patet in libro antiquo folio
30 verso.
Op 20 juni 1716 is gecompareerd Haverals Jan wonende tot Rotselaar die mits de dood van
Wilms Peeter de eed heeft gedaan als bezetman.
Op 3 januari 1718 is gekomen Haverals Jan zicht sterk makend voor zijn vrouw Janssens
Dimpna en heeft verkocht aan Soeten Merten een sille in het voorstaande perceel erve.
Vervolgens is Soeten Merten cum uxore hierin gegooid en geërfd en heeft hij de eed van
trouw gedaan.
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Op 28 april 1742 compareerde Soeten Adriaen en heeft mits de dood van zijn vader Soeten
Merten verheven en te leen ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten dit
bovenstaande pand. De comparant blijft sterf- en bezetman.
Folio 21

[HSV-2255-038]

Van Den Bosch Christiaen oud 6 jaren ook wonende als boven houdt te leen ook een 4e
deel in het voorstaande perceel land groot 6 sillen en gelegen in De Keynen Driesschen
renende oost Van Outven Matthijs, zuid Govaerts Niclaes, west Soeten Adriaen erfgenamen
en noord De Veldtstraet. Van Den Bosch Anna is sterfvrouw waar als bezetman hierop
staat Janssens Guilliam. Ut patet in libro antiquo folio 30 verso.
Op 20 juni 1716 is gecompareerd Janssens Liberecht tot Werchter en heeft mits de dood
van Janssens Guilliam de eed gedaan als bezetman.
Op 11 oktober 1742 compareerden Pelgroms Andries en Van Den Bosch Christiaen die
mits de dood van Van Den Bosch Anna hun respectievelijke moeder en tante hebben
verheven en ontvangen te leen onverdeeld tussen hen beiden 2 sillen in de bovenstaande 6
sillen gelegen en renende als hiervoor. Van Den Bosch Christiaen blijft sterf- en bezetman
en heeft de eed van trouw gedaan. Folio 74 Soeten Hendrick.
Op 10 juli 1753 is gecompareerd Pelgroms Andries en verklaart dat bij scheiding en deling
deze sille is verkocht aan Soeten Henrick. Ut patet folio 74. 1
Op dezelfde is gecompareerd Van Den Bosch Christiaen die heeft behouden de andere
sille bij scheiding en deling renende oost Cuypers Guilliam, zuid Dils Peeter, west Soeten
Adriaen hiervan afgescheiden, noord De Veldtstraet.
Folio 22

[HSV-2255-039]

Van Outven Matthijs houdt te leen de helft van 3 sillen land gelegen in De Kijnen
Driesschen renende oost Van Outven Merten, zuid Diels Jan, west Van Den Bosch Jan en
noord De Veldtstraet. Ut patet in libro antiquo folio 32 verso.
Op 15 oktober 1740 is gecompareerd Kuypers Jan als mede erfgenaam van de
voorstaande Van Outven Matthijs en Van der Veken Adriaen als momber van de
achtergelaten kinderen van Van Outven Matthijs en Broeckx Gaspar als momber van de
kinderen van Van Outven Jan. Hij heeft verheven mits de dood van Van Outven Matthijs
de bovenstaande helft van 3 sillen genaamd Den Kijnen Driesschen.
Op 15 oktober 1740 zijn gecompareerd de bovenstaande comparanten alsmede Vervoort
Diel als momber van het weeskind van Turelinckx Dielis. Ze verkopen aan Kuypers Jan de
bovenstaande helft van 3 sillen land. Deze verkoop wordt gedaan aan zowel Kuypers Jan,
Kuypers Gilliam als Kuypers Anna broers en zus. Kuypers Jan blijft sterf- en bezetman.
Op 18 september 1749 is gecompareerd Cuypers Guilliam en verklaart dat bij scheiding en
deling aan hem bevallen is het bovenstaande pand.

1

Zie achteraan deze bewerking folio 74 voor de rest.
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[HSV-2255-040]

Van Outven Merten houdt te leen de helft van 1,5 sillen land in De Kijne Driesschen
makende 75 roeden land renende oost Cuypers Willem, zuid Diels Jan, west Van Outven
Matthijs en noord De Veldtstraet. Ut patet in libro antiquo folio 32 verso.
Op 3 april 1723 zijn gecompareerd Van Hout Jan en Matthijs Joseph cum suis en hebben
tussen hen, mits de dood van Van Uytven Merten, onverdeeld ontvangen en verheven te
leen de voorstaande helft van 1,5 sillen land. Van Hout Jan blijft sterfman en heeft als
bezetman de eed van hulde, trouw en manschap gedaan.
Op 1 september 1733 is gekomen Matthijs Elisabeth en heeft mits de dood van haar man
Van Hout Jan behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft van 1,5 sillen
land. Ze blijft sterfvrouw en Soeten Merten is als bezetman gecontinueerd op zijn vorige
eed.
Op 17 mei 1740 is gecompareerd Cuypers Jan en heeft mits de dood van zijn moeder
Matthijs Elisabeth in zusterlijke en broederlijke rechten bij hun onverdeeld verheven en te
leen ontvangen de bovenstaande helft van 1,5 sillen land. Voorstaande Cuypers Jan blijft
sterf- en bezetman.
Op 14 oktober 1749 is gecompareerd Cuypers Jan en heeft bekent dat aan hem bevallen is
bij scheiding en deling dit bovenstaande pand.
Folio 24

[HSV-2255-041]

Cuypers Willem houdt te leen de andere helft van de voorstaande 1,5 sillen en vervolgens
ook 75 roeden land in De Kijnendriesschen renende oost en west Van Outven Merten, zuid
Diels Jan, noord De Veldstraet. Ut patet in libro antiquo folio 33.
Op 12 februari 1723 is gecompareerd Van Hout Jan in huwelijk met de weduwe van
Cuypers Bastiaen en heeft mits de dood van Cuypers Willem in zusterlijke en broederlijke
rechten verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft van 1,5 sillen. Hij stelt als
sterfman Cuypers Jan Sebastiaenszoon oud 10 jaren voor wie hij zelf de eed doet als
bezetman.
Op 22 augustus 1733 is gekomen Diels Peeter en heeft mits de dood van Van Hout Jan de
eed als bezetman gedaan.
Op 14 oktober 1749 is gecompareerd Cuypers Jan en heeft bekent dat aan hem bevallen is
bij scheiding en deling dit bovenstaande pand.
Folio 25

[HSV-2255-042]

Van Outven Merten houdt nog te leen de helft van 5 sillen land in De Kijne Driesschen
renende oost Douwen Peeter erfgenamen, zuid Van Hout Adriaen en Diels Jan, west
Cuypers Willem en noord De Veldtstraet. Ut patet in libro antiquo folio 35.
Op 17 april 1723 is gecompareerd Douwen Jan als kapelmeester van de Kapel ter Voort
onder Gelindel. Het voorstaande pand is bij testament gelaten aan de voorstaande kapel en
bijgevolg heeft hij mits de dood van de testateur Van Outven Merten tot behoef van de
kapel verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft van 5 sillen land. De comparant
blijft sterf- en bezetman.
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Op 15 maart 1743 is gekomen Helsen Merten als kapelmeester van de Kapel ter Voort en
heeft verheven en ontvangen te leen mits de dood van Douwen Jan de bovenstaande helft
van 5 sillen land. Dezelfde Helsen Merten Peeterszoon blijft sterf- en bezetman en is
gecontinueerd op zijn vorige eed.
Op 30 september 1744 is gekomen Kuypers Jan en bekent gekocht te hebben van Helsen
Merten als kapelmeester van de Kapel ter Voort de helft van 5 sillen land. Hij blijft ook sterfen bezetman.
Folio 26

[HSV-2255-043]

Douwen Jan Peeterszoon houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten de andere helft
van 5 sillen land in De Kijnedriesschen renende oost De Herbaene, zuid Van Houdt Adriaen,
west Van Outven Merten en noord De Veldtstraet. Ut patet in libro antiquo folio 36 verso.
Op 11 mei 1743 is gekomen Douwen Adriaen als momber en mede erfgenaam van zijn
gewezen vader Douwen Jan geassisteerd met Diels Peeter en Hemels Jan als mede
mombers van de kinderen en kleinkinderen van Douwen Jan. Ze hebben verheven en te
leen ontvangen mits de dood van Douwen Jan de bovenstaande helft van 5 sillen land in
zusterlijke en broederlijke rechten. Als sterfman wordt hierop gesteld Douwen Jan
Antoniuszoon oud 9 jaren en één der erfgenamen van Douwen Jan zijn gewezen grootvader
voor wie Hemels Jan als momber de eed van bezetman heeft gedaan.
Op 30 september 1749 is gecompareerd Douwen Adriaen als momber van voorstaande
Douwen Jan en verklaart dat dit pand bij scheiding en deling bevallen is aan Douwen Jan.
Folio 27

[HSV-2255-044]

Verstraeten Maeyken weduwe van wijlen Meir Hendrick houdt te leen een sille land eertijds
bos gelegen in De Aertshaeghe renende oost en zuid Govaerts Jan, west Soeten Merten,
noord Verstappen Adriaen. Haar zoon Meir Jan is bezetman. Ut patet in libro antiquo folio
38.
Op 7 februari 1717 is gecompareerd Meir Jan en heeft mits de dood van Verstraeten
Maeyken zijn moeder te leen ontvangen en verheven de voorstaande sille land die hem bij
scheiding en deling bevallen is. Hij blijft sterf- en bezetman en is gecontinueerd op zijn vorige
eed.
Op 12 december 1723 is gekomen Potemans Peeter als mede erfgenaam van Meer Jan en
heeft mits de dood van dezelfde verheven en te leen ontvangen de voorstaande sille land dat
alsnu bij deling aan hem is bevallen. De comparant blijft ook sterf- en bezetman.
Op 10 juli 1741 zijn gecompareerd Colins Francus en Van Elst Jan als wettige mombers
van de weeskinderen wijlen Potemans Peeter daar moeder af leeft Van Elst Maria. Ze
hebben verheven en ontvangen te leen mits de dood van Potemans Peeter de
bovenstaande sille land. Als sterfman wordt hierop gesteld Potemans Jacobus oud 11 jaren
en als bezetman wordt hierop gesteld Van Hout Peeter.
Op 13 maart 1742 is gekomen Bosselaers Peeter en heeft mits de dood van Van Hout
Peeter de eed gedaan als bezetman voor zijn tegenwoordige schoonzoon Potemans
Jacobus.
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Op 22 april 1748 compareerde Helsen Peeter Janszoon als geautoriseerd vanwege Van
Elst Maria en heeft verheven en te leen ontvangen de voorstaande sille land mits de dood
van Potemans Jacobus haar zoon. Dezelfde Van Elst Maria blijft sterfvrouw voor wie
Helsen Peeter als bezetman is gecontinueerd op zijn voorgaande eed.
Op 6 augustus 1753 is gekomen Bosselaers Peeter en heeft mits de dood van Helsen
Peeter de eed gedaan als bezetman.
Folio 28

[HSV-2255-046]

Goyvaerts Jan houdt te leen een half bunder heide nu het merendeel klaverdries gelegen in
De Aertshaeghe bij de kapel renende oost Soeten Peeter, zuid Soeten Guilliam en De
Veldtstraet, west Soeten Merten en noord Den Steenbemdt. Ut patet in libro antiquo folio’s
40 en 41.
Op 22 juni 1723 is gecompareerd Sterckx Barbara en heeft mits de dood van haar man
Goyvaerts Jan in zusterlijke en broederlijke rechten verheven het voorstaande half bunder.
Ze stelt als sterfman haar zoon Goyvaerts Merten oud 13 jaren voor wie Diels Peeter is
gecontinueerd op zijn vorige eed als bezetman.
Op 7 oktober 1749 is gecompareerd Verluyten Joannes als momber van de wezen van
Verluyten Theodoor en Helsen Maria en heeft mits de dood van Goovaerts Merten te leen
ontvangen het bovenstaande half bunder. Als sterfman wordt hierop gesteld Verluyten Jan
die ook de eed gedaan heeft als bezetman.
Op 7 oktober 1749 is gekomen Verluyten Joannes als momber over de wezen van
Verluyten Theodoor en Helsen Maria en bekent gekocht te hebben het voorstaande pand
van de erfgenamen van Goyvaerts Jan en Sterckx Barbara. Dienvolgens zijn de
voorstaande wezen met naam Verluyten Guilliam en Verluyten Anna Maria in zusterlijke
en broederlijke rechten daarin gegicht, gegooid en geërfd. Voorstaande Verluyten Guilliam
oud 15 jaren blijft sterfman en Verluyten Joannes heeft voor hem gedaan de eed als
bezetman.
Folio 29

[HSV-2255-047]

Soeten Guilliam bij mangeling tegen Wauters Niclaes houdt te leen de helft van 2 sillen of
een half bunder land gelegen op De Aertshaeghe renende oost Soeten Peeter, zuid De
Veldtstraet, west en noord Goyvaerts Jan. Ut patet in libro antiquo folio 63.
Op 22 augustus 1733 is gecompareerd Cuypers Jenneken weduwe van wijlen Soeten
Guilliam en heeft mits de dood van haar man voor haar en voor haar kinderen behoorlijk
verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft in 2 sillen land. Als sterfman wordt
hierop gesteld haar zoon Soeten Peeter die ook als bezetman de eed van trouw en
manschap heeft gedaan.
Op 15 september 1749 is gekomen Deckers Andries en verklaart, volgens scheiding en
deling gepasseerd voor de wethouders van Westerlo, dat bovenstaand pand bevallen is aan
Soeten Catharina zaliger en blijft aan haar kinderen in zusterlijke en broederlijke rechten.
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[HSV-2255-048]

Soeten Guilliam houdt nog te leen bij mangeling als boven de andere helft van het
voorstaande half bunder land gelegen op De Aertshaeghe renende oost Soeten Peeter, zuid
De Veldtstraet, west en noord Goyvaerts Jan. Ut patet in libro antiquo folio 64.
Op 22 augustus 1733 is gecompareerd Cuypers Jenneken weduwe van wijlen Soeten
Guilliam en heeft mits de dood van haar man voor haar en voor haar kinderen behoorlijk
verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft in 2 sillen land. Als sterfman wordt
hierop gesteld haar zoon Soeten Peeter die ook als bezetman de eed van trouw en
manschap heeft gedaan.
Op 15 september 1749 is gekomen Deckers Andries en verklaart, volgens scheiding en
deling gepasseerd voor de wethouders van Westerlo, dat bovenstaand pand bevallen is aan
Soeten Catharina zaliger en blijft aan haar kinderen in zusterlijke en broederlijke rechten.
Folio 31

[HSV-2255-049]

Soeten Peeter Peeterszoon houdt te leen een half bunder land gelegen in De Aertshaeghe
renende oost Nuyts Willem erfgenamen, zuid De Veldtstraet, west Soeten Guilliam en noord
Den Steenbempt. Ut patet in libro antiquo folio 42.
Op 7 januari 1721 is gecompareerd Bourbon Henrick als onwederroepelijk gemachtigd
vanwege Soeten Peeter in huwelijk met Dens Catharina volgens de procuratie gepasseerd
in een obligatie voor notaris Wils op 25 december 1717 tussen Soeten Peeter en
Strooybants Govaert. Hij bekent in die kwaliteit schuldig te zijn een erfelijke rente van 5
guldens jaarlijks voor een som van 100 guldens kapitaal.
Op 22 januari 1721 is gekomen Soeten Peeter en heeft volgens de conditie gepasseerd
voor notaris Borchstadt verkocht aan Douwen Antoni het voorstaande half bunder land.
Vervolgens is Douwen Antoni cum uxore hierin gegooid, gevest en geërfd. Hij blijft ook
sterf- en bezetman.
In de marge:

Op 10 november 1722 is gecompareerd Stroybants Govaert en bekent
ontvangen te hebben uit handen van Douwen Anthoon de som van 100
guldens met de interesten tot voldoening van deze rente. Hiermee wordt
deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan.

Op 21 maart 1725 is gekomen Broechoven Maria en heeft mits de dood van Douwen
Antoni haar man verheven en te leen ontvangen het voorstaande half bunder land. Dezelfde
Van Broechoven Maria blijft sterfvrouw voor wie Douwen Merten de eed heeft gedaan als
bezetman.
Folio 32

[HSV-2255-051]

Nuyts Adriaen woonachtig tot Wiekevorst houdt te leen de helft van een half bunder bos nu
land gelegen op De Aertshaeghe renende oost Van Passel Peeter, zuid De Veldtstraet, west
Soeten Peeter en noord Verstappen Adriaen. Ut patet in libro antiquo folio 44.
Op 7 februari 1717 is gecompareerd Soeten Peeter als man en momber van Nauts
Catharina die hiertoe gekomen is bij deling en heeft de eed van trouw gedaan.
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Op 18 juni 1725 is gekomen Soeten Peeter nom. uxoris en heeft mits de dood van Nauts
Adriaen verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft van een half bunder land. Hij
blijft ook sterf- en bezetman.
Op 25 juni 1753 is gecompareerd heer Bockx Joannes Franciscus (meyer) nom. uxoris en
heeft mits de dood van Soeten Peeter verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft
van een half bunder land. Hij stelt hierop als sterfman Van De Bruel Adriaen Janszoon die
ook de eed van trouw heeft gedaan als bezetman.
Folio 33

[HSV-2255-052]

Nuyts Adriaen voorschreven houdt nog te leen de andere helft van een half bunder bos nu
land gelegen op De Aertshaeghe renende oost Van Passel Peeter, zuid De Veldtstraet, west
Soeten Peeter en noord Verstappen Adriaen. Ut patet in libro antiquo folio 45.
Op 7 februari 1717 is gecompareerd Vanderveken Egidius als man en momber van Nauts
Maria die hiertoe gekomen is bij deling en heeft de eed van trouw gedaan als bezetman.
Op 18 juni 1725 is gecompareerd Van Goubergen Adriaen en heeft mits de dood van
Nauts Adriaen alsnu voor zichzelf verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft van
een half bunder land. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Op 27 augustus 1749 is gekomen Van Goubergen Jan en heeft mits de dood van zijn vader
Van Goubergen Adriaen in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en te leen
ontvangen de voorstaande helft van een half bunder land. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Folio 34

[HSV-2255-053]

Van Dijck Martinus Janszoon houdt te leen bij koop een half bunder land gelegen in Het
Groot Block tot Gelindel renende oost Swolfs Augustinus, zuid s’heeren straat, west
Kempeneirs Francis en noord Verbiest Adriaen erfgenamen. Ut patet in libro antiquo folio 46.
Op 24 maart 1724 is gecompareerd Verwimp Marie weduwe van wijlen Van Dijck Merten
en heeft mits de dood van haar man verheven en te leen ontvangen het voorstaande half
bunder land. Ze blijft sterfvrouw en Verswijvelt Michiel heeft voor haar gedaan de eed als
bezetman.
Op 27 april 1740 is gekomen Helsen Adriaen weduwnaar van wijlen Van Dijck Catharina,
dochter van de voorstaande Van Dijck Martinus, en heeft mits de dood van Verwimp Marie
haar moeder in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen te leen het
voorstaande half bunder land. Als sterfvrouw wordt hierop gesteld Van Dijck Jenne Marie in
huwelijk met Douwen Antoni voor wie de comparant als bezetman heeft gedaan de eed van
trouw.
Folio 35

[HSV-2255-054]

Swolfs Augustinus bij koop tegen Verbiest Adriaen houdt te leen een half bunder land
minus 17 roeden in Het Groot Block tot Gelindel renende oost Geens Goris erfgenamen, zuid
Het Syestraetken, west Van Dijck Merten erfgenamen en noord Verbiest Adriaenken
erfgenamen en Peeters Willem. Zijn zoon Swolfs Peeter is sterfman en hijzelf blijft
bezetman. Ut patet in libro antiquo folio 49 verso.
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Op 3 oktober 1736 zijn gecompareerd de gelijke erfgenamen van Swolfs Augustinus en
hebben mits zijn dood gesteld als bezetman Swolfs Christiaen die de eed van trouw heeft
gedaan.
Op dezelfde datum is Swolfs Christiaen tot het bovenstaande pand gekomen bij scheiding
en deling van 1 oktober.
Op 9 december 1751 is gecompareerd Swolfs Christiaen en heeft mits de dood van zijn
broer Swolfs Peeter verheven en te leen ontvangen het voorstaande half bunder minus 17
roeden land. Als sterf- en bezetman wordt hierop gesteld Swolfs Augustinus zijn zoon.
Folio 36

[HSV-2255-055]

Van Eynde Guilliam woonachtig tot Wiekevorst houdt te leen de voorschreven 17 roeden
land in Het Groot Block renende oost Van Dijck Merten, zuid De Syestraet, west Verbiest
Adriaenken en noord Verbiest Adriaenken erfgenamen. Ut patet in libro antiquo folio 49.
Op 24 december 1711 is gekomen Van Eynde Guilliam en verklaart verkocht te hebben aan
Van Hout Paulus de voorstaande 17 roeden land.
Op 12 september 1714 zijn gecompareerd Van Hout Jan en Huygen Guilliam als wettige
mombers van de kinderen van Van Hout Paulus die mits zijn dood voor dezelfde wezen
behoorlijk hebben verheven en te leen ontvangen de voorstaande 17 roeden land. Als
sterfman wordt gesteld Van Hout Adriaen Pauluszoon één der voorstaande wezen voor wie
als bezetman heeft gedaan de eed doctor Lepage.
Mits de dood van doctor Lepage heeft Van Hout Jan één der wezen gedaan de eed als
bezetman op 20 november 1719.
Op 21 maart 1724 is gecompareerd Van Hout Adriaen Pauluszoon en heeft mits de dood
van Van Hout Jan gedaan de eed als bezetman.
Op 24 januari 1747 is gekomen Van Hout Peeter als momber over de wezen van Van Hout
Adriaen en heeft verheven en te leen ontvangen de bovenstaande 17 roeden land. Van
Hout Peeter één der wezen blijft sterfman voor wie Wouts Jan Baptist als bezetman
gedaan heeft de eed.
Op 24 januari 1747 is gecompareerd Van Hout Peeter als momber van de wezen van Van
Hout Adriaen daar moeder af was Verhoeven Catharina en heeft verkocht aan Van Den
Brande Adriaen Adriaenszoon de bovenstaande 17 roeden land. Vervolgens is de koper
hierin gegooid en geërfd en blijft hij sterf- en bezetman.
Folio 37

[HSV-2255-057]

Peeters Merten Willemszoon oud 10 jaren houdt te leen een half bunder land gelegen in Het
Groot Block renende oost Govaerts Anna weduwe Verbiest Jan, zuid Verbiest Adriaen, west
de voorstaande weduwe en Verbiest Jan erfgenamen, noord Douwen Antoni. Tiborts Jan is
sterf- en bezetman. Nota: te onderzoeken de rente daarop geaffecteerd.
Op 19 juni 1716 is gecompareerd Peeters Merten die bij deling hiertoe is gekomen en heeft
de eed van trouw gedaan.
Op 30 januari 1719 zijn gecompareerd Peeters Michiel en Ibens Guilliam als mombers van
de wezen van wijlen Peeters Merten daar moeder van leeft Ibens Anna en hebben mits de
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dood van Peeters Merten in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en te leen
ontvangen het voorstaande half bunder land. Peeters Michiel blijft sterf- en bezetman.
Op dezelfde dag hebben de voorstaande mombers uit kracht van testament verkocht aan
Peeters Francus en zijn vrouw Verbiest Maria het voorstaande half bunder land.
Vervolgens is dezelfde Peeters Francus cum uxore hierin gegooid en geërfd en blijft hij ook
sterf- en bezetman.
Op 27 april 1728 is gecompareerd Verbiest Maria weduwe van wijlen Peeters Francus en
heeft mits de dood van haar man verheven en te leen ontvangen het voorstaande half
bunder land. Verbiest Maria blijft sterfvrouw voor wie Verswijvelt Michiel als bezetman
heeft gedaan de eed van trouw.
Op 30 juni 1729 zijn gekomen Van Kerckhoven Merten en Janssens Jan als geëede
mombers van het enige weeskind met naam Peeters Joannes daar vader en moeder van
waren Peeters Francus en Verbiest Maria en hebben mits de dood van Verbiest Maria
verheven en te leen ontvangen het voorstaande half bunder land. Als sterfman wordt hierop
gesteld voorstaande wees Peeters Joannes oud 4 jaren voor wie Van Kerckhoven Merten
de eed heeft gedaan als bezetman.
Op 4 april 1731 is gekomen voorstaande Janssens Jan en heeft mits de dood van Van
Kerckhoven Merten de eed gedaan als bezetman.
Op 26 oktober 1737 is gecompareerd Van Outsel Peeter als momber van het weeskind van
Peeters Francus genaamd Peeters Jan en heeft mits de dood van Janssens Jan de eed
gedaan als bezetman.
Op 10 september 1749 is gekomen Bosschaers Jan Baptist mits de dood van Van Outsel
Peeter en heeft de eed gedaan als bezetman.
Op dezelfde datum zijn gecompareerd Bosschaers Jan Baptist en zijn vrouw Prims
Theresia en hebben gekocht van Peeters Jan het bovenstaande perceel land volgens
conditie gepasseerd voor notaris Oniaerts op 7 juni 1748.
Folio 38

[HSV-2255-059]

Verbiest Henrick Janszoon houdt te leen een sille land met een huis daarop staande en dat
in zusterlijke en broederlijke rechten, gelegen in Het Groot Block renende oost Peeters
Willem erfgenamen en Verbiest Adriaenken, zuid Helsen Guilliam, west de straat, noord Van
Den Bruel Jan. Ut patet in libro antiquo folio 52 verso.
Op 19 juni 1716 is gecompareerd Verbiest Jan die hiertoe is gekomen bij deling en heeft de
eed gedaan als bezetman.
Op 8 augustus 1729 is gecompareerd Verelst Jan in huwelijk met Verbiest Elisabeth die
hier mits de dood van haar vader is toegekomen en vervolgens als bezetman heeft gedaan
de eed van trouw.
Op dezelfde dag zijn gekomen Verelst Jan en zijn vrouw Verbiest Elisabeth en hebben
verkocht aan de gelijke erfgenamen van Douwen Paulus en Verbiest Anna de voorstaande
sille land met het huis daarop staande. Vervolgens zijn de voorstaande erfgenamen daarin
gegooid en geërfd in de persoon van Van Kerckhoven Andries die deze goedenis voor hen

© https://www.ansfridiana.be

P a g i n a | 23

onverdeeld heeft ontvangen. Als sterfman wordt hierop gesteld Tubbicx Andries die ook als
bezetman heeft gedaan de eed van trouw.
Op 28 januari 1734 is gecompareerd Douwen Adriaen Pauluszoon en heeft mits de dood
van Tubbicx Andries zijn zwager behoorlijk verheven en te leen ontvangen een huis met
een sille land. De voorstaande Douwen Adriaen blijft sterf- en bezetman.
Op 3 september 1751 is gekomen Tubbickx Peeter Andrieszoon oud 28 jaren en heeft
verheven en te leen ontvangen onverdeeld in broederlijke rechten een huis met een sille land
mits de dood van Douwen Adriaen zijn moeders broer. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Folio 39

[HSV-2255-061]

Helsen Guilliam houdt te leen ook een sille in Het Groot Block tot Gelindel renende oost
Van Dijck Merten, zuid Het Lendeblocxken, west de straat naar Herentals en noord weduwe
en erfgenamen van Verbiest Jan. Helsen Adriaen is bezetman. Ut patet in libro antiquo folio
52 verso.
Op 11 oktober 1712 is gekomen Helsen Guilliam en verklaart deze sille land in Het Groot
Block verkocht te hebben aan Van Kerckhoven Adriaen Janszoon die vervolgens hierin is
gegicht en gegooid.
Op 14 april 1722 zijn gecompareerd Van Kerckhoven Adriaen geassisteerd met zijn broer
Van Kerckhoven Sebastiaen als geëede momber van de minderjarige wezen van
voorstaande Van Kerckhoven Adriaen. Ze verkopen aan Verstappen Cathlijn weduwe van
wijlen Van Kerckhoven Adriaen de voorstaande sille. Als sterfman wordt hierop gesteld
Van Kerckhoven Guilielmus oud 8 jaren voor wie zijn vader Van Kerckhoven Peeter
gedaan heeft de eed als bezetman.
Op 28 maart 1725 heeft Van Kerckhoven Adriaen mits de dood van Van Kerckhoven
Peeter zijn broer gedaan de eed als bezetman.
Op 9 juli 1753 heeft Van Kerckhoven Adriaen mits de dood van Van Kerckhoven Guilliam
Peeterszoon verheven en te leen ontvangen deze sille land. Hij stelt hierop als sterfvrouw
juffrouw Van Kerckhoven Maria Catharina oud 35 jaren voor wie Van Kerckhoven
Adriaen haar vader is gecontinueerd op zijn vorige eed.
Folio 40

[HSV-2255-063]

Verbiest Henrick Janszoon bij koop tegen Govaerts Abraham houdt te leen een half
bunder land in Het Groot Block renende oost zichzelf, zuid Helsen Peeter, west Peeters
Adriaenken erfgenamen en noord Douwen Michiel erfgenamen. Ut patet in libro antiquo
folio’s 54 en 55.
Op 1 december 1747 is gecompareerd Verbiest Peeter en heeft verheven en te leen
ontvangen mits de dood van Verbist Henderick zijn gewezen vader het bovenstaande half
bunder land. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Folio 41

[HSV-2255-064]

Verbiest Henrick Janszoon bij koop tegen Govaerts Abraham houdt nog te leen de helft
een half bunder land in Het Groot Block tot Gelindel renende oost Helsen Marie (begijn), zuid
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Van Dijck Merten nom. uxoris, west zichzelf en noord Van Dijck Merten nom. uxoris. Ut patet
in libro antiquo folio 58.
Op 1 december 1747 is gecompareerd Verbiest Peeter en heeft verheven en te leen
ontvangen mits de dood van Verbist Henderick zijn gewezen vader de bovenstaande helft
van een half bunder land. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Folio 42

[HSV-2255-065]

Helsen Marie (begijn tot Herentals) houdt te leen de andere helft van het voorstaande half
bunder land gelegen in Het Groot Block tot Gelindel renende oost Geeben Antoni
erfgenamen, zuid Van Dijck Merten, west Verbiest Henrick Janszoon en noord huisvrouw
van Van Dijck Merten. Diels Jan is bezetman. Ut patet in libro antiquo folio 56 verso.
Op 24 april 1708 is gecompareerd Helsen Marie (begijn) die verklaart verkocht te hebben
aan Helsen Jan Peeterszoon het voorstaande perceel land.
Op 24 april 1736 is gekomen Helsen Peeter Janszoon en heeft verheven en te leen
ontvangen mits de dood van zijn vader de bovenstaande sille land die hem bij scheiding en
delling bevallen is. Dezelfde blijft ook sterf- en bezetman.
Op 27 juni 1741 is gekomen Helsen Nicolaes als momber van de wezen van Helsen Peeter
en Plens Maria en heeft mits de dood van Helsen Peeter verheven en te leen ontvangen de
bovenstaande sille land. Als sterfman wordt hierop gesteld Helsen Peeter Peeterszoon één
der wezen oud 8 à 9 jaren voor wie Helsen Nicolaes de eed gedaan heeft als bezetman.
Op 12 maart 1749 is gecompareerd Helsen Merten Janszoon en heeft verheven en te leen
ontvangen de bovenstaande sille land mits de dood van Helsen Peeter bij scheiding en
deling. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Folio 43

[HSV-2255-066]

Helsen Adriaenken weduwe van Geeben Antoni houdt te leen een dagmaal land in Het
Groot Block tot Gelindel renende oost huisvrouw van Douwen Merten, zuid Van Eynde
Peeter erfgenamen, west Helsen Marie (begijn) en noord huisvrouw van Van Dijck Merten.
Gijbens Peeter haar man is bezetman. Ut patet in libro antiquo folio 59.
Na de dood op heden 22 juni 1718 is gecompareerd Geeben Antoni en heeft in naam van
zijn zuster Geeben Adriana mits de dood van Helsen Adriaenken het voorstaande dagmaal
land te leen ontvangen. Dit is aan haar bevallen bij scheiding en deling. Voorstaande
Geeben Adriana blijft sterfvrouw voor wie Geeben Anthoni als bezetman heeft gedaan de
eed van trouw.
Op 7 maart 1718 is gekomen Voncx Jan als man en momber van Geeben Adriana en heeft
mits de dood van Geeben Antoni de eed gedaan als bezetman.
Op 27 oktober 1733 zijn gecompareerd Voncx Jan en zijn vrouw Geeben Adriana alsmede
Van Hove Adriaen (toestemmende in deze goedenis door af te zien van een gift) en hebben
verkocht aan Verbist Henrick cum uxore de voorstaande sille land. Vervolgens zijn
voorstaande Verbist Henrick en zijn vrouw Soeten Catharina hierin gegooid en geërfd. Als
sterfman wordt hierop gesteld zijn zoon Verbist Peeter oud 17 jaren voor wie voorstaande
Verbist Henrick de eed gedaan heeft als bezetman.
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Compareerde Van Den Bos Jan die alhier van bloedswegen uit hoofd van zijn huisvrouw
Geeben Maria heeft vernaarderd het pand dat Voncx Jan en Geeben Adriana hebben
verkocht aan Verbist Henderick cum uxore. Actum 15 november 1734.
Op 28 augustus 1749 is gecompareerd Bos Peeter en heeft mits de dood van zijn vader te
leen verheven en ontvangen het voorstaande dagmaal land gelegen in Het Groot Block en
dat in zusterlijke en broederlijke rechten. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Op 27 juni 1758 is Bosch Peeter hiertoe gekomen bij scheiding en deling en is het
voorstaande pand aan hem bevallen.
Folio 44

[HSV-2255-068]

Helsen Merten Janszoon houdt te leen 2 sillen land gelegen op De Drij Daghmaelen
renende oost Helsen Adriaen, zuid zichzelf, west Verbiest Adriaen erfgenamen en noord
Swolfs Augustinus. Ut patet in libro antiquo folio’s 61 en 63 verso. Inquiratur of hier een sille
mankeert.
Op 7 augustus 1708 is gecompareerd Helsen Merten en verklaart verkocht te hebben aan
Nelis Francis de voorstaande 2 sillen land. Vervolgens is de koper hierin gegooid en geërfd
en heeft hij de eed gedaan als sterf- en bezetman.
Op 11 april 1724 is gekomen Nauts Adriaen als momber over de wezen van wijlen Nelis
Francis en Vermeerbergen Anna en heeft mits de dood van Nelis Francis in broederlijke
en zusterlijke rechten verheven de voorstaande 2 sillen land. Hij stelt als sterfman Nelis
Cornelis één der wezen voor wie hijzelf gedaan heeft de eed als bezetman.
Op 31 juli 1725 heeft Peeters Franciscus als momber van de voorstaande wezen mits de
dood van Nauts Adriaen de eed gedaan als bezetman.
Op 14 maart 1750 is gecompareerd heer Nelis Joannes Baptista (secretaris van Bouwel)
voor en in de naam van zijn broer heer Nelis Henricus Georgius (kapellaan van Bouwel) in
kwaliteit als voogd en momber van de wezen achtergelaten bij wijlen heer Nelis Cornelis
daar moeder van was juffrouw Walschaers …. Hij heeft na de dood van voornoemde heer
Nelis Cornelis tot behoef van de wezen behoorlijk verheven en te leen ontvangen de
voorstaande 2 sillen land gelegen op De Drij Daghmaelen. Als sterfman wordt hierop gesteld
Nelis Dominicus één der wezen oud 12 jaren voor wie Verachtert Franciscus als
bezetman de eed gedaan heeft.
Folio 46

[HSV-2255-069]

Verbiest Geertruydt oud 8 jaren houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten een
hofstede of leenhof tot Gelindel met het huis daarop staande renende oost hunzelf, zuid het
plein, west Wauters Niclaes en Helsen Peeter, noord Peeters Willem kinderen. De momber
Tiborts Jan is bezetman. Ut patet in libro antiquo folio 66 verso.
Op 19 juni 1716 is gecompareerd Verbiest Adriana hiertoe komende als haar bij scheiding
en deling bevallen is, renende haar deel oost Van Kerckhoven Adriaen, zuid het plein, west
Verbiest Adriana of de andere helft, noord Geeben Merten. Verbiest Henrick heeft de eed
gedaan als bezetman.
Op dezelfde dag is gecompareerd Verbiest Henrick en heeft in naam van Verbiest Adriana
de eed gedaan als bezetman.
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Op 20 april 1728 is gekomen Disteton Martinus in huwelijk met Verbiest Adriana en heeft
mits de dood van Verbiest Geertruyt verheven en te leen ontvangen de voorstaande
hofstede en huis. Dezelfde blijft sterf- en bezetman.
Op 30 juni 1729 zijn gekomen Van Kerckhoven Merten en Janssens Jan als mombers van
het enige weeskind met naam Peeters Joannes zoon van Peeters Francus en Verbiest
Maria die bij deling hiertoe zijn gekomen voor de helft. Vervolgens heeft Van Kerckhoven
Merten de eed gedaan als bezetman.
Op 4 april 1731 heeft Janssens Jan mits de dood van Van Kerckhoven Merten de eed
gedaan als bezetman.
Mits de dood van Janssens Jan is gekomen Bosschaers Jan Baptist en heeft de eed van
trouw gedaan. Actum 10 september 1749.
Op dezelfde dag is gebleken volgens procuratie dat Peeters Jan heeft verkocht een half huis
en binnenblok op 7 juni 1748 volgens de conditie gepasseerd voor notaris Oniaerts. Op 30
augustus 1749 is de andere helft verkocht van het voorstaande huis en landen door De
Bruyn Theresia (bejaarde jongedochter) en De Bruyn Henricus (bejaarde jongeman)
waarvan vader was De Bruyn Franciscus en moeder Verbiest Adriana, allen woonachtig
tot Antwerpen. Compareerden vervolgens Bosschaers Joannes Baptista en zijn vrouw
Prims Theresia die hierin gegicht, gegooid en geërfd zijn.
Folio 47

[HSV-2255-071]

Verbiest Joanna oud 10 jaren houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten een half
bunder land gelegen in De Mortele tot Gelindel renende oost Goyvaerts Antoni erfgenamen,
zuid het plein, west hunzelf en noord Peeters Willem kinderen. De momber Tiborts Jan is
bezetman. Ut patet in libro antiquo folio 68.
Op 19 juni 1716 is gecompareerd Verbiest Maria en heeft mits de dood van Verbiest
Joanna volgens scheiding en deling behoorlijk verheven en te leen ontvangen het
voorstaande half bunder land voor wie Verbiest Henrick haar momber de eed heeft gedaan
als bezetman.
Op 30 juni 1728 zijn gekomen Van Kerckhoven Marten en Janssens Jan als geëede
mombers van het enige weeskind met naam Peeters Joannes oud 4 jaren en hebben mits
de dood van Verbiest Maria (moeder van de wees) verheven de helft van het voorstaande
half bunder land. De andere helft komt toe aan Verbiest Adriana. Deze helft renende oost
Van Kerckhoven Adriaen, zuid het plein, west de andere helft en noord zichzelf. De
voorstaande wees Peeters Jan wordt hierop gesteld als sterfman voor wie Van Kerckhoven
Merten de eed heeft gedaan als bezetman.
Op 4 april 1731 heeft Janssens Jan mits de dood van Van Kerckhoven Merten de eed
gedaan als bezetman.
Op 30 juni 1729 is gecompareerd Van Distedom Merten in huwelijk met Verbiest Adriana
en heeft mits de dood van Verbiest Maria verheven en te leen ontvangen de helft van het
voorstaande half bunder land renende deze helft oost de andere helft, zuid het plein, west
Van Hout Paul en noord Van Rompay Michiel. Hij blijft sterf- en bezetman.
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Op 10 september 1749 is gecompareerd Bosschaers Jan Baptist en heeft mits de dood
van Van Distedom Merten te leen ontvangen de helft van het voorschreven half bunder
land. Hij blijft sterf- en bezetman.
Op dezelfde dag is gekomen Peeters Jan volgens procuratie gepasseerd voor notaris
Oniaerts op 7 juni 1748 en bekent verkocht te hebben aan Bosschaers Jan Baptist en zijn
vrouw Prims Theresia de voorstaande helft van het half bunder land.
Folio 48

[HSV-2255-073]

Goyvaerts Abraham Antoniuszoon houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten een
bunder land gelegen in De Mortele tot Gelindel renende oost Stercx Henrick, zuid het plein,
west Verbiest Merten erfgenamen en noord Geeben Jan. Ut patet in libro antiquo folio 69
verso.
Op 25 juni 1710 zijn gecompareerd Govaerts Abraham met Soeten Jan als mombers van
de kinderen van wijlen Govaerts Adriaen daar moeder af is Soeten Cathlijn. Ze verkopen
aan Van Kerckhoven Adriaen Janszoon het voorstaande bunder land renende alsnu oost
Cnaeps Jan en verder prout supra.
Op 1 juni 1721 is gecompareerd Bourbon Henrick als onwederroepelijk gemachtigd
vanwege Van Kerckhoven Adriaen Janszoon en zijn vrouw Matthijs Joanna zoals blijkt bij
procuratie ingeschreven in de obligatie gepasseerd voor notaris Wils op 5 januari 1715. Hij
heeft in die kwaliteit verleden een erfelijke rente van 10 guldens jaarlijks voor een som van
200 guldens kapitaal. Dit tot behoef van juffrouw Van Broeckhoven Maria als zielmeesteres
op het Begijnhof van Herentals. Ze heeft dit verkregen bij transport van juffrouw Van
Eyndhoven Adriana (bejaarde jongedochter) geassisteerd met eerwaarde heer Van Heilen
Hubertus (pastoor op het Begijnhof van Herentals) volgens de akte van transport
gepasseerd voor notaris Wils op 28 februari 1718. Juffrouw Van Broeckhoven Maria blijft
sterfvrouw voor wie Wils Peeter de eed gedaan heeft als bezetman.
Op 29 oktober 1737 heeft juffrouw Van Pasen (meesteres van het Begijnhof van
Herentals) doen stellen mits de dood van Wils Peeter als bezetman Mangelschots
Joannes Franciscus.
Op 14 april 1722 zijn gecompareerd Van Kerckhoven Adriaen en zijn broer Van
Kerckhoven Sebastiaen als geëede momber over de minderjarige wezen van voorstaande
Van Kerckhoven Adriaen. Ze verkopen aan Verstappen Cathlijn weduwe van wijlen Van
Kerckhoven Adriaen het voorstaande bunder land belast met 200 guldens zoals hiervoor
staat. Als sterfman wordt hierop gesteld haar zoon Van Kerckhoven Peeter oud 12 jaren
voor wie Van Kerckhoven Peeter zijn oom de eed heeft gedaan als bezetman.
Op 28 maart 1725 heeft Van Kerckhoven Adriaen mits de dood van Van Kerckhoven
Peeter zijn broer de eed als bezetman gedaan.
Op 13 december 1738 zijn gekomen Roovers Peeter en zijn vrouw Hermans Joanna en
hebben mits de dood van juffrouw Van Broeckhoven Maria verheven de voorstaande rente
van 200 guldens kapitaal tot behoef van voorstaande juffrouw Van Broeckhoven Maria als
zielmeesteres. Roovers Peeter blijft ook sterf- en bezetman.
Op dezelfde datum consenteren wij mits deze in de cassatie van een rente van 200 guldens
courant geld gehypothekeerd op een leenpand genaamd Het Bunder onder de leenboek
alhier. Welke rente eertijds gecompeteerd heeft aan de zielenboek van het Begijnhof van
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Herentals. En is ondertekend: Heylen Merten (pastoor), Van Diessen Maria, Janssens
Maria, Verluyten Anna Margrita (meesteressen), Claes Joanna, Van Paesschen Anna
Catharina (voorgangsters van het zielenboek).
Op 28 november 1753 is gecompareerd Van Kerckhoven Adriaen en heeft mits de
professie van zijn zoon Van Kerckhoven Peeter (religieus der Karmelieten) verheven het
voorstaande bunder land gelegen in De Mortele tot Gelindel renende oost Vermeerbergen
Philip, zuid het plein, west Bosschaers Jan Baptist en noord zichzelf. Hij stelt hierop in
zusterlijke en broederlijke rechten voor sterfman zijn zoon Van Kerckhoven Josephus die
ook de eed van trouw gedaan heeft.
Folio 50

[HSV-2255-076]

Helsen Merten Peeterszoon houdt te leen na de dood van zijn moeder Wauters Anna een
heidehoeve met het water, visserij en land groot 2,5 sillen gelegen tot Gelindel. Renende
oost Verbiest Merten, zuid Wauters Niclaes, west haarzelf en noord De Lyestraet. Ut patet in
libro antiquo folio 71 verso.
Op 4 november 1750 is gecompareerd Helsen Adriaen Mertenszoon en heeft verheven,
volgens scheiding en deling tegen zijn zwager Van Hout Paulus, het bovenstaande pand
groot 2,5 sillen renende oost Bosschaers Jan Baptist, zuid Wauters Adriaen, west haarzelf
en noord De Syestraet. Als sterfman wordt hierop gesteld Helsen Merten Adriaenszoon oud
18 jaren voor wie zijn vader de eed heeft gedaan als bezetman.
Folio 51

[HSV-2255-077]

Swolfs Augustinus houdt te leen bij koop de helft van een half bunder land genaamd Het
Roth renende oost zichzelf, zuid Helsen Merten, west Verbiest Adriaenken erfgenamen en
noord De Syestraet. Ut patet in libro antiquo folio 76.
Op 3 oktober 1736 is gecompareerd Van Meerbeek Peeter in huwelijk met Swolfs
Catharina en heeft mits de dood van haar vader Swolfs Augustinus het voorstaande
perceel erve verheven en te leen ontvangen. Dit volgens scheiding en deling van 1 oktober
1736. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Folio 52

[HSV-2255-078]

Swolfs Augustinus houdt nog te leen de andere helft van een half bunder land genaamd
Het Roth renende oost zichzelf, zuid Helsen Merten, west Verbiest Adriaenken erfgenamen
en noord De Zyestraet. Ut patet in libro antiquo folio 75 verso.
Op 3 oktober 1736 is gecompareerd Van Meerbeek Peeter in huwelijk met Swolfs
Catharina en heeft mits de dood van haar vader Swolfs Augustinus het voorstaande
perceel erve verheven en te leen ontvangen. Dit volgens scheiding en deling van 1 oktober
1736. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Folio 53
Dit folio ontbreekt in het leenboek

[HSV-2255-xxx]
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[HSV-2255-079]

De erfgenamen van Wuyts Jan Willemszoon houden te leen de helft van Den Steenvoort
Bemdt renende oost Helsen Peeter, zuid Goyvaerts Niclaes, west Helsen Adriaen
erfgenamen en noord Nuyens Peeter. Wuyts Jan Adriaenszoon is als momber bezet- en
sterfman. Ut patet in libro antiquo folio 80 verso.
Op 28 oktober 1718 is gecompareerd Wauts Jan Janszoon en heeft bij akkoord gemaakt
met de leenheer zichzelf hierop laten stellen als sterfman en heeft als bezetman gedaan de
eed van trouw.
Op 21 maart 1735 is gecompareerd Moons Catharina weduwe van wijlen Wuyts Jan en
heeft mits de dood van haar man behoorlijk verheven en te leen ontvangen in zusterlijke en
broederlijke rechten het bovenstaande perceel bempd genaamd De Steenvoortbemt. Ze stelt
als sterfman hierop Wuyts Jan Janszoon oud 10 jaren voor wie Diels Peeter is
gecontinueerd op zijn eed als bezetman.
Op 27 juni 1753 is gekomen Wuyts Elisabeth die bekent bij scheiding en deling tot het
bovenstaande pand gekomen te zijn.
Folio 55

[HSV-2255-080]

Wuyts Jan Janszoon oud 15 jaren te voren ut ante houdt nog te leen de andere helft van De
Steenvoordt Bemdt renende oost Helsen Peeter, zuid Govaerts Niclaes, west Helsen
Adriaen erfgenamen en noord Nuyens Peeter. Van Outsel Jan Baptist is bezetman. Ut
patet in libro antiquo folio 79 verso.
Op 14 maart 1730 is gekomen voorstaande Wauts Jan en heeft mits de dood van Van
Outsel Jan Baptist de eed gedaan als bezetman.
Op 21 maart 1735 is gecompareerd Moons Catharina weduwe van wijlen Wuyts Jan en
heeft mits de dood van haar man behoorlijk verheven en te leen ontvangen in zusterlijke en
broederlijke rechten het bovenstaande perceel bempd genaamd De Steenvoortbemt. Ze stelt
als sterfman hierop Wuyts Jan Janszoon oud 10 jaren voor wie Diels Peeter is
gecontinueerd op zijn eed als bezetman.
Op 27 juni 1753 is gekomen Wuyts Elisabeth die bekent bij scheiding en deling tot het
bovenstaande pand gekomen te zijn.
Folio 57

[HSV-2255-081]

Lembrechts Peeter woonachtig tot Heist houdt te leen nom. uxoris, na de dood van zijn
schoonmoeder Van Outsel Mayken weduwe van wijlen Van Dijck Merten, de helft van een
bunder heide half klaverdries genaamd De Steenvoort renende oost s’heeren straat, zuid
Douwen Anthoni, west Helsen Merten en noord Verbiest Geert erfgenamen nl. Goyvaerts
Niclaes nom. uxoris. Ut patet in libro antiquo folio 82.
Op 4 november 1709 is gecompareerd Lembrechts Peeter nom. uxoris en heeft verkocht de
helft van een bunder heide en klaverdries aan Douwen Anthoni die daarin is gegicht en
gegooid. Vervolgens heeft hij de eed gedaan als sterf- en bezetman.
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Op 9 februari 1722 is gekomen Nuyens Peeter nom. uxoris en heeft mits de dood van
Douwen Anthoni in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en te leen ontvangen het
voorstaande half bunder. Dezelfde blijft ook sterf- en bezetman.
Op 25 juni 1740 is gecompareerd De Bal Anna Cornelia zowel voor zichzelf als voor haar
zuster De Bal Maria Elisabeth en verklaart dat dit pand aan hen bevallen is volgens
scheiding en deling aangegaan met Nuyens Peeter en zijn gewezen vrouw Douwen
Catharina.
Op dezelfde dag is gecompareerd De Bal Anna Cornelia zowel voor zichzelf als voor haar
zuster De Bal Maria Elisabeth en heeft onverdeeld te leen ontvangen mits de dood van
Nuyens Peeter het bovenstaande pand. Dezelfde De Bal Anna Cornelia blijft sterfvrouw
voor wie Aerts Henricus Franciscus de eed heeft gedaan als bezetman.
Op 29 juli 1744 is gekomen Coomans Gilliam en heeft mits de dood van Aerts Henricus
Franciscus de eed gedaan als bezetman.
Folio 59

[HSV-2255-083]

Douwen Anthoni houdt te leen bij koop de andere helft van een bunder heide en klaverdries
genaamd De Steenvoort renende oost Goyvaerts Niclaes nom. uxoris, zuid Soeten Guilliam,
west Geeben Jan en noord Van Outsel Mayken erfgenamen. Ut patet in libro antiquo folio
83.
Op 9 februari 1722 is gekomen Nuyens Peeter nom. uxoris en heeft mits de dood van
Douwen Anthoni haar vader in zusterlijke en broederlijke rechten te leen ontvangen en
verheven het voorstaande half bunder heide en klaverdries. Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Op 25 juni 1740 is gecompareerd De Bal Anna Cornelia zowel voor zichzelf als voor haar
zuster De Bal Maria Elisabeth en verklaart dat dit pand aan hen bevallen is volgens
scheiding en deling aangegaan met Nuyens Peeter en zijn gewezen vrouw Douwen
Catharina.
Op dezelfde dag is gecompareerd De Bal Anna Cornelia zowel voor zichzelf als voor haar
zuster De Bal Maria Elisabeth en heeft onverdeeld te leen ontvangen mits de dood van
Nuyens Peeter het bovenstaande pand. Dezelfde De Bal Anna Cornelia blijft sterfvrouw
voor wie Aerts Henricus Franciscus de eed heeft gedaan als bezetman.
Op 29 juli 1744 is gekomen Coomans Gilliam en heeft mits de dood van Aerts Henricus
Franciscus de eed gedaan als bezetman.
Folio 61

[HSV-2255-084]

Wuyts Willem erfgenamen houden te leen een half bunder land en heide gelegen bij
Vranckrijck renende oost Geens Peeter erfgenamen, zuid den loop, west Van Outsel Jan en
noord Helsen Adriaen erfgenamen. Dit perceel is in naam van dezelfde erfgenamen
verheven door Peetermans Hendrick. Ut patet in libro antiquo folio 84 verso.
Op 28 oktober 1716 is gecompareerd Wauts Jan Janszoon die hiertoe gekomen is bij deling
en heeft de eed van trouw gedaan als sterf- en bezetman.
Op 21 maart 1735 is gekomen Moons Catharina weduwe van wijlen Wuyts Jan en heeft
mits de dood van haar man behoorlijk verheven en te leen ontvangen het bovenstaande half
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bunder land en heide. Ze stelt hierop als sterfman Wuyts Jan Janszoon en dat in zusterlijke
en broederlijke rechten voor wie Van Kerckhoven Geeraert de eed heeft gedaan als
bezetman.
Op 5 juli 1753 is gecompareerd Wuyts Elisabeth komende voor het 3e deel op haar bevallen
bij scheiding en deling. Dezelfde Wuyts Elisabeth oud 24 jaren blijft sterfvrouw. Is alsnog
gecompareerd Wuyts Jan voor zichzelf en ook voor zijn broer Wuyts Peeter als momber en
bekent verkocht te hebben de andere 2/3 delen aan Wuyts Elisabeth zijn zuster waarin
dezelfde is gegooid en geërfd. Ze blijft ook sterfvrouw voor wie Cuypers Jan de eed gedaan
heeft als bezetman.
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[HSV-2255-087]

Goyvaerts Sebastiaen heeft in naam van de Heilige Geest van Westerlo verheven een
veertel koren erfelijk verpand op de goederen gekomen van wijlen Verherstraeten Digna en
Verbiest Merten. Ut patet in libro antiquo folio 87.
Op 12 december 1737 is gecompareerd Folders Adriaen tegenwoordig dienende heilige
geestmeester van Westerlo en heeft mits de dood van Goyvaerts Sebastiaen verheven en
te leen ontvangen het bovenstaande veertel koren tot behoef van de Heilige Geest van
Westerlo. De comparant blijft sterf- en bezetman.

Folio 64

[HSV-2255-089]

Geeben Anna houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten de helft van een half
bunder land genaamd Het Blocxken gelegen aan De Drij Daghmaelen aan De Mortel
renende oost Helsen Peeter, zuid Stercx Henrick, west Goyvaerts Anthoni en noord Verbiest
Adriaenken. Geeben Jan is bezetman. Ut patet in libro antiquo folio 88 verso.
Op 22 juni 1715 is gecompareerd Geeben Jan die mits de dood van zijn dochter Geeben
Anna te leen heeft verheven de helft van het voorstaande half bunder land. Dezelfde heeft
als sterf- en bezetman gedaan de eed van trouw.
Op 10 februari 1718 is gekomen Van Castel Peeter als momber van Wauters Anna Maria
en heeft mits de dood van Geeben Jan haar grootvader te leen verheven de helft van het
voorstaande half bunder land. Als sterfvrouw wordt hierop gesteld voorstaande Wauters
Anna Maria voor wie Van Castel Peeter de eed heeft gedaan als bezetman.
Op 27 april 1742 is gecompareerd Verswijvel Michiel geassisteerd met Van Castel Peeter
en Verswijvel Adriaen en hebben getekend een conditie geschreven door Verluyten L.
waaruit blijkt dat ze verkocht hebben aan Van Kerckhoven Adriaen en zijn vrouw De
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Winter Maria de bovenstaande helft van het voorschreven half bunder land. Als sterfman
wordt hierop gesteld Van Kerckhoven Joseph voor wij zijn vader Van Kerckhoven
Adriaen de eed heeft gedaan als bezetman.

Folio 66

[HSV-2255-092]

Peeters Marie Willemsdochter oud 17 jaren houdt te leen de andere helft van het
voorschreven half bunder land gelegen achter De Mortel renende oost Helsen Merten, zuid
Geeben Jan, west Verbiest Merten erfgenamen en noord hunzelf in zusterlijke en
broederlijke rechten. Peeters Merten is bezetman. Ut patet in libro antiquo folio 89.
Op 9 januari 1711 heeft Machiels Jan als man van Peeters Maria de eed gedaan als
bezetman na de dood van Peeters Merten.
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Op 19 juni 1716 is gekomen Peeters Merten en heeft mits de dood van Peeters Maria bij
scheiding en deling ontvangen en te leen verheven de andere helft van het half bunder land.
Hij blijft ook sterf- en bezetman.
Op 30 januari 1719 zijn gecompareerd Peeters Michiel en Ibens Guilliam als mombers van
de wezen van wijlen Peeters Merten daar moeder van leeft Ibens Anna en hebben mits de
dood van Peeters Merten in zusterlijke en broederlijke rechten verheven de voorstaande
helft van een half bunder land. Peeters Michiel blijft ook sterf- en bezetman.
Op dezelfde datum zijn gecompareerd de voorstaande mombers en hebben uit kracht van
testament verkocht aan Peeters Francus en zijn vrouw Verbiest Maria de andere helft van
het voorstaande half bunder land.
Op 27 april 1728 is gekomen Verbiest Maria en heeft mits de dood van Peeters Francus
haar man behoorlijk verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft van een half
bunder land. Verbiest Marie blijft sterfvrouw voor wie Verswijvelt Michiel gedaan heeft de
eed als bezetman.
Op 30 juni 1729 zijn gecompareerd Van Kerckhoven Merten en Janssens Jan als geëede
mombers van het enige weeskind met naam Peeters Joannes oud 4 jaren daar ouders van
waren Peeters Francus en Verbiest Maria en hebben mits de dood van Verbiest Maria
verheven en te leen ontvangen de voorstaande helft in een half bunder land. Voorstaande
Peeters Joannes wordt hierop gesteld als sterfman voor wie Van Kerckhoven Merten
gedaan heeft de eed als bezetman.
Op 26 oktober 1737 is gekomen Van Outsel Peeter als momber van Peeters Joannes en
heeft mits de dood van Van Kerckhoven Merten de eed gedaan als bezetman.
Compareerde Bosschaers Jan Baptist en heeft mits de dood van Van Outsel Peeter op 10
september 1749 de eed gedaan als bezetman.
Op 10 september 1749 is gekomen Peeters Jan en heeft volgens procuratie gepasseerd
voor notaris Oniaerts op 7 juni 1748 verkocht aan Bosschaers Jan Baptist en zijn vrouw
Prims Theresia de bovenstaande helft van een half bunder land.
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[HSV-2255-095]
Hierna volgen de koren renten verschijnende elk jaar met Kerstmis.

Ten eerste Douwen Jan ut patet in dit boek folio 2 jaarlijks 5 veertelen.
Helsen Willem nu zijn zoon heer Helsen Joannes 3 veertelen jaarlijks ut patet folio 3.
Helsen Geeraert nu zijn dochter Helsen Elisabeth 2 veertelen jaarlijks ut patet folio 4.
Van Outsel Jan nu zijn kinderen 2 veertelen jaarlijks ut patet folio 5.
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[HSV-2255-098]

Ex folio 21
Op 14 september 1751 is gecompareerd Pelgrims Andries en heeft verkocht aan Soeten
Henderick Janszoon en zijn vrouw Van Lommel Anna het 3e deel in een perceel land groot
3 sillen en genaamd Den Keynendrissche renende oost Kuypers Guilliam, zuid Kapelle Ter
Voort, west Helsen Jan erfgenamen en noord Douwen Antoni erfgenamen (Zoerle). Dit
perceel is gebleven aan Soeten Hendrick voor de som van 100 guldens courant geld en 10
hogen die hierin vervolgens is gegooid en geërfd.
Op 10 juli 1753 zijn gecompareerd Van Den Bosch Christiaen, Soeten Adriaen en Soeten
Henrick en bekennen gescheiden en gedeeld te hebben het perceel erve folio’s 20 en 21.
Bijgevolg is het zo dat bovenstaande sille moet groter zijn 4 roeden aan de westzijde volgens
akkoord.
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[AMW-LA1816-05]

Vernieuwt volgens placcaert gegeven door Maria Theresia bij der gratie Godts, Rooms
keijserinne, Coninginne van Duytslandt, van Hongarien, van Bohemen, van Dalmatien, van
Croatie, van Slavonien etc. Aertshertoginne van Oostenrijck etc. ter deliberatie van haeren
seer lieven ende seer beminden schoonbroeder ende cosijn Carel Alexander Hertogh van
Loreijnen ende Bar etc. in de stadt van Brussel den 20 januarii in’t jaer ons Heeren 1753.
Siet de coren cheijnsen folio 121 verso en 122 tot 12 veertelen alle jaeren te kersmisse.
Coren chijnsen folio 122.
Folio 2

[AMW-LA1816-06]

Ten eerste Dauwen Adriaen bij erfenis van zijn vader Dauwen Jan houdt te leen Het
leenhof tot Daemseynde onder Westerlo met huis, schuur, stal en aanhorigheden groot 5
sillen op Het Lijsenbethen Block. En dat op last van 5 veertelen koren jaarlijks tot Kerstmis te
leveren aan de leenheer. Renende het voorstaande huis oost s’heeren straat, zuid De
Veldtstraet, west Syen Martinus erfgenamen en noord Cuypers Jan. Voorstaande Dauwen
Adriaen is sterf- en bezetman ut patet in libro antiquo folio 2.
Op 3 oktober 1791 compareerde Heyns Adrianus Franciscus (inwoner van Olen) die
verklaard mits de dood van zijn schoonvader Dauwen Adriaen in recht van gemeenschap te
leen verheven en ontvangen te hebben tot behoef van zijn huisvrouw en tot behoef van haar
broer eerwaarde heer Dauwen, het hiervoor staande huis Het Leenhof tot Daemseynde
onder de jurisdictie van Westerlo met zijn aanhorigheden en 5 sillen land daaraan gelegen
op Het Lijsenbetten Block. Op last van jaarlijks te Kerstmis aan de leenheer te leveren 5
veertelen koren, renende oost s’heeren straat, zuid De Veldtstraet, west T’Seyen Marten
erfgenamen en noord Cuypers Jan erfgenamen. Vervolgens heeft de comparant als
dienstelijk man voor zijn huisvrouw Dauwen Maria Christina, die hier als sterfvrouw wordt
opgesteld, de eed van trouw gedaan.
Folio 3

[AMW-LA1816-07]

De erfgenamen van Syen Martinus houden te leen bij erfenis van hun ouders 3 sillen land
ook gelegen op Het Lijsbetthen Block renende oost Dauwen Adriaen, zuid De Veldtstraet,
west Van Kerckhoven Adriaen erfgenamen en noord zichzelf. Op de last van 3 veertelen
koren jaarlijks ook met Kerstmis te leveren, staande Syen Michiel (zoon van Syen Martinus)
oud 8 jaren als sterfman en Verachtert Peeter als bezetman. Ut patet in libro antiquo folio 3
verso.
Op 26 september 1765 is gecompareerd Syen Maria Catharina oud 29 jaren, die verklaard
bij scheiding en deling de bovenstaande 3 sillen land gelegen op Het Lijsebetthen Block
renende als boven aan haar bevallen te zijn, blijvende dezelfde Syen Maria Catharina
sterfvrouw voor wie Dams Joannes haar man de eed als bezetman heeft gedaan.
Folio 4

[AMW-LA1816-08]

Van Kerckhoven Jan Baptist (zoon van Van Kerckhoven Adrianus) oud 26 jaren houdt te
leen bij erfenis van zijn vader onverdeeld met zijn zusters en broer een half bunder land ook
gelegen op Het Lijsebetthen Block renende oost Syen Merten (meyer) erfgenamen, zuid De
Veldtstraet, west Van Outsel Guilliam en noord Roosbroeck Jan erfgenamen. Op de last van
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2 veertelen koren met Kerstmis jaarlijks te leveren. Staande sterf- en bezetman de
voorstaande Van Kerckhoven Jan Baptist. Ut patet in libro antiquo folio 4.
Op 9 maart 1768 compareerde Van Kerckhoven Elisabeth (dochter van Van Kerckhoven
Adrianus) die verklaard dat bij scheiding en deling het voorstaande pand aan haar is
bevallen.
Op 11 maart 1776 compareerden Hermans Joannes en Van Kerckhoven Elisabeth die
mits de dood van Van Kerckhoven Jan Baptist hebben verheven en ontvangen te leen het
bovenstaande half bunder land gelegen op Het Lijsenbetthen Block. Blijvende de
voorschreven Van Kerckhoven Elisabeth sterfvrouw voor wie Hermans Jan haar man de
eed van trouw heeft gedaan.
Op 11 maart 1776 compareerden Van Kerckhoven Elisabeth en haar man Hermans Jan
en verklaren volgens akte gepasseerd voor notaris Stijnen binnen Zoerle-Parwijs op 24
februari 1773 bij mangeling overgegeven te hebben het voorstaande half bunder land
gelegen op Het Lijsenbetthen Block renende oost Dams Jan, zuid de straat, west Van Outsel
Guilliam en noord Goossens Martinus. Op de last van 2 veertelen koren met Kerstmis
jaarlijks te leveren aan de erfgenamen Mangelschots. Dienvolgens hebben de comparanten
dit pand opgedragen in s’heeren handen tot behoef van Helsen Amandus en zijn vrouw
Helsen Digna. Blijvende Helsen Amandus oud 46 jaren sterf- en bezetman.
Folio 5

[AMW-LA1816-09]

Van Outsel Guilliam houdt te leen bij koop van zijn zusters en broers 1,5 sillen land ook
gelegen op Het Lijsenbetthen Block op de last van 2 veertelen koren jaarlijks met Kerstmis te
leveren met het volgende item van een halve sille renende oost Van Kerckhoven Adriaen
erfgenamen, zuid De Veldstraet, west de baan naar Herentals en noord Van Hout Peeter.
Staande Van Outsel Guilliam oud 54 jaren als sterf- en bezetman ut in libro antiquo folio 5.
Op 13 december 1773 compareerde Van Outsel Petrus oud 31 jaren die mits de dood van
Van Outsel Guilliam zijn vader heeft verheven en ontvangen te leen in zusterlijke en
broederlijke rechten onverdeeld dit bovenstaande 1,5 sillen land gelegen op Het
Lijsenbetthen Block op de last van 2 veertelen koren jaarlijks met Kerstmis te leveren.
Blijvende de voorstaande comparant Van Outsel Peeter sterfman en heeft vervolgens de
eed van hulde, manschap en trouw gedaan.
Op 25 augustus 1795 compareerde Coomans Carolus voor en in de naam van Van Outsel
Anna en verklaard dat de hiervoor staande 1,5 sillen land aan haar bij scheiding en deling
bevallen zijn. Stellende daarop als sterfvrouw de voorstaande Van Outsel Anna voor wie hij
comparant als bezetman de eed van trouw heeft gedaan.
Op 25 augustus 1795 compareerde Deckers Adriaen als gemachtigd vanwege Van Outsel
Anna weduwe van wijlen Deckers Andries (inwoonster van Antwerpen) volgens de
procuratie gepasseerd op 29 juli 1795 binnen de stad Antwerpen mitsgaders uit kracht van
procuratie gepasseerd voor notaris Heynen tot Antwerpen op 23 september 1780. Hij
verkoopt in die kwaliteit aan Kemels Jan Baptist en zijn vrouw De Kepper Maria Elisabeth
(inwoners van Pellenberg) de hiervoor staande 1,5 sillen land gelegen op Het
Leysenbettenblock renende oost Helsen Amand erfgenamen, zuid De Veldtstraet, west de
baan en noord Van Houdt Peeter erfgenamen. Op de last van 2 veertelen koren jaarlijks met
Kerstmis te leveren met het volgende item van een halve sille. Vervolgens is Kemels Jan
Baptist hierop sterf- en bezetman gebleven.
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[AMW-LA1816-10]

Van Outsel Guilliam houdt nog te leen bij koop als voor een half sille land op Het
Lijsebetthen Block op de last als voorschreven renende oost en west zichzelf, zuid De
Veldtstraet en noord Van Hout Peeter. Staande de voorstaande Van Outsel Guilliam als
sterf- en bezetman ut patet in libro antiquo folio 6.
Op 13 december 1773 compareerde Van Outsel Petrus oud 31 jaren die mits de dood van
Van Outsel Guilliam zijn vader heeft verheven en ontvangen te leen in zusterlijke en
broederlijke rechten onverdeeld een half sille land gelegen op Het Lijsenbetthen Block op de
last voorschreven. Blijvende de voorstaande comparant Van Outsel Peeter sterfman en
heeft vervolgens de eed van hulde, manschap en trouw gedaan.
Op 25 augustus 1795 compareerde Coomans Carolus voor en in de naam van Van Outsel
Anna en verklaard dat de hiervoor staande halve sille land aan haar bij scheiding en deling
bevallen is. Stellende daarop als sterfvrouw de voorstaande Van Outsel Anna voor wie hij
comparant als bezetman de eed van trouw heeft gedaan.
Op 25 augustus 1795 compareerde Deckers Adriaen als gemachtigd vanwege Van Outsel
Anna weduwe van wijlen Deckers Andries (inwoonster van Antwerpen) volgens de
procuratie gepasseerd op 29 juli 1795 binnen de stad Antwerpen mitsgaders uit kracht van
procuratie gepasseerd voor notaris Heynen tot Antwerpen op 23 september 1780. Hij
verkoopt in die kwaliteit aan Kemels Jan Baptist en zijn vrouw De Kepper Maria Elisabeth
(inwoners van Pellenberg) de hiervoor staande halve sille land gelegen op Het
Leysenbettenblock renende oost …, zuid De Veldtstraet, west … en noord Van Houdt Peeter
erfgenamen. Op de last van 2 veertelen koren jaarlijks met Kerstmis te leveren met het
volgende item van een halve sille. Vervolgens is Kemels Jan Baptist hierop sterf- en
bezetman gebleven.
Folio 7

[AMW-LA1816-11]

Lemmens Jan Francis oud 33 jaren houdt te leen van Dirckx Cornelis bij koop 95 roeden
land renende oost Bellens Henderick, zuid Van Passel Catharina, west Bockx Jan Frans
(meyer tot Hulshout) en noord Verstappen Adriaen erfgenamen. Staande Lemmens Jan
Francis sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 7.
Op 15 september 1755 compareerde Helsen Maria Catharina oud 30 jaren die mits de dood
van Lemmens Jan Francis haar gewezen man heeft verheven en ontvangen te leen de
bovenstaande 95 roeden land renende oost Bellens Henderick, zuid Van Passel Catharina,
west Bockx Jan Francis (meyer tot Hulshout) en noord Verstappen Adriaen erfgenamen.
Blijvende de weduwe Helsen Maria Catharina sterfvrouw voor wie Verachtert Philippus
Jacobus de eed van hulde en manschap van trouw heeft gedaan.
Op 1 september 1791 compareerde Lenaerts Francis (inwoner van Tongerlo) en heeft mits
de dood van Helsen Maria Catharina zijn gewezen huisvrouw tot behoef van zijn gelijke
kinderen Lenaerts Joanna Theresia en Lenaerts Anna Maria te leen verheven en
ontvangen 95 roeden land gelegen bij De Cappelle Ter Voort onder deze jurisdictie renende
oost Sprengers Jan, zuid Diels Peeter, west Van Houdt Peeter cum suis en noord notaris
Oniaerts. Vervolgens heeft de comparant als bezetman de eed gedaan voor zijn dochter
Lenaerts Joanna Theresia oud 35 jaren die hierop wordt gesteld als sterfvrouw.
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[AMW-LA1816-12]

Van Passel Catharina oud 40 jaren houdt te leen bij erfenis van haar ouders 105 roeden
land gespleten folio 7 in het voorgaande register renende oost Bellens Henderick, zuid De
Veldtstraet, west Bockx Jan Frans (meyer tot Hulshout) en noord Lemmens Jan Francis. Met
de andere helft minus 5 roeden staande voor sterf- en bezetman Van Passel Andries haar
broer oud 50 jaren en is haar aangedeeld ut patet libro antiquo folio 72.
Op 12 juni 1783 compareerde Van Den Bos Petrus Franciscus die mits de dood van zijn
oom Van Passel Andries voor en in de naam van Van Passel Catharina zijn moeder de
eed heeft gedaan als bezetman.
Op 9 februari 1784 compareerden Delen Peeter en Huyskens Francis als mombers van de
wezen van Delen Jan Baptist die mits de dood van Van Passel Catharina hebben
verheven dit bovenstaande land alwaar nu opstaat een huis renende als boven en stelt
Delen Peeter zichzelf als sterf- en bezetman.
Op 9 februari 1784 zijn gecompareerd Delen Peeter in huwelijk met Eysermans Barbara
voor een 3e deel. Item dezelfde Delen Peeter en Huyskens Francis als wettige mombers
over de minderjarige kinderen nagelaten bij wijlen Delen Jan Baptist daar moeder af is
Helsen Anna Maria ook voor een 3e deel (met autorisatie van de wethouders van Westerlo).
Item voor het resterende 3e deel de voorstaande Delen Peeter als last en procuratie
hebbend vanwege zijn zuster Delen Maria Anna in huwelijk met Janssens Antoon. Allen
kinderen en representanten van wijlen Delen Henricus en zijn vrouw Van Passel
Catharina. Ze verkopen aan Diels Peeter (zoon van Diels Joannes Baptista) en zijn vrouw
Cuypers Anna Maria een huis en hof met het binnenveld daaraan, gestaan en gelegen aan
De Cappelle Ter Voort onder Westerlo renende oost Dirix Jan, zuid De Veldstraet, west
Helsen Dymphna en noord Lemmens Francis. De conditie van deze verkoop is gepasseerd
voor notaris Coomans op 24 januari 1784.
Folio 10

[AMW-LA1816-13]

Bellens Henderick oud 50 jaren houdt te leen bij successie van Verbist Elisabeth zijn
schoonmoeder 156 roeden land waarop De Capelle Ter Voort staat renende oost
voorschreven kapel, zuid Gebruers Adriaen, west Lemmens Frans en noord Verstappen
Adriaen erfgenamen. Staande Bellens Henderick als sterf- en bezetman ut patet in libro
antiquo folio 8.
Op 11 december 1758 is gecompareerd Caers Elisabeth weduwe van Bellens Henrick
naast haar zoon Bellens Joannes en heeft mits de dood van haar man verheven en
ontvangen te leen het bovenstaande erf waarop De Cappelle Ter Voort staat alsnu nog groot
116 roeden renende als boven. Stellende haar zoon Bellens Joannes oud 25 jaren als
sterfman en heeft dienvolgens de eed van hulde en manschap gedaan.
Op 16 oktober 1762 compareerde Caers Elisabeth weduwe van Bellens Henrick die mits
de dood van haar zoon Bellens Joannes heeft verheven en ontvangen te leen het
bovenstaande erf daar De Cappelle Ter Voort op staat alsnu nog groot 116 roeden renende
als boven. Blijvende dezelfde Caers Elisabeth sterfvrouw voor wie Verswijvel Adrianus de
eed van hulde en manschap van trouw heeft gedaan.
Op 27 januari 1766 compareerde Bellens Petrus Martinus oud 29 jaren die mits de dood
van Caers Elisabeth zijn gewezen moeder heeft verheven en ontvangen te leen het
bovenstaande erf waar De Cappelle Ter Voort op staat alsnu nog groot 116 roeden renende
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oost de straat, zuid Berckmans Jan Baptist, west Lemmens Francis erfgenamen en noord
Oniaerts Egidius. Blijvende de voorstaande Bellens Petrus Martinus sterfman en heeft
vervolgens de eed van hulde en manschap van trouw gedaan.
Nota:

Dit erf is maar groot 100 roeden mits daaruit verkocht is 16 roeden zoals
blijkt folio 123.

Op 5 maart 1771 compareerde Bellens Petrus Martinus die bekend verkocht te hebben
aan Sprengers Jan Francis dit voorstaande erf daar De Cappelle Ter Voort op staat alsnu
nog groot 100 roeden renende oost de straat, zuid Sprengers Guilliam, west Lemmens
Francis en noord Oniaerts Egidius. Dienvolgens zijn de voorstaande Sprengers Jan Francis
en zijn vrouw Vissers Anna Maria daarin gegooid en geërfd en blijft Sprengers Jan Baptist
oud 37 jaren sterfman die de eed van hulde en manschap van trouw heeft gedaan.
Folio 11

[AMW-LA1816-14]

Op 28 maart 1758 compareerde Caers Elisabeth huisvrouw van Bellens Henderick
geassisteerd met haar zoon Bellens Joannes en bekend verkocht te hebben 20 roeden land
uit 156 roeden land daar De Cappelle Ter Voort op staat zoals blijkt folio 10, aan Van Opstal
Adriaen renende dit erf oost de baan, zuid Dirckx Jan, west Delen Henderick en noord
Bellens Henderick. Vervolgens heeft Bellens Joannes als gemachtigd vanwege zijn vader
de opdracht van deze 20 roeden gedaan in s’heeren handen tot behoef van Van Opstal
Adriaen.
Op 15 september 1761 is gecompareerd Van Opstal Adriaen die bekend verkocht te
hebben de bovenstaande 20 roeden land nu hof met het huis alsnu daarop staande, zijnde
uit hetzelfde erf daar De Capelle Ter Voort opstaat gelijk blijkt folio 10 renende huis en erf
oost de baan, zuid Dirckx Jan, west Delen Henderick erfgenamen en noord Bellens
Henderick erfgenamen. Verkocht aan Berckmans Joannes Baptista en zijn vrouw
Huybrechts Catharina.
Nota:

Uit dit item is verkocht een kamer en de helft van de hof als blijkt folio 128.

Op 1 juli 1791 compareerde Berckmans Francis in huwelijk met Folders Lucia en wonend
aan De Voort Cappelle die verklaard mits de dood van zijn vader Berckmans Jan Baptist te
leen verheven en ontvangen te hebben 11 roeden land of hof met het huis en kamer daarop
staande, waarvan het resterende deel competeert aan Gijsmans Peeter ut folio 128
renende dit deel oost De Cappelle Ter Voort, zuid Dirix Jan, west Diels Peeter en noord
Gijsmans Peeter.
Op 1 juli 1791 zijn gecompareerd Berckmans Francis en zijn vrouw Folders Lucia
(inwoners van Voortkapel onder Westerlo) die verklaren, volgens publieke conditie van
verkoop gepasseerd voor notaris Coomans binnen Westerlo op 24 juni 1791, verkocht te
hebben aan Aerts Martinus en zijn vrouw Soeten Anna een huis met den hof daaraan
gelegen aan De Voort Cappelle groot 11 roeden renende oost voorstaande kapel, zuid Dirix
Jan, west Diels Peeter en noord andere deel van Gijsmans Peeter ut folio 128.
Folio 12

[AMW-LA1816-15]

Op 29 oktober 1754 compareerde Bellens Henderick die bekend verkocht te hebben aan
Dirckx Jan (zoon van Dirckx Michael) 20 roeden land uit 156 roeden gelijk blijkt in het
voorgaande item renende deze 20 roeden land oost De Cappelle Ter Voort, zuid Gebruers
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Adriaen, west Delen Henderick erfgenamen noord Bellens Henderick. Vervolgens heeft
voorstaande Dirckx Jan de eed van trouw gedaan als sterf- en bezetman.
Op 18 december 1779 compareerde Verhoeven Martinus (inwoner van Wiekevorst) die
verklaard en bekend verkocht te hebben de helft van de voorstaande 20 roeden erf waarop
nu een huis staat als blijkt hierboven, aan Dirckx Joannes alsnu in huwelijk met De Cepper
Theresia als blijkt bij akte gepasseerd op 13 februari 1779 voor notaris Neeckx tot
Herenthout. Renende in het geheel als voor en bijgevolg is de voorstaande Dirckx Jan en
zijn vrouw De Cepper Theresia in deze 10 roeden gegooid en geërfd en is gecontinueerd op
zijn voorgaande eed als sterf- en bezetman.
Folio 14

[AMW-LA1816-16]

Gebruers Adriaen oud 23 jaren houdt te leen bij koop van Bellens Henderick 20 roeden
land met het huis daarop staande renende oost De Schole, zuid De Veldtstraet, west Van
Passel Catharina en noord Bellens Henderick. Staande Gebruers Adriaen als sterf- en
bezetman ut patet libro antiquo folio 76.
Op 7 september 1791 compareerde Gebruers Peeter uit kracht van onwederroepelijke
procuratie ingeschreven in een akte van verkoop of transport gepasseerd voor notaris
Coomans binnen Westerlo op 15 april 1783 en verleden door wijlen Gebruers Adriaen
weduwnaar van wijlen Helsen Joanna. Item vanwege Gebruers Peeter (bejaarde
jongeman) en Gebruers Joannes (ook bejaarde jongeman) die zich ook sterk maken voor
hun minderjarige broer Gebruers Josephus mitsgaders voor Gebruers Anna Maria en haar
man Melis Adriaen. Ze verkopen aan Gebruers Frans (zoon van Gebruers Adrianus) en
zijn vrouw Van Kiel Anna Barbara een huis, stal en hof groot 20 roeden gestaan en gelegen
alhier aan De Cappelle Ter Voort renende oost de straat, zuid Diels Peeter, west Diricx Jan
en noord de kapel.
Folio 16

[AMW-LA1816-17]

Dirckx Jan (zoon van Dirckx Michael) oud 30 jaren als kapelmeester van De Cappelle Ter
Voort houdt te leen de voorschreven 24 roeden in het erf van Bellens Henderick eertijds
Verbist Cathlijn renende oost de baan naar Herentals, zuid De Veldtstraet, west en noord
Bellens Henderick. Staande Dirckx Jan als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 9.
Folio 18

[AMW-LA1816-18]

Sterckx Joannes oud 26 jaren houdt te leen onverdeeld met zijn broer Sterckx Martinus de
helft van 2 dagmalen bempd gelegen in De Oosterwijcksche Voordt renende oost
Verstappen Adriaen erfgenamen, zuid Verluyten Theodoor erfgenamen, west Hemels Jan en
noord zichzelf. Staande Sterckx Joannes als sterf- en bezetman ut patet in libro antiquo
folio 10.
Op 22 april 1794 compareerde Sterckx Jan Martien en verklaard mits de dood van zijn
vader Sterckx Jan tot zijn behoef en tot behoef van zijn broer en zuster in recht van
gemeenschap te leen te verheffen en te ontvangen de helft van 2 dagmalen bempd gelegen
in De Oosterwijcksche Voort renende oost Verstappen Peeter, zuid Verluyten Theodoor
erfgenamen, west Van Hemelen Marten en noord zichzelf.
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[AMW-LA1816-19]

Sterckx Joannes oud 26 jaren houdt te leen onverdeeld met zijn broer Sterckx Martinus de
andere helft van de voorschreven 2 dagmalen bempd gelegen in De Oosterwijcksche Voordt
renende oost Verstappen Adriaen erfgenamen, zuid zichzelf, west Hemels Jan en noord Van
Outsel Jan Baptist erfgenamen. Staande Sterckx Joannes als sterf- en bezetman ut patet in
libro antiquo folio 11.
Op 22 april 1794 compareerde Helsen Joannes Martinus 2 en verklaard mits de dood van
zijn vader Helsen Jan tot zijn behoef en tot behoef van zijn broer en zuster in recht van
gemeenschap te leen te verheffen en te ontvangen de helft van 2 dagmalen bempd gelegen
in De Oosterwijcksche Voort renende oost Verstappen Peeter, zuid zichzelf, west Van
Hemelen Marten en noord Michils Peeter.
Folio 22

[AMW-LA1816-20]

Oniaerts Egidius als momber van de wezen van Verstappen Joanna Maria en ook als
momber over het enig kind van Verstappen Anna houdt te leen onverdeeld een 3e deel van
3 dagmalen bempd gelegen in De Oosterwijcksche Voort renende oost De Voortstraet, zuid
Bellens Henrick, west Hemels Jan en noord Van Outsel Jan Baptist. Staande voor sterfvrouw
juffrouw Cools Joanna Maria begijn tot Turnhout oud 22 jaren, en Oniaerts Egidius als
bezetman ut patet libro antiquo folio 12 et verso.
Op 4 februari 1778 compareerde Oniaerts Joannes Franciscus die mits de dood van zijn
vader voor en in de naam van Cools Joanna Maria heeft gedaan de eed als bezetman.
Folio 24

[AMW-LA1816-21]

Van Passel Elisabeth oud 58 jaren houdt te leen bij koop van Van Kerckhoven Adriaen de
helft van nabeschreven half bunder bempd renende oost en zuid haarzelf, west Van
Kerckhoven Adriaen erfgenamen. Staande Van Passel Elisabeth als sterfvrouw en
Verachtert Philippus Jacobus als bezetman ut patet libro antiquo folio 13 verso.
Op 23 januari 1758 compareerde Dils Peeter (zoon van Dils Petrus) en heeft mits de dood
van Van Passel Elisabeth zijn schoonmoeder verheven en ontvangen te leen de helft van
het nabeschreven half bunder bempd renende oost en zuid haarzelf, west Van Kerckhoven
Adriaen erfgenamen. Blijvende voorstaande Dils Peeter oud 38 jaren sterfman en heeft de
eed van hulde en manschap van trouw gedaan.
Folio 26

[AMW-LA1816-22]

Van Passel Elisabeth oud 58 jaren houdt nog te leen bij koop als voorschreven de andere
helft van de voorstaande bempd in het geheel een half bunder gelegen in Het Oosterwijckx
broek renende deze helft oost Helsen Christina, zuid zichzelf, west dezelfde en noord den
loop. Staande Van Passel Elisabeth als sterfvrouw en Dils Peeter (zoon van Dils Petrus)
als bezetman ut patet libro antiquo folio 14 verso.
Op 23 januari 1758 compareerde Dils Peeter (zoon van Dils Petrus) en heeft mits de dood
van Van Passel Elisabeth zijn schoonmoeder verheven en ontvangen te leen de andere
helft van de voorstaande bempd in het geheel een half bunder gelegen in Het Oosterwijckx
2

In de tekst staat er Joannes Martinus Helsen. Dit is zo goed als zeker een fout en moet zijn Joannes Martinus
Sterckx zoals ook geschreven staat in het vorige item folio 18.
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Broeck renende deze helft oost Helsen Christina, zuid zichzelf, west dezelfde en noord den
loop. Blijvende voorstaande Dils Peeter oud 38 jaren sterfman en heeft de eed van hulde en
manschap van trouw gedaan.
Folio 28

[AMW-LA1816-23]

Helsen Christina (dochter van Helsen Andreas) oud 74 jaren houdt te leen een half bunder
bempd gelegen in Het Daemseynde renende oost Van Passel Peeter, zuid Roosbroeck Jan
erfgenamen, west weduwe Van Passel Elisabeth en noord Verboven Adriaen. Staande
Helsen Christina als sterfvrouw en De Winter Peeter als bezetman ut patet libro antiquo
folio 15.
Op 26 oktober 1762 compareerde De Winter Peeter die mits de dood van De Winter Peeter
zijn vader heeft gedaan de eed als bezetman.
Op 9 augustus 1773 is gekomen voor stadhouder en de leenmannen De Winter Joannes
(zoon van De Winter Petrus) oud 56 jaren die mits de dood van Helsen Christina zijn
moeder heeft verheven en ontvangen te leen het bovenstaande half bunder bempd gelegen
in Damseynde renende oost De Winter Geeraert, zuid Roosbroeck Jan erfgenamen, west
Dils Peeter Peeterssoon en noord Verboven Adriaen erfgenamen.
Op 17 juli 1775 compareerde De Winter Geerardus oud 25 jaren die mits de dood van De
Winter Joannes zijn vader heeft verheven en ontvangen te leen het bovenstaande half
bunder bempd gelegen in Damseynde renende als boven. Blijvende de comparant De
Winter Geerardus sterfman en heeft de eed van hulde en manschap van trouw gedaan.
Op 5 januari 1785 compareerden De Winter Geerardus en zijn vrouw Neyers Elisabeth die
bekennen verkocht te hebben een half bunder bempd gelegen in Het Daemseynde renende
oost De Winter Geeraert, zuid Van Roosbroeck Peeter, west Diels Peeter en noord
Verboven Adriaen erfgenamen. Verkocht aan De Winter Peeter en zijn vrouw De Win Maria
voor 280 guldens courant geld en 25 verdieren volgens de conditie gepasseerd voor notaris
Soeten tot Olen op 18 december 1784.
Op 1 september 1791 compareerde De Winter Jan Baptist (zoon van De Winter Petrus) en
heeft mits de dood van zijn vader zowel voor zijn behoef als voor zijn broer en 2 zusters in
recht van gemeenschap te leen verheven en ontvangen een half bunder land gelegen in Het
Daemseynde renende oost en noord De Winter Geerd, zuid Van Roosbroeck Peeter, west
Diels Peeter.
Folio 30

[AMW-LA1816-25]

Van Kerckhoven Maria Catharina oud 28 jaren houdt onverdeeld te leen bij erfenis van
haar vader Van Kerckhoven Adriaen de helft van een half bunder bempd gelegen bij Het
Roth renende oost Van Passel Elisabeth, zuid Wuyts Peeter erfgenamen, west zichzelf en
noord den loop. Staande voor sterfvrouw voorstaande Van Kerckhoven Maria Catharina en
Wijnants Guilliam (meyer) haar man als bezetman ut patet libro antiquo folio 16.
Op 22 november 1757 compareerden Wijnants Guilliam (meyer tot Zoerle) en Van
Kerckhoven Jan Baptist als erfgenamen van wijlen Van Kerckhoven Adriaen en hebben
verheven en ontvangen te leen mits de dood van Van Kerckhoven Maria Catharina de
bovenstaande helft van een half bunder bempd gelegen bij Het Roth renende als boven.
Stellende hierop voor sterfman Wijnants Ignatius meyerssoon oud 8 jaar voor wie Wijnants
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Guilliam (meyer tot Zoerle) zijn vader de eed van hulde en manschap van trouw heeft
gedaan.
Op 14 december 1776 compareerde Wijnants Guilliam (meyer) die mits de prestigieuze
professie van zijn zoon Wijnants Ignatius in de Abdij van Affligem heeft verheven voor en
in de naam van zijn kinderen daar moeder af was Van Kerckhoven Maria Catharina de
bovenstaande helft van een half bunder bempd gelegen bij Het Roth renende als voor.
Stellende hierop voor sterfvrouw zijn dochter Wijnants Theresia oud 21 jaren voor wie
Wijnants Guilliam als bezetman is gecontinueerd op zijn vorige eed.
Op 22 mei 1784 compareerde Laborde Martinus Josephus oud 33 jaren die mits de dood
van Wijnants Guilliam voor en in de naam van Wijnants Theresia de eed als bezetman
heeft gedaan.
Folio 32

[AMW-LA1816-26]

Van Kerckhoven Jan Baptist houdt onverdeeld te leen voor en in de naam van zijn broer
Van Kerckhoven Jan Francis oud 21 jaren, in zusterlijke en broederlijke rechten de andere
helft van het voorstaande half bunder bempd gelegen bij Het Roth renende oost zichzelf,
zuid Wuyts Peeter erfgenamen, west Bellens Henrick en noord den loop. Staande voor
sterfman Van Kerckhoven Jan Francis en bezetman Van Kerckhoven Jan Baptist zijn
broer ut patet libro antiquo folio 17.
Op 14 december 1776 compareerde Wijnants Guilliam (meyer van Zoerle) die mits de dood
van Van Kerckhoven Jan Baptist is gecontinueerd op zijn vorige eed als bezetman.
Op 1 september 1791 compareerde Van Schoubroeck Martinus Triphon mits de dood van
Wijnants Guilielmus en als gelaste vanwege Wijnants Anna Elisabetha en Wijnants
Theresia voor het voorstaande half bunder bempd gelegen bij Het Roth renende oost
hunzelf, zuid De Winter Geerd erfgenamen, west Van Nuten Jan en noord den loop. Aan hen
onverdeeld bevallen bij deling en heeft de comparant als bezetman voor Wijnants Anna
Elisabeth oud 37 jaren, die hier als sterfvrouw wordt op gesteld, de eed van trouw gedaan.
Folio 34

[AMW-LA1816-27]

Verbist Peeter als momber over de wezen van Soeten Hendrick en Van Eynde Catharina
houdt te leen voor dezelfde erfgenamen onverdeeld een bempd genaamd Den Steertzen
Bemdt waar De Wimp doorstroomt groot een half bunder renende oost Helsen Merten
Janssoon, zuid De Wimp, west en noord beneficie van het kasteel van Westerlo. Staande
voor sterfman Soeten Henderick (zoon van Soeten Henricus) oud 25 jaren en voorstaande
Verbist Peeter als bezetman ut patet libro antiquo folio 18.
Op 8 januari 1763 is gecompareerd Soeten Joannes Baptista (secretaris van Olen) die mits
de dood van Soeten Henrick zijn broer heeft verheven en ontvangen te leen onverdeeld
deze bovenstaande bempd genaamd Den Steertsen Bemdt renende als voorschreven.
Blijvende dezelfde Soeten Joannes Baptista sterfman en heeft dienvolgens de eed van
hulde en manschap van trouw gedaan.
Op 8 januari 1763 heeft Soeten Joannes Baptista (secretaris van Olen) verklaard dat deze
bovenstaande bempd aan hem bij scheiding en deling is bevallen.
Op 23 januari 1793 compareerde juffrouw Boeckx Anna Elisabeth weduwe van wijlen de
heer Soeten Jan Baptist (secretaris van Olen) die verklaard mits de dood van de
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voorstaande heer in broederlijke en zusterlijke rechten te leen verheven en ontvangen te
hebben tot behoef van haar gelijke kinderen het voorstaande half bunder bempd genaamd
Den Stertsen Bembt waardoor de rivier De Wimp doorstroomd, renende oost …, zuid De
Wimp, west en noord beneficie van het kasteel tot Westerlo. Stellende daarop voor bezet- en
sterfman de heer Soeten Peeter (secretaris van Olen) haar zoon voor wie Van
Schoubroeck Martinus Triphon alhier de eed van hulde, manschap en trouw heeft
gepresteerd.
Folio 36

[AMW-LA1816-28]

Eerwaarde heer Van Wesel Joannes (pastoor tot Beerzel) oud 39 jaren houdt te leen
onverdeeld een bunder land te voren geweest zijnde 2 items gelegen in De Keynen Driessen
en De Aertshaeghe renende oost Soeten Adriaen en Soeten Henrick, zuid Helsen Jan
erfgenamen, west Helsen Adriaen en noord De Veldtstraet. Staande als sterfman heer
pastoor voornoemd en bezetman heer Van Wesel Franciscus (advocaat) ut patet libro
antiquo folio 19.
Op 24 november 1781 compareerde heer Van Wesel Ludovicus (secretaris van het
Markizaat Westerlo) en heeft zowel in eigen naam als voor zijn 2 nichten achtergelaten
kinderen van wijlen juffrouw Van Wesel Dimphna daar vader van leeft heer advocaat
Ooms (heer van Oosterwijk) mits de dood van de heer Van Wesel Joannes (gewezen
pastoor van Beerzel) behoorlijk verheven en ontvangen te leen het bovenstaande bunder
land renende als voor. Stellende voor sterfvrouw juffrouw Ooms Anna Maria (begijn tot
Mechelen) één van zijn voorschreven nichten voor wie heer comparant de eed als bezetman
heeft gedaan.
Folio 38

[AMW-LA1816-29]

Soeten Adriaen (zoon van Soeten Martinus) oud 40 jaren houdt te leen een sille land in een
perceel land groot 6 sillen gelegen in De Keynendrisschen renende oost Van Den Bosch
Christiaen bij deling, zuid Cappelle Ter Voort, west Soeten Hendrick en noord De Veldtstraet.
Staande voorstaande Soeten Adriaen als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 20.
Op 9 november 1778 is gekomen Heylen Peeter als momber over de kinderen van wijlen
Soeten Adriaen en Heylen Anna Elisabeth en heeft verheven en ontvangen te leen een
sille land in een perceel land groot 6 sillen gelegen in De Keynendriesschen renende als
voor en heeft dezelfde onverdeeld verheven in zusterlijke en broederlijke rechten, stellende
hierop voor sterfvrouw Soeten Joanna Theresia oud 23 jaren voor wie Heylen Peeter haar
momber de eed van hulde en manschap van trouw heeft gedaan.
Folio 40

[AMW-LA1816-30]

Van Den Bosch Christiaen oud 54 jaren houdt te leen een sille land in het voorstaande
perceel land groot 6 sillen gelegen in De Keynendrisschen renende oost Cuypers Guilliam,
zuid Dils Peeter, west Soeten Adriaen hier afgedeeld, noord De Veldtstraet. Staande Van
Den Bosch Christiaen als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 21.
Op 10 juli 1761 compareerde Van Den Bosch Peeter die mits de dood van Van Den Bosch
Christiaen zijn vader verklaard de bovenstaande sille land in het voorschreven perceel land
groot 6 sillen en gelegen in De Keynendrisschen aan hem toebehoord als oudste zoon.
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Op 10 juli 1761 is gecompareerd Van Den Bosch Peeter oud 30 jaren die mits de dood van
Van Den Bosch Christiaen zijn vader heeft verheven en ontvangen te leen deze
bovenstaande sille land in het voorschreven perceel land groot 6 sillen gelegen in De
Keynendrisschen renende als voren. Blijvende de voorschreven Van Den Bosch Peeter
sterfman en heeft als dienstig man de eed van hulde en manschap van trouw gedaan.
Folio 42

[AMW-LA1816-31]

Soeten Henderick (zoon van Soeten Joannes) oud 35 jaren houdt te leen een sille en 4
roeden land in het voorschreven perceel land groot 6 sillen gelegen in De KeynenDrisschen
renende oost Soeten Adriaen, zuid De Cappelle Ter Voort, west heer secretaris Van Wesel
erfgenamen en Helsen Jan erfgenamen, noord De Veldtstraet. Staande voor sterf- en
bezetman voorstaande Soeten Henderick ut patet libro antiquo folio 74.
Op 20 december 1758 compareerde Van Lommel Anna oud 39 jaren die mits de dood van
Soeten Henderick haar man heeft verheven en ontvangen te leen de bovenstaande sille en
4 roeden land in het voorschreven perceel land groot 6 sillen en gelegen in De
Keynendrisschen renende als voor. Blijvende dezelfde Van Lommel Anna sterfvrouw voor
wie Cuypers Jan als bezetman is gecontinueerd op zijn voorgaande eed.
Op 16 april 1784 is gecompareerd Gebruers Jan Francis als momber van de wezen van
Gebruers Maria Elisabeth daar vader van was Gebruers Jan die mits de dood van Van
Lommel Anna haar moeder heeft verheven en te leen ontvangen de bovenstaande sille en
4 roeden land in het voorschreven perceel land groot 6 sillen en gelegen in De
Keynendrisschen renende als voor. Blijvende Gebruers Maria Elisabeth sterfvrouw voor
wie Gebruers Jan Francis haar momber de eed als bezetman heeft gedaan.
Op 16 april 1784 compareerden Van Hout Martinus (inwoner van Biezelinge in het Land
van Ter Goes). Janssens Joannes en Verelst Martinus als wettige mombers over de
minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Janssens Carolus daar moeder van is Van
Hout Catharina, met autorisatie van de wethouders van Zoerle-Parwijs. Item Van Hout
Maria geassisteerd met haar man en momber Verelst Martinus. Ze hebben in erfdom
getransporteerd tot behoef van de enige wees achtergelaten bij wijlen Gebruers Jan en Van
Lommel Maria te weten de onverdeelde helft van het bovenstaande verhef groot een sille en
4 roeden renende oost Heylen Jacobus, zuid Het Capelle Landt Ter Voort, west heer Van
Wesel en Helsen Merten, noord Van Kerckhoven Jacobus. Dit volgens conditie gepasseerd
voor notaris Coomans tot Westerlo. Vervolgens is Gebruers Maria Elisabeth oud 23 jaren
daarin gegooid en geërfd en blijft ze sterfvrouw voor wie Gebruers Francis de eed van
hulde en manschap van trouw heeft gedaan.
Folio 44

[AMW-LA1816-32]

Cuypers Guilliam oud 37 jaren houdt te leen de helft van 3 sillen land gelegen in De
Kijnendrisschen renende oost Cuypers Jan, zuid Dils Peeter, west Soeten Adriaen en
Soeten Henrick, noord De Veldtstraet. Staande zijn broer Cuypers Jan als sterfman en
Cuypers Guilliam als bezetman ut patet libro antiquo folio 22.
Op 16 oktober 1762 compareerde Cuypers Joannes die mits de dood van Cuypers
Guilliam de eed als bezetman heeft gedaan.
Op 15 oktober 1788 is gecompareerd Cuypers Jan oud 36 jaren zoon van wijlen Cuypers
Guilliam die mits de dood van zijn oom Cuypers Jan heeft verheven en te leen ontvangen
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in zusterlijke en broederlijke rechten de bovenstaande pand, stellende zichzelf daarop voor
sterfman en heeft de eed als bezetman gedaan.
Op 22 april 1794 compareerde Cuypers Peeter (zoon van Cuypers Guilielmus) oud 41 jaren
die verklaard, mits de dood van Cuypers Jan, in recht van gemeenschap tot zijn behoef en
tot behoef van zijn broers en zusters te leen verheven en ontvangen te hebben de helft van
de voorstaande 3 sillen land gelegen in De Keyne Driesen renende oost Diels Peeter
erfgenamen, zuid Diels Jan Baptist, west Van Den Bosch Peeter en noord De Veldtstrate.
Stellende zichzelf als sterf- en bezetman.
Folio 46

[AMW-LA1816-33]

Cuypers Jan oud 41 jaren houdt te leen de helft van 1,5 sillen land in de voorschreven
Kijnendrisschen makende 75 roeden land renende oost Cuypers Jan, zuid Dils Peeter, west
Cuypers Guilliam en noord De Veldtstraet. Staande voornoemde Cuypers Jan als sterf- en
bezetman ut patet libro antiquo folio 23.
Op 15 oktober 1788 compareerde Cuypers Guilliam oud 35 jaren als last en procuratie
hebbend van zijn broer Cuypers Adrianus, zijn zuster Cuypers Anna Maria en zijn zwager
Diels Peeter. Hij heeft mits de dood van zijn vader Cuypers Jan verheven in zusterlijke en
broederlijke rechten de bovenstaande helft van 1,5 sillen land gelegen in De Kijnendrisschen
renende als voor. Stellende zichzelf daarop als sterf- en bezetman.
Op 22 april 1794 compareerde Diels Peeter oud 43 jaren (zoon van Diels Joannes Baptista)
die verklaard dat de voorstaande helft van 1,5 sillen land competeert aan zijn gelijke
kinderen bij deling gedaan tegen zijn zwagers Cuypers Guilliam en Cuypers Adriaen.
Stellende daarop voor sterfman zijn oudste zoon Diels Guilliam voor wie hij comparant als
bezetman op zijn vorige eed is gecontinueerd.
Folio 48

[AMW-LA1816-34]

Cuypers Jan oud 41 jaren houdt te leen de andere helft van de voorstaande 1,5 sillen en
vervolgens ook 75 roeden land in De Keynendriesschen renende oost en west Cuypers Jan,
zuid Dils Peeter, noord De Veldtstraet. Staande Cuypers Jan als sterf- en bezetman ut patet
libro antiquo folio 24.
Op 15 oktober 1788 compareerde Cuypers Guilliam oud 35 jaren als last en procuratie
hebbend van zijn broer Cuypers Adrianus, zijn zuster Cuypers Anna Maria en zijn zwager
Diels Peeter. Hij heeft mits de dood van zijn vader Cuypers Jan verheven in zusterlijke en
broederlijke rechten de andere helft van de voorstaande 1,5 sillen land gelegen in De
Keynen Driesschen renende als voor. Stellende zichzelf daarop als sterf- en bezetman.
Op 22 april 1794 compareerde Diels Peeter oud 43 jaren (zoon van Diels Joannes Baptista)
die verklaard dat de voorstaande helft van 1,5 sillen land gelegen in De Keyne Driesen
competeert aan zijn gelijke kinderen bij scheiding en deling gedaan tegen zijn zwagers
Cuypers Guilliam en Cuypers Adriaen. Stellende daarop voor sterfman zijn oudste zoon
Diels Guilliam voor wie hij comparant als bezetman op zijn vorige eed is gecontinueerd.
Folio 50

[AMW-LA1816-35]

Cuypers Jan, bij koop van Helsen Merten als kapelmeester, houdt te leen de helft van 5
sillen land in De Keynendrisschen renende oost Douwen Antoon erfgenamen, zuid Dils
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Peeter, west Cuypers Jan en noord De Veldtstraet. Staande voornoemde Cuypers Jan als
sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 25.
Op 15 oktober 1788 compareerde Cuypers Guilliam oud 35 jaren als last en procuratie
hebbend van zijn broer Cuypers Adrianus, zijn zuster Cuypers Anna Maria en zijn zwager
Diels Peeter. Hij heeft mits de dood van zijn vader Cuypers Jan verheven in zusterlijke en
broederlijke rechten de voorstaande helft 5 sillen land gelegen in De Keynen Drisschen
renende oost Diels Merten, zuid Diels Jan Baptist, west zichzelf en noord De Veldtstraet.
Stellende zichzelf daarop als sterf- en bezetman.
Op 22 april 1794 compareerde Diels Peeter oud 43 jaren (zoon van Diels Joannes Baptista)
die verklaard dat de voorstaande helft van 5 sillen land gelegen in De Keyne Driesen
competeert aan zijn gelijke kinderen bij scheiding en deling gedaan tegen zijn zwagers
Cuypers Guilliam en Cuypers Adriaen. Stellende daarop voor sterfman zijn oudste zoon
Diels Guilliam voor wie hij comparant als bezetman op zijn vorige eed is gecontinueerd.
Folio 52

[AMW-LA1816-36]

Douwen Adriaen als momber van het weeskind Douwen Jan daar vader af was Douwen
Antoon, houdt te leen de andere helft van 5 sillen land in De Keynedrisschen renende oost
De Herbaen, zuid Spits Francis, west Cuypers Jan. Staande Douwen Jan (zoon van
Douwen Antonius) oud 19 jaren als sterfman en Hemels Jan als bezetman ut patet in libro
antiquo folio 26.
Op 15 december 1758 compareerde Verreckt Peeter die mits de dood van Hemels Jan de
eed als bezetman heeft gedaan.
Op 28 december 1769 compareerde de voorstaande Douwen Jan (zoon van Douwen
Antonius) en heeft de eed als bezetman gedaan.
Op 28 december 1769 is gecompareerd Douwen Jan (zoon van Douwen Antonius) die de
voorstaande helft in 5 sillen land in De Keynendrisschen opdraagt in s’heeren handen tot
behoef van Gebruers Adriaen. Vervolgens is Gebruers Adriaen hierin gegooid en geërfd
en blijft sterf- en bezetman.
Op 28 maart 1774 compareerde Gebruers Adriaen in huwelijk met Helsen Joanna
(inwoners van Gelindel onder Westerlo) die herkend en vernieuw een akte van
renteconstitutie van 275 guldens courant geld, zoals hij op 24 maart 1774 voor notaris
Soeten tot Olen heeft verleden tot behoef van Vermeulen Anna weduwe van Faes Andries
als vruchtgebruikster van het voorstaande kapitaal waarvan de eigendom toekomt aan Faes
Anna Maria in huwelijk met Verheyen Peeter ter concurrentie van 175 guldens en voor de
meerrest aan Faes Peeter. Als onderpand stelt hij hiervoor het voorstaande perceel land
renende oost en zuid Helsen Amandus, west Cuypers Jan, noord de straat van Gelindel naar
de kapel.
Op 20 januari 1779 compareerden Verreckt Guilliam en Gebruers Peeter als geëede
mombers over de wezen van wijlen Helsen Joanna daar vader af is Gebruers Adriaen (met
autorisatie van de wethouders van Westerlo). Ze verkopen aan Dils Martinus en zijn vrouw
Bellemans Maria Catharina een huis met de hof daaraan gestaan en gelegen aan De
Capelle Ter Voort onder het gehucht van Gelindel jurisdictie van Westerlo groot het erf 16
roeden. Dit huis wordt momenteel bewoond door Haseldonckx Jan, renende oost Helsen
Amandus, zuid en west de verkopers met het volgende item, noord de straat. Dit item en het
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volgende item te samen belast met een rente van 275 guldens courant geld tot behoef als
hiervoor. Deze verkoop is gedaan volgens de conditie gepasseerd voor notaris Coomans
op 31 december 1778.
Op 20 januari 1779 compareerden Verreckt Guilliam en Gebruers Peeter als geëede
mombers over de wezen van wijlen Helsen Joanna daar vader af is Gebruers Adriaen
alhier present als medeverkoper. Ze verkopen aan Dils Martinus en zijn vrouw Bellemans
Maria Catharina een perceel land gelegen aan De Cappelle Ter Voort groot een derdel
renende oost Helsen Amandus, zuid Vanden Bosch Peeter, west Cuypers Jan en noord de
straat. Vervolg zie folio 125 verso.
Op 2 januari 1770 compareerde Gebruers Adriaen de bekend verkocht te hebben de helft
van de voorstaande 2,5 sillen land gelegen in De Keynendrisschen renende oost de baan,
zuid Spits Francis, west Gebruers Adriaen en noord De Veldtstraet gaande naar
Strateneynde. Verkocht aan Helsen Amandus en zijn vrouw Helsen Dimpna.
Folio 54

[AMW-LA1816-38]

Bosselaers Peeter houdt te leen een sille land eertijds bos gelegen in De Aertshaege
renende oost en zuid Verluyten Theodoor erfgenamen, west Geps Peeter, noord Hemels
Jan. Staande Van Elst Maria oud 50 jaren als sterfvrouw en haar man Bosselaers Peeter
als bezetman wonend op Pasbrug tot Mechelen ut patet libro antiquo folio 27.
Op 20 augustus 1764 compareerde Van Breedam Cornelius oud 30 jaren in huwelijk met
Potemans Anna Maria daar moeder af was Van Elst Maria en heeft mits de dood van zijn
voorschreven schoonmoeder verheven en ontvangen te leen onverdeeld in zusterlijke en
broederlijke rechten de bovenstaande sille land eertijds bos gelegen in De Aertshaege
renende als voor. Blijvende dezelfde Van Breedam Cornelius sterfman en heeft vervolgens
de eed van hulde en manschap van trouw gedaan en woont op IJserveldt Molen omtrent
Mechelen.
Op 13 december 1782 compareerden Arts Martinus en zijn vrouw Soeten Anna die
bekennen gekocht te hebben een perceel land groot een sille gelegen in De Artshage
renende oost De Custer Jan, Sterckx Jan en Luyten Guilliam, zuid dezelfde Luyten Guilliam,
west weduwe Soeten Merten, noord Hemels Peeter en Hemels Jan Baptist met De Custer
Peeter. Gekocht van juffrouw Potemans Anna Maria geautoriseerd vanwege Van Breedam
Cornelis haar man en momber, inwoners op Den IJseren Veldt Moelen onder Sint-KatelijneWaver voor wie Coomans Guilliam heeft de opdracht gedaan als geautoriseerde. Dit alles
volgens conditie gepasseerd voor notaris Coomans op 4 november 1782. Dezelfde Arts
Martinus oud 32 jaren blijft sterf- en bezetman.
Folio 56

[AMW-LA1816-39]

Verluyten Joannes als momber over de wezen van Verluyten Theodoor houdt te leen bij
koop van de erfgenamen van Goyvaerts Jan en Sterckx Barbara een half bunder heide nu
het meeste klaverdries gelegen in De Artshaegen bij de kapel renende oost Douwen Antoni
erfgenamen, zuid De Veldtstraet, west Geps Peeter en noord Potemans Peeter, onverdeeld.
Staande Verluyten Guilliam oud 19 jaren als sterfman en Verluyten Jan de momber als
bezetman ut patet in libro antiquo folio 28.
Op 6 juli 1771 is gecompareerd Soeten Henderick en heeft mits de dood van Verluyten
Joannes de eed als bezetman gedaan.
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Op 19 april 1779 compareerde Verluyten Guilliam die mits de dood van Soeten Henrick de
eed van trouw heeft gedaan.
Folio 58

[AMW-LA1816-40]

Soeten Peeter als momber over de wezen van Soeten Catharina, bij erfenis van Soeten
Guilliam hun grootvader, houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten de helft in 2
sillen land of een half bunder gelegen op De Aertshaeghe renende oost Douwen Antoni
erfgenamen, zuid De Veldtstraet, west en noord Verluyten Theodoor. Staande voorstaande
Soeten Peeter als sterf- en bezetman ut patet in libro antiquo folio 29.
Op 4 september 1755 compareerde Deckers Andries oud 45 jaren en heeft mits de dood
van Soeten Peeter verheven en ontvangen te leen de bovenstaande helft in 2 sillen land of
half bunder gelegen op De Aertshaeghe renende oost Douwen Antoni erfgenamen, zuid De
Veldtstraet, west en noord Verluyten Theodoor erfgenamen. Blijvende dezelfde Deckers
Andries sterfman en heeft vervolgens de eed van hulde en manschap van trouw gedaan.
Op 16 oktober 1762 compareerde Deckers Adrianus Martinus die mits de dood van
Deckers Andries zijn vader heeft verheven en ontvangen te leen onverdeeld in zusterlijke
en broederlijke rechten de bovenstaande helft in 2 sillen land of een half bunder gelegen in
De Aertshage renende als voor. Blijvende dezelfde Deckers Adrianus Martinus sterf- en
bezetman.
Op 16 oktober 1762 verklaard dezelfde Deckers Adrianus Martinus dat dit perceel aan
hem is toegekomen bij scheiding en deling.
Folio 60

[AMW-LA1816-41]

Soeten Peeter als momber over de wezen van Soeten Catharina in huwelijk geweest met
Deckers Andries bij erfenis van Soeten Guilliam hun gewezen grootvader, houdt te leen de
andere helft van het voorschreven half bunder land gelegen op De Aertshaegen renende
oost Douwen Antoni erfgenamen, zuid De Veldtstraet, west zichzelf en noord Verluyten
Theodoor erfgenamen. Staande Soeten Peeter oud 68 jaren als sterf- en bezetman ut patet
in libro antiquo folio 30.
Op 4 september 1755 compareerde Deckers Andries en heeft mits de dood van Soeten
Peeter verheven en ontvangen te leen de andere helft van het voorschreven half bunder
land gelegen op De Aertshaegen renende oost Douwen Antoni erfgenamen, zuid De
Veldtstraet, west hunzelf en noord Verluyten Theodoor erfgenamen. Blijvende dezelfde
Deckers Andries oud 45 jaren sterfman en heeft vervolgens de eed van hulde en manschap
van trouw gedaan.
Op 16 oktober 1762 compareerde Deckers Adrianus Martinus die mits de dood van
Deckers Andries zijn vader heeft verheven en ontvangen te leen onverdeeld in zusterlijke
en broederlijke rechten de andere helft van het voorstaande half bunder land gelegen in De
Aertshagen renende als voor. Blijvende dezelfde Deckers Adrianus Martinus oud 25 jaren
sterf- en bezetman.
Op 16 oktober 1762 verklaard dezelfde Deckers Adrianus Martinus dat dit perceel aan
hem is toegekomen bij scheiding en deling.
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[AMW-LA1816-42]

Broeckhoven Maria oud 76 à 77 jaren houdt te leen bij koop van Soeten Peeter een half
bunder land gelegen in De Aertshaeghen renende oost Bockx Francis (meyer tot Hulshout)
nom. uxoris, zuid De Veldtstraet of Cappelle Wegh, west Deckers Andries en noord Den
Steenbemdt toebehorend aan Sterckx Peeter erfgenamen. Staande Broeckhoven Maria als
sterfvrouw en Douwen Merten als bezetman ut patet libro antiquo folio 31.
Op 22 juli 1754 zijn gecompareerd Mertens Bernardus in huwelijk met Douwen Catharina
en Van Kerckhoven Joseph voor zichzelf en zijn wezen daar moeder af was Douwen
Joanna en hebben verheven en ontvangen te leen mits de dood van Broeckhoven Maria,
de moeder van hun vrouwen, het bovenstaande half bunder land gelegen in De
Aertshaeghen renende als voor. Stellende hierop voor sterfman Van Kerckhoven
Franciscus oud 5 jaren voor wie Van Kerckhoven Joseph zijn vader de eed van trouw
heeft gedaan.
Op 22 juli 1754 compareerde Van Kerckhoven Joseph en verklaard dat aan hem voor zijn
wezen daar moeder af was Douwen Joanna bij scheiding en deling dit bovenstaande pand
is bevallen.
Folio 64

[AMW-LA1816-43]

Bockx Jan Francis (meyer tot Hulshout) nom. uxoris houdt te leen de helft van een half
bunder bos nu land gelegen op De Aertshaeghen renende oost Van Passel Catharina, zuid
De Veldtstraet, west Van Goubergen Jan Adriaenssoon en noord Verstappen Adriaen
erfgenamen. Staande voor sterf- en bezetman Van Den Bruel Adriaen (zoon van Van Den
Bruel Joannes) wonend tot Hulshout ut patet libro antiquo folio 32.
Op 17 februari 1762 compareerde Jansens Franciscus in huwelijk met Bockx Catharina
die verklaard dat aan zijn voornoemde huisvrouw bij scheiding en deling is bevallen het
bovenstaande pand.
Op 9 maart 1773 zijn gecompareerd Bockx Catharina en Jansens Franciscus haar man
die verklaren verkocht te hebben de bovenstaande helft van een half bunder land eertijds
bos gelegen in De Aertshaeghen renende als voor. Verkocht aan Helsen Dimphna (dochter
van Helsen Martinus) oud 42 jaren die hierop wordt gesteld als sterfvrouw en heeft Helsen
Martinus als dienstig man de eed van hulde en manschap van trouw gedaan.
Op 30 augustus 1791 compareerde heer Van Schoubroeck M. N. en verklaard zich bij dood
van Helsen Martinus te stellen als dienstig man voor de voorstaande Helsen Dimphna.
Op 30 augustus 1791 is gecompareerd voor de leenmannen Helsen Dimpna (bejaarde
dochter en inwoonster van Strateneinde onder Westerlo) die vertoond een akte gepasseerd
voor notaris Van Roy tot Tongerlo op 30 augustus 1791 en waaruit blijkt dat Helsen
Dimpna heeft geschonken aan Van Hout Petrus Joannes (zoon van Van Hout Joannes) en
aan Helsen Maria Catharina en Helsen Martinus (beiden kinderen van Helsen Joannes
Baptista) in gelijke delen en gemeenschap een perceel land genaamd De Swets of
Aertshagen groot een half bunder gelegen aan De Voortcappelle jurisdictie van Westerlo en
leenroerig in 2 items ut patet hoc libro folio recto et folio 66 renende in het geheel oost Diels
Peeter, zuid De Veldtstraet, west Van Kerckhoven Joseph en noord notaris Oniaerts
erfgenamen. De donatrice reserveert het vruchtgebruik hierin gedurende haar leven doch op
de last dat na haar aflijvigheid jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo zal moeten
gegeven worden 6 lopen koren mitsgaders dat er in de Kerk van Westerlo zal moeten
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gecelebreerd worden 2 gelezen missen als jaargetijde en dit tot lafenis van haar ziel en de
andere van wijlen haar broer Helsen Martinus. Vervolgens heet Van Hout Petrus Joannes
als sterf- en bezetman de eed van trouw gedaan.
Folio 66

[AMW-LA1816-45]

Van Gaubergen Jan oud 38 jaren houdt te leen onverdeeld met zijn broers en zusters kind
de andere helft van een half bunder bos nu land gelegen op De Aertshaegen renende oost
Lemmens Francis, zuid De Veldtstraet, west De Winter Jan Baptist en noord Van Autsel Jan
Baptist erfgenamen. Staande Van Gaubergen Jan voorstaand als sterf- en bezetman ut
patet libro antiquo folio 33.
Op 27 juni 1758 compareerde Antonis Peeter die mits de dood van Van Gaubergen Jan
zijn zwager heeft verheven en ontvangen te leen het bovenstaande pand renende als voor
en stelt hierop als sterfman zijn zoon Antonis Adrianus Franciscus oud 8 jaren (wonend tot
Olen) voor wie voorstaande Antonis Peeter zijn vader de eed van hulde en manschap van
trouw heeft gedaan.
Op 9 maart 1773 compareerden Van Goubergen Martinus en Van Goubergen Adrianus
die mits de professie van Antonis Adrianus Franciscus in de Abdij van Postel verheven
en ontvangen hebben te leen dit bovenstaand pand renende las voor. Blijvende voor
sterfman Van Goubergen Martinus en heeft als dienstig man eed van trouw gedaan.
Op 9 maart 1773 zijn gecompareerd Van Goubergen Martinus en Van Goubergen
Adrianus als momber van het kind van de voorschreven Van Goubergen en verklaren, met
autorisatie van de wethouders van Wiekevorst, verkocht te hebben de andere helft van een
half bunder land eertijds bos gelegen op De Aertshaegen renende als voor. Verkocht aan
Helsen Dimphna (dochter van Helsen Martinus) oud 42 jaren die sterfvrouw blijft voor wie
haar broer Helsen Martinus als dienstig man de eed van hulde en manschap van trouw
heeft gedaan.
Op 30 augustus 1791 compareerde Verswijvel Peeter en verklaard bij dood van Helsen
Martinus zich voor Helsen Dimpna te stellen als dienstig man op het voorstaande item.
Nota:

Folio 68

Helsen Dimphna heeft dit pand met hetgeen staande hiervoor folio 64 op
heden gecedeerd aan Van Hout Peeter Jan en aan Helsen Maria
Theresia en Helsen Marten en waarvan de goedenis hiervoor folio 64 is
gepasseerd.
[AMW-LA1816-47]

Van Dijck Joanna Maria bij successie van haar vader Van Dijck Merten houdt te leen
onverdeeld een half bunder land gelegen in Het Groot Block tot Gelindel renende oost
Swolfs Christiaen, zuid s’heeren straat, west Van Kerckhoven Adriaen en noord Bosschaers
Jan Baptist. Staande voorstaande Van Dijck Joanna Maria als sterfvrouw en Helsen
Adriaen als bezetman ut patet in libro antiquo folio 34.
Op 10 februari 1763 compareerde Lenaerts Franciscus die verklaard dit bovenstaand pand
bevallen te zijn aan Helsen Maria Catharina.
Op 10 februari 1763 compareerde Lenaerts Franciscus die mits de dood van Van Dijck
Joanna Maria heeft verheven en ontvangen te leen het bovenstaande half bunder land
gelegen in Het Grootblock tot Gelindel renende als voor stellende voor sterfvrouw Helsen
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Maria Catharina oud 37 jaren voor wie Lenaerts Franciscus haar tegenwoordige man de
eed als dienstig man heeft gedaan.
Op 1 september 1791 is gecompareerd Lenaerts Francis (inwoner van Tongerlo) en heeft
mits de dood van zijn vrouw Helsen Maria Catharina in recht van gemeenschap tot behoef
van zijn dochters Lenaerts Joanna Theresia en Lenaerts Anna Maria te leen verheven en
ontvangen een half bunder land gelegen in Het Grootblock tot Gelindel renende oost
Meisens Frans, zuid de straat, west Goyvaerts Peeter en noord Helsen Peeter
Adriaenssoon. De comparant heeft de eed gedaan voor zijn dochter Lenaerts Joanna
Theresia die hierop wordt gesteld als sterfvrouw.
Folio 70

[AMW-LA1816-48]

Swolfs Christianus bij successie van Swolfs Augustinus zijn vader houdt te leen een half
bunder land min 17 roeden in het voorschreven Groot Block tot Gelindel renende oost Van
De Brande Adriaen Adriaenssoon, zuid de straat, west Van Dijck Merten erfgenamen en
noord Bosschaers Jan Baptist. Staande Swolfs Augustinus (zoon van Swolfs Christianus)
oud 38 jaren als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 35.
Op 25 mei 1765 compareerde Swolfs Christianus die bekend verkocht te hebben dit
bovenstaande half bunder land min 17 roeden in het voorstaande Groot Block renende oost
Van Den Brande Merten, zuid de zijstraat, west Lemmens Franciscus erfgenamen en noord
Van Den Brande Adriaen. Verkocht aan Gepts Balthasaer volgens conditie gepasseerd
voor de secretaris van Zoerle Parwijs op 27 april 1765. Als sterfvrouw wordt gesteld zijn
dochter Gepts Anna Maria oud 35 jaren voor wie Mesens Franciscus haar man de eed van
hulde en manschap van trouw heeft gedaan.
Folio 72

[AMW-LA1816-49]

Van De Brande Adriaen oud 33 jaren bij koop van de wezen van Van Hout Adriaen houdt
te leen de voorschreven 17 roeden land in Het Groot Block renende oost Soeten Peeter, zuid
zichzelf, west Swolfs Kerstiaen en noord Verbist Peeter. Staande voorstaande Van De
Brande Adriaen als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 36 verso.
Op 22 februari 1763 compareerde Van de Brande Adriaen die bekend verkocht te hebben
aan Van Den Brande Martinus zijn broer oud 44 jaren de voorschreven 17 roeden land in
Het Groot Block renende als voor.
Op 6 juli 1772 is gecompareerd Verreckt Peeter die mits de dood van Van De Brande
Merten heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande 17 roeden land in Het Groot
Block renende als voor. Stellende hierop voor sterfvrouw Vervoort Anna Barbara oud 45
jaren zijn vrouw voor wie de voorstaande Verreckt Peeter als dienstig man de eed van hulde
en manschap van trouw heeft gedaan.
Op 22 april 1794 compareerde Van Den Brande Marten (zoon van Van Den Brande
Martinus) die mits de dood van Verreckt Peeter zichzelf als bezetman verklaard te stellen op
de hiervoor staande 17 roeden land gelegen in Het Groot Block.
Folio 74

[AMW-LA1816-51]

Bosschaers Jan Baptist oud 40 jaren bij koop van Peeters Jan Francis houdt te leen een
half bunder land gelegen in Het Groot Block renende oost Verbist Peeter, zuid Swolfs
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Christianus, west Tubbickx Peeter en noord Helsen Nicolaus. Staande voorstaande
Bosschaers Jan Baptist als sterf- en bezetman ut patet in libro antiquo folio 37 verso.
Op 10 juli 1756 compareerde Bosschaers Jan Baptist die bekend verkocht te hebben aan
Van De Brande Adriaen (zoon van Van De Brande Petrus) dit bovenstaand half bunder land
gelegen in Het Groot Block renende als boven. Blijvende dezelfde Van De Brande Adriaen
oud 38 jaren sterf- en bezetman.
Op 13 januari 1783 compareerde Helsen Peeter in huwelijk met Heylen Anna Maria die
mits de dood van Van De Brande Adriaen heeft verheven het bovenstaande half bunder
land gelegen in Het Groot Block renende als boven. Hij verklaard bij testament met octrooi
gemaakt te zijn aan de kinderen van het eerste en tweede huwelijk van Helsen Peeter (zoon
van Helsen Adrianus). Stellende daarop voor sterfman Helsen Jan Baptist oud 18 jaren
voor wie zijn vader voorstaande Helsen Peeter is blijvende als bezetman.
Op 22 april 1794 is gecompareerd Helsen Jan Baptist oud 27 jaren die mits de dood van
zijn vader Helsen Peeter zichzelf verklaard te stellen als dienstelijk man op het voorstaande
half bunder land in Het Grootblock gelegen.
Folio 76

[AMW-LA1816-52]

Tubbeckx Peeter oud 30 jaren en Tubbeckx Jacobus zijn broer bij erfenis van Douwen
Adriaen hun oom houden onverdeeld te leen een sille land met een huis daarop staande
gelegen in Het Groot Block renende oost Verbist Peeter, zuid Helsen Peeter, west s’heeren
straat en noord Tubbeckx Peeter. Staande Tubbeckx Peeter als sterf- en bezetman ut patet
libro antiquo folio 38 verso.
Op 9 december 1776 compareerde Verachtert Michiel als gecontinueerde vanwege
Tubbeckx Peeter en zijn broer Tubbeckx Jacobus zoals blijkt bij conditie en procuratie
gepasseerd op 22 november 1776 voor notaris Van Schoubroeck. Hij verklaard in deze
kwaliteit verkocht te hebben de bovenstaande sille land met het huis daarop staande
renende oost Van Den Brande Adriaen, zuid Van Kerckhoven Adriaen erfgenamen, west
s’heeren straat en noord Tubbeckx Peeter. Verkocht aan Govaerts Peeter Franciscus die
sterf- en bezetman blijft.
Folio 78

[AMW-LA1816-53]

Van Kerckhoven Adriaen bij koop van Van Kerckhoven Adriaen (zoon van Van
Kerckhoven Joannes) houdt te leen ook een sille in Het Groot Block tot Gelindel renende
oost Van Dijck Merten erfgenamen, zuid Het Lendeblocxken toebehorend aan Goyvaerts
Merten erfgenamen, west de straat naar Herentals, noord Douwen Adriaen erfgenamen.
Staande juffrouw Van Kerckhoven Maria Catharina (vrouw van de secretaris van
Herenthout) oud 35 jaren als sterfvrouw en haar vader Van Kerckhoven Adriaen als
bezetman ut patet in libro antiquo folio 39 verso.
Op 19 april 1758 compareerde Van Kerckhoven Josephus die mits de dood van zijn vader
Van Kerckhoven Adriaen de eed heeft gedaan als bezetman.
Folio 80

[AMW-LA1816-54]

Verbist Peeter (zoon van Verbist Henricus) oud 36 jaren houdt te leen een half bunder land
in Het Groot Block en dat bij successie van zijn ouders renende oost Helsen Marten, zuid
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Helsen Nicolaus, west Bosschaers Jan Baptist en noord Helsen Nicolaus en Van Dijck
Merten erfgenamen. Staande voorstaande Verbist Peeter als sterf- en bezetman ut patet in
libro antiquo folio 40.
Folio 82

[AMW-LA1816-55]

Verbist Peeter (zoon van Verbist Henricus) oud 36 jaren houdt nog te leen de helft van een
half bunder land in Het Groot Block en dat bij successie van zijn ouders renende oost Helsen
Marten, zuid Helsen Nicolaus, west zichzelf en noord Helsen Nicolaus en Van Dijck Merten
erfgenamen. Staande voorstaande Verbist Peeter als sterf- en bezetman ut patet in libro
antiquo folio 41.
Folio 84

[AMW-LA1816-56]

Helsen Merten (zoon van Helsen Joannes) oud 55 jaren bij deling tegen zijn zusters
kinderen Helsen Elisabeth houdt te leen de andere helft van het voorschreven half bunder
land gelegen in Het Groot Block tot Gelindel renende oost Bosch Peeter, zuid Helsen
Nicolaus, west Verbist Peeter Hendrickssoon en noord Van Dijck Merten erfgenamen.
Staande voorstaande Helsen Merten als sterf- en bezetman ut patet in libro antiquo folio 42.
Op 11 april 1766 is gecompareerd Helsen Adriaen die mits de dood van zijn vader Helsen
Merten heeft verheven en ontvangen te leen de bovenstaande helft van het voorschreven
half bunder land gelegen in Het Grootblock tot Gelindel renende als voor. Blijvende de
voorstaande Helsen Adriaen sterfman en heeft als bezetman de eed van hulde en
manschap van trouw gedaan.
Op 11 april 1766 is gecompareerd Helsen Adriaen die bekend verkocht te hebben de
bovenstaande andere helft van het voorschreven half bunder land gelegen in Het Groot
Block tot Gelindel renende als voor. Verkocht aan Verbist Peeter (zoon van Verbist
Henricus) die sterf- en bezetman blijft.
Folio 86

[AMW-LA1816-57]

Bos Peeter oud 43 jaren bij deling tegen zijn broers en zuster houdt te leen een dagmaal
land in Het Groot Block tot Gelindel renende oost Wuyts Peeter Janssoon, zuid Vermeyen
Jan Baptist nom. uxoris, west Helsen Merten en noord Van Dijck Merten erfgenamen.
Staande voorschreven Bos Peeter als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 43
verso.
Op 21 oktober 1755 compareerde Janssens Catharina die mits de dood van Bos Peeter
haar gewezen man heeft verheven en ontvangen te leen dit bovenstaand dagmaal land in
Het Groot Block tot Gelindel renende oost Wuyts Peeter Janssoon, zuid Vermeyen Jan
Baptist nom. uxoris, west Helsen Merten en noord Gebruers Adriaen. Blijvende dezelfde
Janssens Catharina oud 43 jaren sterfvrouw voor wie Verbist Peeter (zoon van Verbist
Henricus) is gecontinueerd op zijn voorgaande eed.
Op 20 november 1777 is gecompareerd Van De Bos Adriaen daar moeder af was
Janssens Catharina die mits de dood van zijn moeder heeft verheven en ontvangen te leen
dit bovenstaande dagmaal land in Het Groot Block tot Gelindel en blijft Van De Bos Adriaen
sterfman.
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Op 20 november 1777 zijn gecompareerd Van De Bos Adriaen en Verhaert Jacobus als
man en momber van Van De Bos Maria die verklaren, volgens akte van transport
gepasseerd op 20 november 1777 voor notaris Coomans, verkocht te hebben een perceel
land genaamd De Beggijne Sille groot 100 roeden in Het Groot Block tot Gelindel renende
oost Helsen Amandus en Wuyts Peeter, zuid Vermeyen Jan Baptist nom. uxoris, west de
koper en noord Van Meerbeeck Antoni erfgenamen. Verkocht aan Verbist Peeter en zijn
vrouw Van Pelt Elisabeth en stellen daarop vervolgens als sterfman Verbist Martinus oud
21 jaren voor wie zijn vader Verbist Peeter is gecontinueerd op zijn vorige eed.
Folio 88

[AMW-LA1816-59]

Nelis Dominicus oud 15 jaren bij successie van zijn vader houdt onverdeeld te leen 2 sillen
land gelegen op De Drij Daghmaelen renende oost Swolfs Christiaen, zuid zichzelf, west
Bosschaers Jan Baptist en noord Van Meerbeeck Peeter. Staande voorstaande Nelis
Dominicus (wonend tot Mechelen) als sterfman en Verachtert Franciscus (zoon van
Verachtert Michael) als bezetman ut patet in libro antiquo folio 44. Nota: onderzoeken of hier
een sille ontbreekt.
Op 28 november 1777 blijkt volgens conditie gepasseerd voor notaris Vermeiren tot
Vilvoorde op 4 september 1777 binnen Zoerle voor en in de naam van de gelijke erfgenamen
van wijlen heer Nelis Cornelis heeft verkocht de bovenstaande 2 sillen land renende oost
Van Hout Adriaen en Bosschaers Jan Baptist, zuid Van Meerbeeck Adriaen, west Helsen
Guilliam en Dils Peeter erfgenamen, noord weduwe Calemans Francis. Verkocht aan Van
Hout Adriaen en zijn vrouw Verhagen Joanna Maria en stelt hierop als sterfvrouw zijn
dochter Van Hout Anna Theresia oud 8 à 9 jaren voor wie haar vader als dienstig man de
eed van hulde en manschap van trouw heeft gedaan.
Op 1 september 1791 compareerde Dauwen Adriaen en verklaard als gelaste van
Verhaghen Joanna Maria weduwe van Van Hout Adriaen op de voorstaande panden groot
200 roeden en renende oost Helsen Guilliam en Wauters Geerard, zuid Aerts Marten, west
Van Hout Adriaen en noord haarzelf, als dienstig man voor Van Hout Anna Theresia te
stellen Aerts Martinus oud 44 jaren in huwelijk met Soeten Anna.
Folio 90

[AMW-LA1816-60]

Bosschaers Jan Baptist oud 40 jaren bij koop van Peeters Jan Francis houdt te leen een
hofstad of leenhof tot Gelindel met het huis daarop staande renende oost zichzelf, zuid het
plein, west zichzelf en Helsen Adriaen, noord Van De Brande Adriaen en Wouters Merten.
Staande Bosschaers Jan Baptist voorschreven als sterf- en bezetman ut patet in libro
antiquo folio 46 verso.
Op 8 januari 1760 compareerden Bosschaers Jan Baptist en zijn vrouw Prims Theresia
die bekend verkocht te hebben de bovenstaande hofstad of leenhof tot Gelindel met het huis
daarop staande renende als voor, aan Douwen Adriaen (zoon van Douwen Petrus).
Dezelfde Douwen Adriaen Franciscus oud 30 jaren blijft vervolgens sterf- en bezetman.
Folio 92

[AMW-LA1816-61]

Bosschaers Jan Baptist oud 40 jaren bij koop van Van Disteldonckx Merten houdt te leen
een sille land gelegen in De Mortele tot Gelindel renende oost zichzelf, zuid het plein, west
Wouters Adriaen en Helsen Adriaen, noord Van De Brande Adriaen. Staande voorstaande
Bosschaers Jan Baptist als sterf- en bezetman ut patet in libro antiquo folio 47 verso.
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Op 8 januari 1760 compareerden Bosschaers Jan Baptist en zijn vrouw Prims Thereisa
die bekend verkocht te hebben de bovenstaande sille land gelegen in De Mortele tot Gelindel
renende als voor, aan Douwen Adriaen (zoon van Douwen Petrus). Dezelfde Douwen
Adriaen Franciscus oud 30 jaren blijft vervolgens sterf- en bezetman.
Folio 94

[AMW-LA1816-62]

Bosschaers Jan Baptist bij koop van Peeters Jan Francis houdt nog te leen een andere
sille land gelegen in De Mortele tot Gelindel renende oost Van Kerckhoven Adriaen en
zichzelf, zuid het plein, west zichzelf en noord zichzelf. Staande de voorstaande
Bosschaerts Jan Baptist oud 40 jaren als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 47
verso.
Op 8 januari 1760 compareerden Bosschaers Jan Baptist en zijn vrouw Prims Thereisa
die bekend verkocht te hebben de andere sille land gelegen in De Mortele tot Gelindel
renende als voor, aan Douwen Adriaen (zoon van Douwen Petrus). Dezelfde Douwen
Adriaen Franciscus oud 30 jaren blijft vervolgens sterf- en bezetman.
Folio 96

[AMW-LA1816-63]

Van Kerckhoven Adriaen bij koop van Van Kerckhoven Adriaen (zoon van Van
Kerckhoven Joannes) houdt te leen een bunder land gelegen in De Mortele tot Gelindel
renende oost Vermeerbergen Philippus, zuid het plein, west Bosschaers Jan Baptist en
noord zichzelf. Staande Van Kerckhoven Josephus (zoon van Van Kerckhoven Adrianus)
in zusterlijke en broederlijke rechten als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 49.
Folio 98

[AMW-LA1816-64]

Helsen Adriaen (zoon van Helsen Martinus) bij deling tegen zijn zuster Helsen Anna houdt
te leen een heihoeve met water, visserij en land groot 2,5 sillen gelegen tot Gelindel renende
oost Bosschaers Jan Baptist, zuid Wouters Adriaen, west zichzelf en noord de zijstraat.
Staande voor sterfman Helsen Merten oud 20 jaren en voor bezetman Helsen Adrianus
zijn vader ut patet libro antiquo folio 50.
Op 7 februari 1763 compareerde Helsen Peeter (zoon van Helsen Adrianus) oud 27 jaren
en heeft mits de dood van zijn broer Helsen Martinus verheven en ontvangen te leen in
zusterlijke en broederlijke rechten het bovenstaande pand renende als voor. Blijvende
dezelfde Helsen Peeter sterfman en heeft vervolgens als bezetman de eed van hulde en
manschap van trouw gedaan.
Op 19 november 1766 is gecompareerd Gebruers Adriaen die verklaard dat aan hem nom.
uxoris is bevallen het bovenstaande pand.
Op 19 november 1766 is gecompareerd Gebruers Adriaen, die nom. uxoris verklaard
volgens procuratie gepasseerd voor heer Van Wesel L., verkocht te hebben de voorstaande
heihoeve met het water, visserij en land groot 2,5 sillen gelegen tot Gelindel renende oost
Douwen Adriaen, zuid Douwen Peeter, west Helsen Guilliam en noord de zijstraat. Hij
verkoopt aan Douwen Peeter (zoon van Douwen Joannes) die hierop blijft staan als sterfen bezetman.
Op 19 november 1777 compareerde Douwen Adrianus Franciscus (zoon van Douwen
Petrus) die mits de dood van zijn vader heeft verheven de bovenstaande heihoeve met het
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water, visserij en land groot 2,5 sillen renende als voor. Blijvende de comparant sterfman en
is gecontinueerd op zijn voorgaande eed.
Folio 100

[AMW-LA1816-66]

Van Meerbeeck Peeter oud 89 jaren bij erfenis houdt te leen de helft van een bunder land
genaamd Het Roth renende oost Swolfs Christiaen, zuid advocaat Nelis erfgenamen, west
Bosschaers Jan Baptist en noord de zijstraat. Staande Van Meerbeeck Peeter als sterf- en
bezetman ut patet in libro antiquo folio 51.
Op 9 december 1775 is gecompareerd Van Meerbeeck Adriana weduwe van Vlaymans
Jan oud 42 jaren die mits de dood van Van Meerbeeck Peeter haar vader heeft verheven
en ontvangen te leen de bovenstaande helft van een half bunder land genaamd Het Roth
renende oost Swolfs Christiaen, zuid advocaat Nelis erfgenamen, west Bosschaers Jan
Baptist en noord de zijstraat. Blijvende dezelfde Van Meerbeeck Adriana (wonend tot
Bruggeneinde onder Heist) sterfvrouw voor wie haar zwager Nuyts Peeter de eed van hulde
en manschap van trouw heeft gedaan.
Op 26 april 1790 compareerde Truyts Adriaen uit kracht van onwederroepelijke procuratie
ingeschreven in een conditie van verkoop gepasseerd voor notaris Coomans op 13 maart
1790 en verleden vanwege Van Meerbeeck Adriana weduwe van wijlen Vlaymans Jan en
ook vanwege Van Den Bosch Frans als momber over de wezen van wijlen Vlaymans Anna
daar vader van is Truyts Joseph (gebruikende hiervoor de autorisatie van de wethouders
van Heist). Hij verkoopt in die kwaliteit de hiervoor staande helft in een half bunder land
genaamd Het Roth renende in het geheel oost Helsen Guillielmus, zuid Van Houdt Adriaen,
west Diels Jan Baptist en noord de zijstraat. Verkocht aan en tot behoef van Helsen
Guilliam in huwelijk met Helsen Theresia. Blijvende de koper sterf- en bezetman.
Folio 102

[AMW-LA1816-67]

Van Meerbeeck Peeter oud 89 jaren bij erfenis houdt nog te leen de andere helft van een
half bunder land genaamd Het Roth renende oost Swolfs Christiaen, zuid zichzelf, west
Bosschaers Jan Baptist en noord de zijstraat. Staande Van Meerbeeck Peeter als sterf- en
bezetman ut patet in libro antiquo folio 52.
Op 9 december 1775 is gecompareerd Van Meerbeeck Adriana weduwe van Vlaymans
Jan oud 42 jaren en wonend tot Bruggeneinde onder Heist, die mits de dood van Van
Meerbeeck Peeter haar vader heeft verheven en ontvangen te leen de bovenstaande
andere helft van een half bunder land genaamd Het Roth renende oost Swolfs Christiaen,
zuid haarzelf, west Bosschaers Jan Baptist en noord de zijstraat. Blijvende dezelfde Van
Meerbeeck Adriana sterfvrouw voor wie haar zwager Nuyts Peeter de eed van hulde en
manschap van trouw heeft gedaan.
Op 26 april 1790 compareerde Truyts Adriaen uit kracht van onwederroepelijke procuratie
ingeschreven in een conditie van verkoop gepasseerd voor notaris Coomans op 13 maart
1790 en verleden vanwege Van Meerbeeck Adriana weduwe van wijlen Vlaymans Jan en
ook vanwege Van Den Bosch Frans als momber over de wezen van wijlen Vlaymans Anna
daar vader van is Truyts Joseph (gebruikende hiervoor de autorisatie van de wethouders
van Heist). Hij verkoopt in die kwaliteit de hiervoor staande helft in een half bunder land
genaamd Het Roth renende in het geheel oost Helsen Guillielmus, zuid Van Houdt Adriaen,
west Diels Jan Baptist en noord de zijstraat. Verkocht aan en tot behoef van Helsen
Guilliam in huwelijk met Helsen Theresia. Blijvende de koper sterf- en bezetman.
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[AMW-LA1816-68]

Goyvaerts Jan (zoon van Goyvaerts Nicolaus) oud 48 jaren bij erfenis van Verbist
Elisabeth zijn moeder houdt te leen een half bunder land en bos eertijds heide en
klaverdries gelegen aan De Steenvoort renende oost het hoevestraatje, zuid De Bal Jacobus
erfgenamen, west Wuyts Elisabeth en noord Wuyts Jacobus erfgenamen. Staande
Goyvaerts Jan voornoemd als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 53.
Op 13 maart 1779 zijn gecompareerd Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) met zijn
vrouw Goyvaerts Catharina en Dams Peeter met zijn vrouw Goyvaerts Theresia, die mits
de dood van Goyvaerts Jan (vader van hun vrouwen) in zusterlijke en broederlijke rechten
hebben verheven het bovenstaande half bunder land en bos renende als voor. Stellende
voor sterfvrouw Goyvaerts Catharina voor wie Heylen Adriaen haar man de eed van trouw
heeft gedaan.
Folio 106

[AMW-LA1816-69]

Wuyts Elisabeth oud 24 jaren bij deling tegen haar broers houdt te leen de helft van Den
Steenvoort Bemdt groot in het geheel 245 roeden renende oost Helsen Niclaes, zuid
Goyvaerts Jan met zijn zusters, west Helsen Peeter Janssoon en noord Wuyts Jacobus
erfgenamen. Staande Wuyts Jan (zoon van Wuyts Joannes) als sterfman en Dils Peeter als
bezetman ut patet libro antiquo folio 54.
Op 18 juni 1755 compareerde Wuyts Elisabeth geassisteerd met Van Den Brande Jan
haar man en momber. Ze bekend verkocht te hebben aan Verstappen Jan de helft van de
bovenstaande bempd groot in het geheel 245 roeden renende als voor. Blijvende dezelfde
Verstappen Jan oud 55 jaren sterfman en heeft als bezetman de eed van hulde en
manschap van trouw gedaan.
Op 30 juni 1780 is gecompareerd Syen Martinus oud 48 jaren en heeft mits de dood van
zijn schoonvader Verstappen Joannes te leen ontvangen de helft van de bovenstaande
bempd bij scheiding en deling aan hem bevallen en renende als voor. Stellende zijn dochter
Syen Maria Elisabetha oud 16 jaren voor sterfvrouw waarvoor Syen Martinus haar vader
als bezetman de eed van manschap en trouw heeft gedaan.
Folio 108

[AMW-LA1816-70]

Wuyts Elisabeth oud 24 jaren bij deling tegen haar broers houdt te leen de andere helft van
Den Steenvoort Bemdt renende oost Helsen Niclaes, zuid Goyvaerts Jan met zijn zusters,
west Helsen Peeter Janssoon en noord Wuyts Jacobus erfgenamen. Staande Wuyts Jan
(zoon van Wuyts Joannes) als sterfman en Dils Peeter als bezetman ut patet libro antiquo
folio 55.
Op 18 juni 1755 compareerde Wuyts Elisabeth geassisteerd met Van Den Brande Jan
haar man en momber. Ze bekend verkocht te hebben aan Verstappen Jan de andere helft
van de bovenstaande bempd renende als voor. Blijvende dezelfde Verstappen Jan oud 55
jaren sterfman en heeft als bezetman de eed van hulde en manschap van trouw gedaan.
Op 30 juni 1780 is gecompareerd Syen Martinus oud 48 jaren en heeft mits de dood van
zijn schoonvader Verstappen Joannes te leen ontvangen de andere helft van de
bovenstaande bempd bij scheiding en deling aan hem bevallen en renende als voor.
Stellende zijn dochter Syen Maria Elisabetha oud 16 jaren voor sterfvrouw waarvoor Syen
Martinus haar vader als bezetman de eed van manschap en trouw heeft gedaan.
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[AMW-LA1816-71]

De Bal Anna Cornelia oud 46 jaren bij erfenis van haar ouders houdt te leen de helft van
een bunder heide nu land genaamd De Steenvoort renende oost het hoevestraatje en
Verbist Jan, zuid haarzelf, west Wuyts Jan erfgenamen, noord Goyvaerts Jan. Staande De
Bal Anna Cornelia als sterfvrouw en Coomans Guilliam als bezetman ut patet libro antiquo
folio 57.
Op 31 augustus 1791 compareerde Van Schoubroeck Martinus Triphon als last en
procuratie hebbend van de gelijke erfgenamen en legatarissen van wijlen De Bal Anna
Cornelia. Hij verklaard mits de dood van dezelfde te leen verheven en ontvangen te hebben
tot behoef van dezelfde erfgenamen het voorstaande pand zijnde de helft van een bunder
land eertijds heide genaamd De Steenvoort renende oost de hoevestraat en Verbist Jan,
zuid haarzelf, west Wuyts Joannes erfgenamen, noord Goovaerts Jan. Vervolgens is de
comparant daarop gesteld als sterf- en bezetman.
Op 31 augustus 1791 compareerde Van Schoubroeck Martinus Triphon, uit kracht van
onwederroepelijke procuratie ingeschreven in een conditie van verkoop en gepasseerd voor
notaris Coomans binnen Westerlo in augustus 1791. Deze conditie ondertekend en
verleden door Huygens Peeter zowel voor zichzelf en ook als momber over de wezen van
zijn broer Huygens Joseph, allen kinderen van wijlen Nuyens Lucia. Item door Nuyens
Joannes Franciscus zowel voor zichzelf alsook als geautoriseerd vanwege zijn broers en
zuster Nuyens Jacobus Antonius, Nuyens Josephus Jacobus en Nuyens Maria
Cornelia. Item vanwege Nuyens Joannes Petrus bij procuratie. Item vanwege Nuyens
Cornelis Francis en Nuyens Maximiliaen Ludovicus, allen kinderen van wijlen Nuyens
Peeter en erfgenamen legatarissen van wijlen De Bal Anna Cornelia. Hij verkoopt in die
kwaliteit aan Douwen Adriaen (bejaarde jongeman) en nu bij denominatie door hem gedaan
aan zijn broer Douwen Joannes en zijn vrouw Verstappen Elisabeth (inwoners van deze
jurisdictie op De Wittegracht) een perceel of bunder land voortijds heide en genaamd De
Steenvoort of Heyde gelegen onder Gelindel. Leenroerig in 2 items onder dit hof ut patet folio
hoc recto et folio 112 renende in het geheel oost Helsen Martinus, zuid Heuskens Francis,
west Helsen Guillielmus en noord Goovaerts Jan erfgenamen.
Folio 112

[AMW-LA1816-73]

De Bal Anna Cornelia oud 46 jaren bij erfenis van haar ouders houdt nog te leen de andere
helft van een bunder heide nu land genaamd De Steenvoort renende oost Helsen Guilliam,
Douwen Jan en Van Dijck Merten erfgenamen, zuid Douwen Jan, west Helsen Guilliam,
noord haarzelf. Staande De Bal Anna Cornelia als sterfvrouw en Coomans Guilliam als
bezetman ut patet libro antiquo folio 59.
Op 31 augustus 1791 compareerde Van Schoubroeck Martinus Triphon als last en
procuratie hebbend van de gelijke erfgenamen en legatarissen van wijlen De Bal Anna
Cornelia. Hij verklaard mits de dood van dezelfde te leen verheven en ontvangen te hebben
tot behoef van dezelfde erfgenamen het voorstaande pand zijnde de andere helft van een
bunder land eertijds heide genaamd De Steenvoort renende oost Helsen Guilliam, Douwen
Jan en Van Dijck Merten, zuid Douwen Jan, west Helsen Guilliam, noord haarzelf.
Vervolgens is de comparant daarop gesteld als sterf- en bezetman.
Nota dat dit pand met de andere helft staande hiervoor folio 110 is verkocht door de
erfgenamen van De Bal Anna Cornelia aan Douwen Jan, waarvan de goedenis hiervoor
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folio 110 ook is staande in 2 items, zo dat in het toekomende verhef dit item hieronder
wederom moet gesteld en geregistreerd worden. Memorie.
Folio 114

[AMW-LA1816-74]

Wuyts Elisabeth oud 24 jaren bij erfenis en bij koop houdt te leen een half bunder zowel
land als heide gelegen bij Vranckrijck renende oost Van Kerckhoven Geeraert, zuid Wuyts
Adriaen, west Van Outsel Guilliam en noord Cools Lucia. Staande Wuyts Elisabeth als
sterfvrouw en Cuypers Jan als bezetman ut patet in libro antiquo folio 61.
Op 18 juni 1755 compareerden Wuyts Elisabeth en haar man Van Den Brande Jan die
bekennen verkocht te hebben aan haar broer Wuyts Peeter het bovenstaande half bunder
land en heide gelegen bij Vranckrijck renende als boven. Blijvende de voorstaande Wuyts
Peeter (zoon van Wuyts Joannes) als sterfman en heeft als bezetman de eed van hulde en
manschap van trouw gedaan.
Folio 116

[AMW-LA1816-75]

Eerwaarde heer Aerts Amandus als pastoor van Westerlo in de naam van de Heilige Geest
van Westerlo houdt te leen een veertel koren erfelijk tot behoef van dezelfde armentafel,
eertijds verpand op de goederen gekomen van wijlen Verherstraeten Digna en Verbist
Merten en nu op dezelfde goederen toebehorend aan Dils Peeter bij koop in het jaar 1751.
Welk goed groot is een sille waarvan ongeveer een kwart leengoed is, renende oost zichzelf,
zuid de straat, west Syen Jan en noord het plein. Staande Folders Adriaen (gewezen
Heilige Geestmeester) als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo folio 63.
Op 16 november 1774 is gecompareerd Janssens Guilliam tegenwoordig Heilige
Geestmeester van Westerlo die mits de dood van Folders Adriaen heeft verheven en
ontvangen te leen bovenstaand veertel koren erfelijk tot behoef van de Heilige Geest van
Westerlo. Blijvende de comparant sterfman en heeft als bezetman de eed van trouw
gedaan.
Op 11 juni 1784 is gecompareerd Wenderickx Adriaen oud 48 jaren en tegenwoordig
Heilige Geestmeester van Westerlo die mits de dood van Janssens Guilliam heeft verheven
en ontvangen te leen het bovenstaande veertel koren erfelijk tot behoef van de Heilige
Geest van Westerlo. Blijvende dezelfde Wenderickx Adriaen als sterf- en bezetman.
Op 1 september 1791 is gecompareerd Peeters Peeter als Heilige Geestmeester en
verklaard mits de dood van Wenderickx Adriaen tot behoef van de Heilige Geest van
Westerlo te leen verheven en ontvangen te hebben een veertel koren bepand op een sille
land waarvan een kwart leenroerig is en competeert aan Diels Peeter renende oost zichzelf,
zuid de straat, west Daems Jan en noord het plein van Damseinde.
Folio 118

[AMW-LA1816-76]

Van Kerckhoven Adriaen houdt te leen bij koop van Verswijvel Michiel de helft van een
half bunder land genaamd Het Blockxken gelegen aan De Drij Daghmaelen aan De Mortel
renende oost en zuid Vermeerbergen Philippus, west en noord Bosschaers Jan Baptist.
Staande Van Kerckhoven Josephus oud 38 jaren als sterfman en Van Kerckhoven
Adriaen zijn voornoemde vader als bezetman ut patet libro antiquo folio 64.
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Op 19 april 1758 is gecompareerd Van Kerckhoven Josephus die mits de dood van zijn
vader Van Kerckhoven Adriaen de eed als bezetman heeft gedaan.
Folio 120

[AMW-LA1816-77]

Bosschaers Jan Baptist oud 40 jaren bij koop van Peeters Jan Francis houdt te leen de
andere helft van het voorschreven half bunder land gelegen achter De Mortel renende oost
Helsen Nicolaus erfgenamen, zuid Van Kerckhoven Adriaen, west en noord zichzelf.
Staande Bosschaers Jan Baptist voorschreven als sterf- en bezetman ut patet libro antiquo
folio 66.
Op 10 juli 1756 is gecompareerd Bosschaers Jan Baptist en bekend verkocht te hebben
aan Goyvaerts Merten (zoon van Goyvaerts Abraham) de bovenstaande helft van het
voorstaande half bunder land gelegen achter De Mortel renende als voor. Vervolgens blijft
dezelfde Goyvaerts Merten oud 57 jaren sterfman en heeft als bezetman de eed van hulde
en manschap van trouw gedaan.
Op 11 november 1773 compareerde Goovaerts Peeter oud 22 jaren en heeft mits de dood
van Goovaerts Merten zijn vader te leen verheven en ontvangen de andere helft van het
voorstaande half bunder land gelegen achter De Mortel renende oost Helsen Nicolaes
erfgenamen, zuid Van Kerckhoven Adriaen, west Douwen Peeter en noord Bosschaers Jan
Baptist.
Op 1 februari 1774 is gecompareerd Van Hout Adriaen die bij successie van Bellens Anna
zijn moeder heeft verheven en ontvangen te leen de helft van het voorstaande pand.
Compareerde ook Goovaerts Peeter (zoon van Goovaerts Martinus) daar moeder af was de
voorstaande Bellens Anna die verklaard als erfgenaam feudaal van zijn vader, verkocht te
hebben de helft van bovenstaand item aan de voorstaande Van Hout Adriaen zijn halfbroer.
Blijvende dezelfde Van Hout Adriaen (zoon van Van Hout Petrus) oud 34 jaren sterfman en
heeft vervolgens gedaan de eed van hulde, manschap en trouw.
Folio 121 verso

[AMW-LA1816-79]

Nota de 12 veertelen koren over het jaar kerstmis 1792 à 3-17-0 maken 46-4-0
Item de 12 veertelen over het jaar 1793 à 5-5-0 maken 63-0-0
Item de 7 resterende veertelen vrijwillig gegeven over 1794 à 4-0-0 maken 28-0-0
Totaal: 137-4-0
Folio 122

[AMW-LA1816-79]
Hierna volgen de koren renten.

Ten eerste Douwen Adriaen (zoon van Douwen Joannes) ut patet in dit boek folio 2 jaarlijks
5 veertelen. Nu Heyns Adriaen Francis nom. uxoris. Betaald van 1753 tot 1795. Nota: de
pachter van heer Heyns nl. Van Menghsel Peeter aan de gemeente van Westerlo bij
rekwisitie in het jaar 1794 heeft genomen 4,5 veertelen.
De erfgenamen Seyen Martinus nu Seyen Maria Catharina zijn dochter 3 veertelen jaarlijks
ut patet folio 3. Betaald van 1753 tot 1795. Voor de jaren 1792 tot 1794 ontvangen vanwege
Daems Jan.
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De erfgenamen Van Kerckhoven Adriaen nu Helsen Amandus 2 veertelen jaarlijks ut
patet folio 4. Nu de erfgenamen van Helsen Amandus. Betaald van 1753 tot 1795.
Van Outsel Guilliam 2 veertelen jaarlijks ut patet folio 5. Betaald van 1753 tot 1795. Voor de
jaren 1792 tot 1794 ontvangen vanwege Dassen Peeter.
Nota: dat alle granen in rekwisitie waren, met verbod van die te verkopen in het jaar 1794,
over de cijns van Kerstmis geen betaling en hebben moeten derven, noch te mogen vragen
dan bij minnelijke vermaning, de welke in januari 1795 aan de debiteurs is gedaan door
Daems Adriaen werkman bij Van Schoubroeck Henricus, en aan hem betaald 8 ¼
stuivers.
Folio 123

[AMW-LA1816-80]

Op 12 december 1767 is gecompareerd Bellens Petrus Martinus die uit het erf waarop De
Voortkapel staat, zoals blijkt in dit boek folio 10, verkocht heeft aan Sprengers Guilliam 16
roeden land renende oost de straat, zuid Berckmans Joannes Baptista, west Delen
Henderick erfgenamen en noord Bellens Petrus Martinus. Blijvende dezelfde Sprengers
Guilliam oud 30 jaren sterfman en vervolgens heeft hij de eed van hulde en manschap van
trouw gedaan.
Folio 125 verso

[AMW-LA1816-81]

Ex folio 52 recto en verso
Op 23 januari 1779 compareerde Helsen Peeter (schepen van Olen) als gelaste van de
kerkmeester van de Kerk van Olen en heeft in deze kwaliteit verheven en ontvangen te leen
de helft van een kapitale rente van 275 guldens courant geld als Gebruers Adriaen
compareerde op 24 maart 1774 voor notaris Soeten tot Olen en heeft bekend schuldig te
zijn aan en tot behoef van Vermeulen Anna weduwe van wijlen Faes Andries. Welke helft
Faes Peeter zoon van wijlen dezelfde Faes Andries en wijlen voorstaande Vermeulen
Anna compareerde op 23 april 1777 voor de schepenen van Olen en bekende verkocht te
hebben aan de Kerk van Olen.
Op 23 januari 1779 compareerde Helsen Peeter uit kracht als vermeld in de voorstaande
akte van verhef en verklaard ontvangen te hebben van Verreckt Guillielmus als momber
over de wezen van wijlen Helsen Joanna daar vader van is Gebruers Adriaen een som van
137 guldens en 10 stuivers courant geld als terugbetaling van de helft van de rente als de
voorstaande Kerk van Olen in koop had verkregen tegen Faes Peeter bij akte van 23 april
1777.
Op 7 november 1786 compareerde Verheyden Adrianus (inwoner van Itegem) als actie
hebbende van de kinderen van Verheyden Peeter Francis en Faes Maria. Welke
comparant bekend ontvangen te hebben van Dils Martinus de som van 137 guldens en 10
stuivers courant geld als terugbetaling van de helft van de hierboven staande rente.
Folio 128

[AMW-LA1816-82]

Op 18 april 1787 zijn gecompareerd Berchmans Jan Baptist weduwnaar van wijlen
Huybrechts Catharina voor het vruchtgebruik en zijn enige meerderjarige zoon Berchmans
Petrus Frans voor de eigendom. Ze verklaren getransporteerd te hebben aan Gijsmans
Petrus (bejaarde jongeman) een kamer en de helft van de hof der huis en erf beroepend in
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het transport folio 11. Deze kamer gelegen langs de noordzijde en de hof ook ten noorden.
De akte van dit transport is gepasseerd voor notaris Coomans.
Folio 150

[AMW-LA1816-83]

Op 20 april 1769 heb ik Mangelschots Joannes Franciscus leenheer van dit leenboek van
het leenhof binnen Gelindel met een erfpacht of cijns van 12 veertelen koren jaarlijks
gelegen onder het Markizaat van Westerlo vergunt het officie van griffier van de
voorschreven leenboek aan de heer Mangelschots Philippus Norbertus die als griffier de
behoorlijke eed gedaan heeft alsook direct noch indirect daar iets voor gegeven heeft.
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INDEX OP FAMILIENAAM
De namen zijn genormaliseerd in deze index. In de akten zijn ze mogelijk met een andere
schrijfwijze genoteerd.
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