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          AMW-CA2877-013 
 

Eedt der eed Leenmannen, 
 
Alhier soo sweire ick den welgeboren Heere Van 
Merode als opper Leenman van sijnen Lande van 
Westerloo goet ende getrouw te sijn, sijn schaede sal 
ick weiren sijn Vrome sal ick naken, het Leen 
alhier verheven nimmer meer anderen Heer toe 
te draegen, ende alle verborge Leenen die tot mijnder 
kennisse comen int openbaer brengen goede recht- 
veirdige vonissen sal ick helpen geven ende wijsen 
als ick daer toe gemaent ende aensocht sal worden 
mannen raedt sal ik geven helen ende voorts 
alles te doen dat een oprecht Leenman schuldigh  
ende gehouden is te doen 
Soo helpt mij Godt ende alle sijne heijlige  

 

 
 
 
 
 
Folio 1          AMW-CA2877-014 
 
De Abdij van Tongerlo houdt te leen de hoeve genaamd “ den spickdoren “ bestaande in 
tweemaal drie en een halve boender land en nog een eussel genaamd “ de groote 
quarecken “ met den Laathove en thienden, wezende te samen een volle Leen, ut patet folio 
71 verheven op 4 februari 1694 door Guilliam Van Berouwsel in den naam als boven 
bezetman en frater Cottar religieuze der Abdij sterfman oud 25 jaren. 
 
Op 27 februari 1716 is gecompareerd Peeter Peeters (boshoeder) en heeft mits de dood 
van Guilliam Van Berouwsel de eed als bezetman gedaan. 
 
Op 25 april 1749 is gecompareerd Eerwaarde Heer Fredericus Van Heijst provisor van de 
Abdij van Tongerlo en heeft mits de dood van Eerwaarde Heer Cottart behoorlijk verheven 
en ontvangen te leen het voorstaande volle leen en stelt daarop als sterfman Eerwaarde 
Heer Hilarius Covernils voor wie Jan De Brier de eed als bezetman heeft gedaan. 
 
… tekst van Van Wesel … 
 
Op 17 april 1777 is gecompareerd Eerwaarde Heer Nicolaus Simens provisor van de Abdij 
van Tongerlo die mits de dood en aflijvigheid van Eerwaarde Heer Hilarius Covernils 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen het voorstaande volle leen genaamd de hoeve “ De 
Spickdoren “ gelegen en renende als voor, stellende daarop voor sterfman heer Richardus 
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Rosa priester en religieus der zelfde Abdij voor wie Fransus Peeters zoon van Joannes 
Baptista als bezetman is gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Folio 3          AMW-CA2877-016 
 
De Abdij van Tongerloo voorschreven houdt te leen een stuk land genaamd “ de abts 
schuere “ groot omtrent een half boender, gelegen tot Soerle aan “ de goorheijde “ oost, 
west en noord hun zelf, zuid aan de straat, verheven door Peeter Wendricx knecht van den 
dispensier als bezetman, en heer Carolus Van Schil religieuze sterfman, ut patet folio 200 
verso. 
 
Op 23 december voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde den 
eerwaarde heer Fredericus Van Heijst, provisor der Abdij van Tongerlo en heeft mits de 
dood van de heer Carolus Vanden Schilde behoorlijk verheven en ontvangen het 
voorschreven stuk land, gelegen en palende als boven, stellende voor sterfman den heer 
Celestinus Van Grinsven ex Rethij voor wie Merten Stercx den eed als bezetman heeft 
gedaan. Coram L. Van Wesel, Henrick Bourbon, Franciscus Bourbon en meer Leenmannen. 
Niet betaald.   
Jus Domini 15 - 0 - 0  
 
Op 4 augustus 1764 heeft Peeter Raets boshoeder van Tongerloo mits de dood van Merten 
Stercx als bezetman den gewoonlijke eed gedaan. 
 
OP 7 augustus 1784 compareerde voor de heer M. N. Van Schoubroeck en Joannes Mols 
Leenmannen, Franciscus Van Roij als gelaste van den Eerwaarde heer Franciscus Torfs 
provisor der abdij van Tongerloo welke comparant bij dood en aflijvigheid van den 
Eerwaarde heer Celestinus Van Grinsven behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen 
het voorstaande half bunder land genaamd “ de abts schuere “ gelegen en palende als 
voor, stellende voor sterfman de heer Amandus Helsen Gelensis religieuze der zelfde abdij, 
voor wie den comparant als bezetman deze Hove hulde een eed van getrouwheid heeft 
gedaan.   
Jus Domini 15 - 0 -0  
 
Folio 5          AMW-CA2877-017 
 
De Abdij van Tongerlo voorschreven houdt te leen een half boender beemd gelegen op  
“ de Wimpe “ bij “ het goorken “. Palende oost Wauter De Bal, zuid het straetken, west de 
erfgenamen Pauwels Wouters en noord de Wimpe, verheven door den Eerwaarde heer 
Gregorius Piera nu prelaat als sterfman en Peeter Verlinden bezetman, ut patet folio 22  
 
Op 27 februari 1716 compareerde Peeter Peeters en heeft mits de dood van Peeter 
Verlinden den eed van bezetman gedaan. Coram L. Van Wesel, Jan Helssen, Adriaen 
Vande Poel en meer leenmannen. 
 
Op 2 juni 1725 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde den Eerwaarde 
heer Gregorius Van Rijckevorsel provisor der Abdij van Tongerlo en heeft mits de dood 
van den Eerwaardige Prelaat Piera verheven het voorschreven half boender beemd. 
Blijvende dezelfde heer Van Rijckevorsel sterfman voor wie Jan Francis Stoop zijnen 
knecht den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, J. B. Dumaij en 
Franciscus Goijvaerts Leenmannen.    
Jus Domini 12 - 0 - 0  
 
Op 4 augustus 1764 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde den 
Eerwaarde heer Willebrordus Ockers provisor der Abdij van Tongerlo, dewelke mits de 
dood van den Eerwaarde heer Gregorius Van Reijckevorsel ten behoeve van de 
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voorschreven abdij heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande half boender 
beemd gelegen op “ de Wimpe “. Stellende hierop als sterfman den heer Waltherus 
Tabbaerts ex Tilborgh voor wie Peeter Raets als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
Actum coram L. Van Wesel, P. J. Boulet, C. Coomans Leenmannen.  
Jus Domini 12 - 0  
 
Folio 7          AMW-CA2877-018 
 
De Abdij van Tongerlo houdt te leen een volle leen, genaamd “ Het Hoff van 
Morsdonghen “ gelegen bij Oevel met al zijn toebehoren, bedrijf en Laetbancke verheven 
door den Eerwaarde heer Hugo Horevoets, hebbende voor sterfman doen stellen den heer 
Jacobus De Coninck en den secretaris Wauter De Bal bezetman, ut patet folio 55.  
 
Op 29 maart 1707 compareerde den Eerwaarde heer Smets provisor der voorschreven abdij 
en heeft mits de dood van de voorschreven heer Jacobus De Coninck behoorlijk verheven 
en ontvangen te leen het voorschreven volle leen genaamd “ het Hoff van Morsdonghen “, 
hebbende voor sterfman gesteld den heer Godefridus Verschueren Gelensis religieuze der 
abdij, blijvende den voorschreven secretaris De Bal bezetman. Actum coram L. Van Wesel, 
Le Page, Bourbon, Vervecken en meer Leenmannen.   
Jus Domini 47 - 17  
 
Op 9 maart 1722 compareerde Guilliam Thielemans timmerman in de voorschreven abdij 
en heeft mits de dood van den secretaris De Bal den eed als bezetman gedaan. Coram H. 
Bourbon en Peeter Van Roije leenmannen.  
 
Op 20 januari 1733 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde den 
Eerwaarde Fredericus Van Heijst provisor der abdij van Tongerloo en heeft mits de dood 
van den voorschreven Eerwaarde heer Godefridus Verschueren behoorlijk verheven en 
ontvangen het voorschreven volle leen, stellende voor sterfman Celestinus Van Grinsven 
van Rethij en bezetman Martinus Stercx.     
Jus Domini 47 - 17  
 
Op 4 augustus 1764 heeft Peeter Raets na de dood van Merten Stercx den gewoonlijke 
eed gedaan. 
 
Op 7 augustus 1784 compareerde voor den heer M. N. Van Schoubroeck en Joannes Mols 
Leenmannen Franciscus Van Roij als gelaste van den Eerwaarde heer Franciscus Torfs 
provisor der abdij van Tongerloo, welke comparant bij de dood van Den Eerwaarde heer 
Celestinus Van Grinsven ten behoeve van dezelfde abdij behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen het voorstaande volle leen, stellende voor sterfman de heer Amandus 
Helsen Gelensis voor wie den de comparante als bezetman deze Hove hulde en eed van 
getrouwheid heeft gedaan. 
 
Folio 9          AMW-CA2877-021 
 
Dezelfde Abdij van Tongerlo houdt te leen een derde deel in “ de corenthiende “ tot 
Heultken in den Laethove, ut patet in den Domproost folio 110. Heer Bartholomeus Van 
Thulden is sterfman. Item het tweede derde deel der zelfde thiende, ut patet in eodem libro 
folio 112, heer Bartholomeus Van Thulden sterfman, ut patet hic folio verso. Item het 
resterende derdedeel der voorschreven “ corenthiende “ ut patet folio 114, zijnde in drie 
items verheven door den heer provisor Horevoets, hebbende voor sterfman doen stellen 
heer Bartholomeus Van Thulden en Peeter Wendricx voor bezetman van alle drie de 
voorschreven items. 
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Op 2 juni 1745 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd compareerde den 
Eerwaarde heer Gregorius Van Rijckevorsel provisor der Abdij van Tongerlo heeft mits de 
dood van den Eerwaarde heer Bartholomeus Van Tulden behoorlijk verheven het 
voorschreven derdedeel in “ de corenthiende “ tot Heultken in de Laethove, blijvende 
dezelfde heer Van Rijckevorsel sterfman voor wie Jan Franciscus Stoop zijnen knecht den 
eed als bezetman heeft gedaan.    
Jus Domini 10 - 0 - 0  
 
Op 4 augustus 1764 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde den 
Eerwaarde heer Willebrordus Ockers provisor der Abdij van Tongerlo dewelke mits de 
dood van den Eerwaarde heer Gregorius Van Reijckevorsel ten behoeve van dezelfde 
abdij behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen een derdedeel in “ de Corenthiende “ 
tot Heultien in den Laethove, stellende hierop voor sterfman Walterus Tabbaerts religieuze 
van Tongerloo voor wie Peeter Raets als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
Jus Domini 10 - 0  
 
Folio 9 verso         AMW-CA2877-022 
 
De Abdij van Tongerlo houdt te leen het tweede derde deel “ de corenthiende “ tot 
Heultien in de Laethove ut patet in Domproost folio 112. 
 
Op 27 juni 1725 compareerde voor stadhouder en leenmannen nagenoemd den Eerwaarde 
heer Gregorius Van Rijckevorsel provisor der Abdij van Tongerlo en heeft mits de dood 
van den Eerwaarde heer Bartholomeus Van Thulden behoorlijk verheven het tweede 
derdedeel der “ Corenthiende ” hierboven beschreven. Blijvende den voorschreven provisor 
sterfman voor wie Jan Franciscus Stoop den eed als bezetman heeft gedaan. 
Jus Domini 10 - 0 - 0  
 
Op 4 augustus 1764 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde den 
eerwaarde heer Willebrordus Ockers provisor der abdij van Tongerloo dewelke mits de 
dood van den Eerwaarde heer Gregorius Van Reijckevorsel behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen het voorstaande tweede derdedeel der “ Corenthiende “ tot Heultien in 
den Laethove. Stellende hierop voor sterfman den heer Waltherus Tabbaerts religieuze der 
abdij voor wie Peeter Raets als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
Jus Domino 10 - 0 - 0  
 
Folio 10         AMW-CA2877-022 
 
De Abdij van Tongerlo houdt de Leene het resterende derdedeel der “ Corenthiende “ tot 
Heultien in de Laethove, ut patet in de Domproost folio 114. 
 
Op 4 juni 1725 compareerde voor se stadhouder en Leenmannen nagenoemd den 
Eerwaarde heer Gregorius Van Rijckevorsel provisor der Abdij van Tongerlo en heeft na 
de dood van den Eerwaarde heer Bartholomeus Van Thulden behoorlijk verheven het 
resterende derdedeel der “ Corenthiende “ tot Heultien in de Laethove, blijvende den 
voorschreven heer provisor sterfman, voor wie Jan Franciscus Stoop zijn knecht eed als 
bezetman heeft gedaan.   
Jus Domini 10 - 0 - 0  
 
Op 4 augustus 1764 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde den 
Eerwaarde heer Willebrordus Ockers provisor der Abdij van Tongerlo, dewelke mits de 
dood van Gregorius Van Reijckevorsel behoorlijk heeft verheven en ontvangen het 
resterende derdedeel der “ Corenthiende “ tot Heultien. Stellende hierop voor sterfman den 
heer Waltherus Tobbaers voor wie Peeter Raets als bezetman continueerde op zijn vorige 
eed.      
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Jus Domini 10 - 0  
 
Folio 11         AMW-CA2877-023 
 
Het Convent van Tongerlo houdt te leen een thiende gelegen tot Heultken wezende een 
volle leen, verheven door den Eerwaarde heer Gregorius Piera nu prelaat als sterfman en 
Peeter Verlinden bezetman, ut patet in libro Westerloo folio 141 
 
Op 1 maart 1716 compareerde Peeter Peeters boshoeder van Tongerloo en heeft mits de 
dood van Peeter Verlinden als bezetman den eed gedaan. 
 
Op 12 april 1725 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde den 
Eerwaarde heer Gregorius Van Rijckevorsel provisor der abdij en heeft in den naam van 
den heer dispensier mits de dood van den Eerwaarde heer prelaat Piera verheven en 
ontvangen ten leen het voorschreven volle leen, stellende voor sterfman den Eerwaarde 
heer Norbertus Barde cellier der abdij voor wie Jan Franciscus Stoop den eed als 
bezetman heeft gedaan. 
Jus Domini 47 - 17 - 0  
 
Op 22 januari 1748 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde den 
Eerwaarde heer Hugo Vleminckx dispensier des convent Tongerloo, dewelke na de dood 
van den Eerwaarde heer Norbertus Barde ten behoeve van het voorschreven Convents 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen een thiende gelegen tot heultien wezende 
een volle leen. Stellende voor sterfman den Heere Ignatius Troost religieuze voor wie 
Norbertus Thielemans als bezetman den eed van trouw heeft gedaan. 
Jus Domini 64 - 18  
 
Op 15 april 1763 voor stadhouder en Leenmannen compareerde den Eerwaarde heer 
Dominicus Van Petegem dispensier des Convent van Tongerlo dewelke na de dood van 
den Eerwaarde heer Ignatius Troost behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen een 
thiende gelegen tot Heultien, wetende een volle leen, stellende voor sterfman den heer 
Damianus Van Lindt religieuze voor wie Carolus Coomans als bezetman continueerde op 
zijn vorige eed. 
Jus Domini 64 -18  
 
Op 8 maart 1770 compareerde voor Joannes Baptista Wuijts, Peeter Dils, Guilliam Helsen 
en Peeter Verswijvel Leenmannen, den Eerwaarde heer Martinus Bessems dispensier des 
Convent van Tongerloo, welke heer comparant bij dood van den heer Damianus Van 
Lindt behoorlijk heeft verheven en ontvangen te Leen een thiende gelegen tot Heultien, 
wetende een volle leen, stellende voor sterfman Carolus Schoonaert religieuze van het 
Convent voor wie Joannes Baptista Wuijts schepen tot Westerloo als bezetman 
continueerde op zijn vorige eed. 
Jus Domini 64 - 18  
 
Folio 12         AMW-CA2877-024 
 
De heer Jacques De Rest drossaard des lands en markizaats Westerloo houdt te leen een 
anderhalve zille land gelegen in de Tongelsche straete genaamd “ den hoeck “ Palende oost 
de erfgenamen Peetermans, zuid en west de straat en noord de erfgenamen Adriaen 
Wijnants Van Rosan, ut patet in libro Westerloo folio 70 hebbende voor sterfman gesteld 
Jacobus De Rest zijn oudste zoon. 
 
Op 29 november 1714 compareerde Petrus De Rest dewelke mits de dood van zijn vader  
Jacques De Rest heeft den eed als bezetman gedaan.  
 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 13 

Op 28 maart 1719 voor stadhouder en leenmannen nagenoemd compareerde Juffrouw 
Cornelia De Verginis weduwe van de voorschreven Heer Jacques De Rest in zijn leven 
drossaard alhier, dewelke affecteerde naar behoren en uit kracht van testament gepasseerd 
voor den notaris Th. Lambertus Thijs op 23 juni 1713 met octrooi daarin vermeld, en 
bekende getransporteerd te hebben aan Adriaen Peeters de voorschreven anderhalve zille 
land, stellende voor sterfman Franciscus Peeters zijn zoon oud omtrent drie jaar voor wie 
Mr. Philippe Halloint als bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. 
Koop 400 guldens wisselgeld 
Jus Domini 20 guldens 
 
Op 6 maart 1745 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Catharina 
Van Schoubroeck weduwe voorstaande Franciscus Peeters die na de dood van Mr. 
Philippe Halloint als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 9 januari 1781 compareerde voor de heer Jean Joseph Dumont, Jan Baptist Wuijts en 
Jacobus Philippus Meijnckens Leenmannen van den Leenhove Juffrouw Maria Catharina 
Peeters geestelijke dochter, welke comparante bij scheiding en deling komende tot het 
voorstaande perceel erven heeft voor bezetman gesteld den heer Egidius Segers Licentiaat 
in de medicijnen, die deze Hove hulde en eed continueerde. 
 
Op 9 januari 1781 compareerde voor de heer Jean Joseph Dumont, Jan Baptist Wuijts en 
Jacobus Philippus Meijnckens Leenmannen van den Leenhove Juffrouw Maria Catharina 
Peeters geestelijke dochter, welke comparante bij dood en aflijvigheid van Fransus Peeters 
haar broer behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande perceel erve, 
blijvende de comparante als sterfvrouw voor wie de heer Egidius Segers Licentiaat in de 
medicijnen als bezetman op zijn voorgaande eed continueerde. 
 
Op 26 januari 1785 voor de heer M. N. Van Schoubroeck en Adrianus Deckers Leenmannen 
van de Leenhove compareerde den heer Egidius Segers Licentiaat in de medicijnen welke 
comparant bij dood en aflijvigheid van Juffrouw Maria Catharina Peeters in haar leven 
geestelijke dochter, behoorlijk verheven en ten behoeve van Juffrouw Anna Catharina 
Tiboorts zijn comparante huisvrouw als erfgenamen testamentair van de gemelde Maria 
Catharina Peeters, te leen ontvangen het voorstaande perceel land, oost de heer M. N. Van 
Schoubroeck, zuid Peeter Struijven, west de dreef leidende van Westerloo naar Tongerloo 
en noord Joanna Theresia Struijven, stellende den comparant voor sterfvrouw zijn huisvrouw 
voor wie hij als bezetman op zijn eed continueerde. 
 
Folio 14         AMW-CA2877-026 
 
Elisabeth Oijen houdt te leen een boender land genaamd “ den spickdoren “ gelegen in de 
Savelstraete, oost het veldtstaatje, zuid de Savelstraet, west de erfgenamen Mr. Hendrick 
Vermeeren en noord het Godshuis van Tongerloo, blijvende dezelfde sterfvrouw en de heer 
Joannes Raeijmaeckers pastoor in Bel bezetman, ut patet in libro Westerloo folio 43 verso 
en 44. 
 
Op 13 november 1714 compareerde Joannes Martinus Luijten als gelastigde van zijn 
vader Henricus Luijten advocaat tot Mol en blijkens zijne missieve van datum 11 november 
1719 en heeft in die voorschreven kwaliteit na de dood van Elisabeth Oijen behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven boender land blijvende Joannes Martinus 
Luijten zijn zoon sterfman en bezetman met advies van zijn voorstaande vader. 
 
Op 3 augustus 1717 zijn voor mannen van Leen na te noemen gecompareerd Joannes 
Luijten en Norbertus Clercx in kwaliteit van voogden voor de wezen wijlen den heer 
advocaat Henricus Luijten daar moeder af leeft Juffrouw Catharina Meulders, dewelke uit 
kracht en decreet van de wethouders van Mol als oppervoogden ten deze verleend op 27 juli 
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1717 en hebben verkocht het voorschreven boender land gelegen en palende als boven. 
Hierin mede gecompeteerd de voorschreven Juffrouw Catharina Meulders die ten deze 
verklaarde af te zien van haar recht van de touchte en dat ten behoeve van Jan Baptist 
Verbist Hendrickssone … 
 
Op 3 december 1717 compareerde den Eerwaarde heer Franciscus Mathé priester tot 
Scherpenheuvel dewelke van bloedswege is bij zeggende naarderschap van de voorstaande 
koop en goedenis presenterende den koop in alles te voldoen en belovende zich te regelen 
naar het Hoffs recht consignerende daartoe goud en zilver te weten in goud het vierde deel 
van een Franse Kroon en in zilver een schelling sustinerende tot dit naarderschap te wezen 
ad missive door dat de verkopers hem zijn bestaande in derde graad, zijnde de koop hiervan 
verheven door de leenvinder en acceptant mits welke zo wordt de voorstaande heer 
approximant alsnu in wat was van Jan Baptist Verbist volgens de leense rechten in het 
voorstaande boender land gegooid, stellende hierop voor sterfman en bezetman zijne neve 
Ferdinandus Mathei die den Hove hulde eens van trouw heeft gedaan. 
 
Op 30 april 1749 voor mannen van leen compareerde Juffrouw Catharina Françoise 
Lepage gehuwd met de heer Gaspar Verhulst. Item Juffrouw Maria Ursula Lepage 
begijntje op den Hove van Herentals allen kinderen achtergelaten bij wijlen Juffrouw 
Margarita Matthei daar vader van leeft den heer Franciscus Thomas Lepage medicus 
licentiaat mede alhier present en deze afstand nemende van de touchte. Item Ferdinand 
Matheij zo nomine proprio als in kwaliteit van voogd over de wees achtergelaten bij wijlen 
heer Franciscus Van Den Broeck daar moeder af leeft Juffrouw Catharina Matthei. 
Dezelfde in kwaliteit als voogd over de kinderen achtergelaten bij wijlen Maria Matthei daar 
vader van leeft Guilliam Stiers insgelijks alhier present, bekennende te samen verkocht te 
hebben ten behoeve van Peeter Peeters en Anna Elisabeth Verluijten gehuwden het 
voorschreven boender land genaamd “ den spickdoren “. Blijvende Peeter Peeters 
sterfman en bezetman.  
Koop 502 - 0  
Pontgeld 25 - 2  
 
Op 2 oktober 1758 voor stadhouder en leenmannen compareerde Anna Elisabeth 
Verluijten weduwe van wijlen Peeter Peeters dewelke na de dood van haar man ten 
behoeve van haar kinderen behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande 
perceel land genaamd “ den spickdoren “ . Palende oost een veldstraatje, zuid de 
Savelstraet of de dreef naar Zoerle, west Peeter Ulens en noord het Godshuis van 
Tongerloo. Stellende voor sterfman haar zoon Peeter Peeters oud 16 jaren voor wie Jan 
Baptist De Nalinne als bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Folio 16         AMW-CA2877-028 
 
Peeter Verlinden houdt te leen anderhalf dagmaal land na de dood van zijn moeder 
Dimpna Vincx gelegen achter het gasthuis. Oost Ambrosius Egidij, zuid den pastoor van 
Westerloo, noord de abdij van Tongerloo en west het pastorij goed van Westerloo, ut patet in 
libro Westerloo folio 54 verso. 
 
Op 24 maart 1713 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Elisabeth Mesens 
weduwe van wijlen Peeter Verlinden, heeft na des zelfs dood behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen het voorschreven anderhalf dagmaal land gelegen en palende als boven, 
heeft hierop voor sterfman gesteld Guilliam Verlinden haar zoon, voor wie Geerard Vander 
Veecken haar schoonzoon als bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Op 3 december 1718 voor leenmannen compareerde Jan Baptist Verlinden en heeft mits 
de dood van Geeraert Vander Veecken den eed als bezetman gedaan. 
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Op 20 maart 1753 compareerde Peeter Vincx en heeft mits de dood van Jan Baptist 
Verlinden de eed als bezetman gedaan. 
 
Op 20 maart 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Vincx gehuwd met 
Maria Verlinden dewelke ten behoeve van de kinderen en erfgenamen wijlen Geeraerd Van 
Der Veken daar moeder van is de voorschreven Maria Verlinden na de dood van Guiliam 
Verlinden behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorschreven anderhalf 
dagmaal land gelegen achter het gasthuis. Stellende voor sterfman Joseph Janssens zoon 
van Maria Elisabeth Van Der Veken oud omtrent 7 jaar voor wie den comparant als 
bezetman den eed heeft gecontinueerd.  
 
Op 24 oktober 1770 compareerde voor Sieur Carel Coomans leenmannen loco stadhouder 
Michiel Verachtert, Guilliam Peeters, Franciscus Van Hout, Jacobus Verachtert en meer 
andere Leenmannen, Joannes Van Der Veken gehuwd met Anna Elisabeth Hermans 
inwoner van Wiekevorst verklarende verkocht in volle erfdom volgens conditie gepasseerd 
voor den notaris C. Coomans op 4 oktober 1770, ten behoeve van de heer Jan Baptist 
Van Genechten Licentiaat in de medicijnen, te weten het voorstaande perceel land groot 
anderhalf zillen gelegen omtrent de Savelstraet onder de jurisdictie van Westerloo. Palende 
oost Franciscus Huijpens, zuid de erfgenamen Guilliam Stiers, west denker pastoor alhier en 
noord de abdij van Tongerloo. Om en mits de som van 532 guldens courant geld … 
 
Op 7 januari 1774 compareerde juffrouw Clara Maria Soels weduwe wijlen heer Jan Baptist 
Van Genechten die in zijn leven licentiaat in de medicijnen was, welke comparante bij dood 
van de voorschreven haar man behoorlijk heeft verheven en ontvangen ten leen het 
voorstaande perceel land groot anderhalf dagmaal blijvende zij comparante als sterfvrouw 
voor wie heer Jean Joseph Dumont als bezetman de eed heeft gedaan. 
 
Folio 18         AMW-CA2877-030 
 
Elisabeth Marcelli, na de dood van Jan Marcelli alias Celen houdt te leen een boender 
land genaamd “ het boender “ gelegen achter het gasthuis van Westerloo. Oost Aert 
Willaerts, zuid Mevrouw Verschueren, west den heer pastoor en Ambrosius Egidij en noord 
het Godshuis van Tongerloo. Stellende haar man Adriaen Peskens voor bezetman, ut patet 
folio 67 verso in libro Westerloo. 
 
Op 11 februari 1721 voor stadhouder en leenmannen, compareerde de heer Jan Baptist 
Thijs en heeft mits de dood van Adriaen Peskens voor Elisabeth Marcelli den eed als 
bezetman gedaan. 
 
Op 9 december 1723 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Vincx als 
onwederroepelijk gemachtigd van Elisabeth Marcelli volgens procuratie gepasseerd voor 
notaris Thijs op 10 oktober 1723 en bekende verkocht te hebben aan Adriaen Peeters en 
Catharina Van Schoubroeck zijn gemalin het bovenstaande boender land. Stellende 
daarop voor sterfman Guilliam Peeters zijn zoon voor wie de voorschreven Adriaen 
Peeters continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 29 augustus 1737 voor L. Van Wesel, H. Bourbon, H. J. Manese, L. Roman compareerde 
Guilliam Peeters Adriaenssone en heeft mits de dood van zijn vader den eed van bezetman 
gedaan. 
 
Op 9 januari 1781 compareerde voor de heer Jean Joseph Dumont, Jan Baptist Wuijts en 
Jacobus Philippus Meijnckens Leenmannen van deze Leenhove, Juffrouw Maria Catharina 
Peeters geestelijke dochter welke comparante bij scheiding en deling tot het voorstaande 
perceel erve heeft voor bezetman gesteld de heer Egidius Segers Licentiaat in de 
medicijnen die op zijn vorige eed continueerde. 
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Op 9 januari 1781 compareerde voor de heer Jean Joseph Dumont, J. B. Wijten en Jacobus 
Philippus Meijnckens Leenmannen, Juffrouw Maria Catharina Peeters geestelijke dochter, 
welke comparante bij dood en aflijvigheid van Guilliam Peeters haar broeder behoorlijk 
heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande perceel erve genaamd “ het boinder “. 
Blijvende de comparant sterfvrouw voor wie de heer Egidius Segers op zijn vorige eed 
continueerde als bezetman. 
 
OP 26 januari 1785 voor de heer M. N. Van Schoubroeck en Adriaen Deckers Leenmannen 
van deze Leenhove, compareerde de heer Egidius Segers welke comparant bij dood en 
aflijvigheid van Juffrouw Maria Catharina Peeters, behoorlijk heeft verheven en ten behoeve 
van de Juffrouw Anna Catharina Tiborts zijn huisvrouw te leen ontvangen (als erfgenamen 
testamentair van de gemelde Juffrouw Maria Catharina Peeters) gelegen achter het H. 
Geesthuijs tot Westerloo. Oost Henricus Verbist, zuid Jan Baptist Van Gansen, west de 
pastorij van Westerloo en noord de abdij van Tongerloo. Stellende den comparant relevant 
voor sterfvrouw zijn voorschreven huisvrouw voor wie hij als bezetman op zijn vorige eed 
continueerde. 
 
Folio 20         AMW-CA2877-032 
 
Elisabeth Van Reijmenant houdt te leen omtrent een half boender weide genaamd “ de 
papeters “ gelegen bij de Savelstraete op “ de sept “. Oost de erfgenamen Lancelot 
Robrechts, zuid haar zelfs cijnsgoed, west Hendrick Hermans en noord de Savelstraat. 
Stellende haar man Jan Vekemans voor bezetman, ut patet in libro Westerloo folio 17. 
 
Op 26 april 1713 compareerde Jan Vekemans als touchtenaar dewelke na de dood van zijn 
voorschreven huisvrouw Elisabeth Van Reijmenant, heeft verheven en ontvangen te leen 
de helft van de voorschreven erve nu land, moetende de andere helft worden verheven door 
de erfgenamen Guilliam Van Rijmenant, hebbende dienvolgens de voorschreven Jan 
Vekemans voor deze helft hulde en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 10 september 1714 voor stadhouder en leenmannen compareerden François Dassen 
en Maria Dassen en hebben na de dood van Elisabeth Van Rijmenant behoorlijk verheven 
te leen de helft van de voorschreven weide. Dienvolgens hebben hulde, eed en manschap 
van trouwe gedaan. 
 
Ten voorschreven dag hebben de voorschreven comparanten bekent verkocht te hebben 
aan Jan Baptist Peetermans de voorschreven helft, gelegen en palende als boven. 
Blijvende hij Jan Baptist Peetermans sterfman. 
Koop 70 - 0 - 0 
Jus Domini 3 - 10 - 0  
 
Op 11 januari 1718 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Baptist Peetermans 
en bekende in handen overgedragen te hebben ten behoeve van Adriaen Verwimp de 
voorschreven helft palende als boven. Blijvende Adriaen Verwimp sterfman en heeft als 
bezetman aan den heer eed van trouwe gedaan.  
Koop 80 - 0 - 0  
Jus Domini 4 - 0  
 
Op 29 maart 1718 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sr. Amandus Janssens 
en heeft mits (de dood) van Elisabeth Van Rijmenant zijne moije uit kracht van testament 
aan hem gelaten gepasseerd voor den notaris Thijs op datum van 25 mei 1712 verheven 
de helft van het voorzegde land, blijvende dezelfde sterfman en bezetman den Hove hulde 
en eed van trouwe heeft gedaan.  
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Op datum als boven compareerde den voorschreven Amandus Janssens en bekende na 
de leensche rechten opgedragen te hebben de helft van de voorschreven weide gelegen en 
palende als voor ten behoeve van Adriaen Peeters Peeterssone stellende hierop voor 
sterfman Gilliam Peeters zijn zoon oud omtrent de acht jaar voor wie hij als bezetman den 
eed heeft gedaan.  
Koop 80 - 0  
Jus Domini 4 - 0  
 
Op 13 juli 1723 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Maria Van 
Uten weduwe van wijlen Adriaen Verwimp en Geeraert Verwimp, Willem Verwimp, 
Merten Verwimp, Merten Peeters als man van Anna Verwimp allen erfgenamen wijlen 
Adriaen Verwimp en hebben tussen hun indivies mits de dood van de voorschreven 
Adriaen Verwimp verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft van het 
voorschreven half boender. Blijvende dezelfde Maria Van Uten sterfvrouw voor wie 
Lauwereijs Van Bel den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op datum voorschreven compareerde voor stadhouder en leenmannen Willem Verwimp en 
Merten Verwimp hun sterkmakend voor hun broeder Geeraert Verwimp en Merten 
Peeters als man en voogd van Anna Verwimp die bekenden verkocht te hebben ten 
behoeve van Maria Van Uten hun voorschreven part en deel in de voorstaande helft van het 
voorschreven half boender weide aan hun verstorven bij de dood van Adriaen Verwimp. 
Dienvolgens is de voorschreven Maria Van Uten en haar succeseurs na de leensche 
rechten daarin gegooid. Blijvende dezelfde sterfvrouw voor wie Laureijs Van Bel den eed 
als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 29 augustus 1737 voor stadhouder en leenmannen compareerde Guilliam Peeters en 
heeft met de dood van Adriaen Peeters zijn vader den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 10 februari 1742 voor stadhouder en leenmannen, compareerden (Adriaen) Jan 
Verstappen als in kwaliteit van voogd der wezen wijlen Martinus Verstappen daar moeder 
van is Anna Verstappen. Item alsnog dezelfde als voogd der wezen wijlen Laureijs Van Bel 
daar moeder van was Catharina Verstappen. Item Adriaen Peeters in huwelijk met 
Elisabeth Verstappen welke comparanten met de dood van Maria Van Nuten in zusterlijke 
en broederlijke rechten hebben verheven en ontvangen te leen de helft van het voorschreven 
half bunder weide. Stellende voor sterfman Adriaen Verstappen Janssone oud omtrent 19 
jaren voor wie Adriaen Peeters als bezetman continueerde op zijne vorige eed.  
 
Op 12 oktober 1758 compareerde Petrus Jacobus Meijntiens dewelke na de dood van 
Adriaen Peeters Adriaenssone zijn schoonvader als bezetman voor Adriaen Peeters 
Janssone continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 12 april 1785 voor Peeter De Smedt en Adriaen Van Den Bruel Leenmannen van deze 
Leenhove compareerde Anna Peeters weduwe van wijlen Petrus Jacobus Meijnckens, 
welke comparante verklaarde de voorstaande helft van een half bunder weide en land, aan 
haar bij scheiding en deling bevallende zijn en hiertoe komende is Jacobus Philippus 
Meijnckens haar zoon als bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd. 
 
Op 3 februari 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Petrus De Smedt en Joannes Mols 
Leenmannen van deze Leenhove compareerde Philippus Franciscus Peeters welke 
comparant mits de dood van Guilliam Peeters in zijn leven zijn oom behoorlijk heeft 
verheven en te leen ontvangen de helft van het voorstaande perceel weide, bevallen aan zijn 
vader bij scheiding en deling tegens zijn broeders en zusters. Palende deze helft oost en 
noord den comparant met zijn broeders en zusters, zuid den loop en west de erfgenamen 
Petrus Jacobus Meijnkens, blijvende den comparant relevant sterfman, die als bezetman 
deze Hove hulde, manschap en eed van getrouwheid heeft gepresteerd. 
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Folio 22         AMW-CA2877-034 
 
Hendrick Hermans houdt te leen een boender weide genaamd “ de papeters “ gelegen aan 
“ den Septloop “ tussen Westerloo en den Soelschen molen. Oost Elisabeth Van Rijmenant, 
zuid zijn zelve, west de erfgenamen Franciscus Vander Hofstadt en noord de Savelstraet, ut 
patet folio 16 verso in libro Westerloo. 
 
Op 10 september 1714 compareerde Franciscus Hermans Henricxssone dewelke mits de 
dood van zijn vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande boender 
weide genaamd “ de papeters “ Palende oost alsnu Jan Baptist Peetermans, zuid hun zelf, 
west de erfgenamen Franciscus Van Der Hofstad weduwe en erfgenamen en noord de 
Savelstraet en dat in zusterlijke en broederlijke rechten en heeft hier toekomende den hulde 
eed gedaan. 
 
Op 1 april 1727 voor stadhouder en leenmannen compareerde Franciscus Hermans en 
heeft mits de dood van Franciscus Hermans zijn vader verheven en te leen ontvangen de 
voorzegde weide. Blijvend dezelfde sterfman en heeft als bezetman den eed van trouwe 
gedaan. 
 
Op 14 augustus 1727 voor stadhouder en leenmannen compareerden Franciscus Hermans 
nomine proprio mede als voogd met Merten Hermans der wezen wijlen Frederick 
Hersselincx daar moeder af leeft Maria Hermans. Item van de wezen wijlen Jan Baptist 
Van Dingenen daar moeder van leeft Anna Hermans alhier mede comparerende en 
bijgestaan met Sijmon Verwimp. Item van de wezen wijlen N. Frise en Catharina Hermans 
gehuwden waarvoor voorstaande Franciscus Hermans hem is sterk makende. Ze 
bekennen na de leense rechten verkocht te hebben aan Merten Helsen het voorstaande half 
boender gelegen en palende als boven.  
Koop 188 -  
Jus Domini 9 - 8  
 
Op 1 december 1730 voor stadhouder en leenmannen compareerde Anna Catharina 
Verbiest en heeft mits de dood van Merten Helsen haar gewezen man in zusterlijke en 
broederlijke rechten verheven en ontvangen te leen het voorschreven half boender, zowel 
land als weide genaamd “ de papeters “. Blijvende de voorzegde Anna Catharina Verbiest 
sterfvrouw voor wie Peeter Douwen den eed van bezetman heeft gedaan. 
 
Op 2 december 1743 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Joannes Baptist 
Helsen als rechtelijke voogd van Norbert Andries Helsen Mertenssone daar moeder van 
was Anna Catharina Verbiest, heeft na de dood van de voorschreven Anna Catharina 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen het voornoemde boender geheten “ de  
papeters “. Stellende voor sterfman Norbert Andries Helsen voor wie hij comparant als 
bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Op 24 november 1753 voor leenmannen compareerde Norbert Helsen die na de dood van 
Jan Baptist Helsen als bezetman zijn eed heeft gedaan. 
 
Op 16 december 1755 voor stadhouder en leenmannen compareerde Norbert Andries 
Helsen bekennende verkocht te hebben aan Sebastiaen Duijs en Joanna Maria Briers 
gehuwden omtrent een half boender land genaamd “ de papeters “ gelegen aan de Septloop 
tussen Westerloo en de Soelschen molen. Palende oost Adriaen Peeters, west Peeter 
Struijven nomine uxoris en noord de dreef naar Zoerle, op den last van een weg te dragen 
naar de achtergelegen weide. Blijvende Sebastiaen Duijs sterfman die als bezetman 
continueerde op zijne vorige eed. 
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Op 24 april 1761 voor stadhouder en leenmannen compareerden Sebastiaen Duijs en 
Joanna Catharina Briers zijn huisvrouw bekennende verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Petrus Jacobus Meijnckens en Anna Peeters gehuwden, het voorstaande 
half bunder, zowel weide als dries nu land gelegen aan de Septloop in de Zavelstraat. 
Palende alsnu oost de weduwe Adriaen Peeters, zuid dezelfde met Jan Baptist Wuijts, west 
Dorothea Peeters gehuwd met Peeter Struijf en noord de Zavelstraat, om en mits de som 
van 300 guldens courant. Blijvende den voorschreven Meijnkens hierop als sterfman die als 
bezetman continueerde op zijn eed. 
 
Op 8 januari 1781 compareerde voor den heer Joannes Josephus Dumont en J. B. Wuijts 
Leenmannen van deze Hove, Anna Peeters weduwe van wijlen Petrus Jacobus 
Meijnckens, welke comparante bij dood en aflijvigheid van haar man behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorstaande half bunder land, genaamd “ de papeters “. 
Stellende overziet voor sterfman Jacobus Philippus Meijnckens haar zoon oud 27 jaren 
degene die als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Folio 24         AMW-CA2877-036 
 
Anna Verbiest houdt te leen zeker vierde part in een boender beemd gelegen in “ de 
quarecken “ palende in het geheel oost Sr. Siardus Vermeeren, zuid de kerk, west en noord 
den heer markies, ut patet in libro Westerloo folio 61 verso. Hebbende voor bezetman Jan 
Van Dijck. 
 
Op 16 oktober 1703 voor stadhouder en mannen van leen compareerde de voorschreven 
Anna Verbiest bijgestaan met Michiel Van Rompa haar man en bekende verkocht te 
hebben aan Sebastian Wuijts het voorschreven vierde part in het boender beemd gelegen 
en palende als voor en heeft dezelfde hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 15 november 1747 voor stadhouder en leenmannen compareerde Joannes Baptist 
Wuijts als erfgenaam testamentair van zijn oom Sebastianus Wuijts dewelke bij deling 
hiertoe komende na des zelfs dood, verheven en ontvangen te leen het voorschreven vierde 
part in een bunder beemd, gelegen in “ de quarecken “ palende als boven, blijvende hierop 
voor sterfman zijn zoon Petrus Wuijts oud omtrent de zes jaren voor wie den comparant als 
bezetman continueerde op zijnen eed. 
 
Op 20 december 1755 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Baptist Wuijts 
dewelke ingevolge transactie tussen hem en Carel Verhagen nomine uxoris Anna Huijpens 
aangegaan, bekende verkocht te hebben aan de voorschreven Verhagen het voorstaande 
vierde part in een bunder beemd gelegen aan “ de quarecken “. Palende oost “ den 
geerincx donck “, zuid de kleine Laeck, west en noord zijne Excellentie den heer markies. 
Voor los en vrij behalve dat juffrouw Theresia Du Motuu hieraan is hebbende de helft der 
touchte die de kopers aan haar leven gedurende zullen moeten laten volgen en zijn de 
kopers daarin gegooid naar leensche rechten.  
 
Ten voorschreven dag compareerde Carel Verhaghen met Anna Huijpens zijn huisvrouw 
bekennende verkocht te hebben aan Anna Elisabeth Verluijten weduwe van wijlen Peeter 
Peeters het voorschreven vierde part in een bunder beemd, blijvende sterfvrouw voor wie 
haar zoon Guilliam Peeters als bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Op 22 oktober 1758 compareerde J. L. Lebon die mits de professie van Guilliam Peeters 
Peetersse religieuze der Bogaarden binnen Aerschot voor Anna Elisabeth Verluijten den 
eed als bezetman heeft gedaan. 
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Folio 25         AMW-CA2877-037 
 
Hendrick Deckers houdt te leen ook een vierde part in het voorschreven boender beemd 
gelegen bij “ de quarecken “. Palende in het geheel oost “ den geerincx donck “, zuid de 
kleine Laecke, west en noord den heer markies, ut patet in libro Westerloo folio 61 verso. 
 
Op 10 juli 1706 voor stadhouder en mannen van Leen, compareerde den voorschreven 
Hendrick Deckers bekennende volgens conditie gepasseerd voor notaris Thijs op 9 
december 1705 te hebben verkocht aan Sebastianus Wuijts het voorschreven vierde part 
boender beemd, blijvende sterfman en bezetman. 
 
Op 15 november 1747 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Baptist Wuijts 
als erfgenaam van wijlen Sebastianus Wuijts zijn oom bij deling hem toekomende heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven vierde part. Stellende voor sterfman zijn 
zoon Petrus Wuijts waarvoor den comparant als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 20 december 1755 compareerde Jan Baptist Wuijts welke in het voorgaande folio heeft 
verkocht aan Carel Verhaghen cum uxore het andere vierde part in een bunder beemd. 
 
Op datum voorschreven compareerden Carel Verhaghen met Anna Huijpens zijn 
huisvrouw bekennende verkocht te hebben aan Anna Elisabeth Verluijten weduwe van 
wijlen Peeter Peeters het voorstaande vierde part. Palende oost “ den geerincx donck “ 
competerende aan Juffrouw Mattheij weduwe van Peeter Van Den Broeck, zuid De Klein 
Laecke, west en noord Zijne Excellentie de heer Markies alhier. Op den last dat Juffrouw 
Theresia Du Motieu weduwe van Sr. Sebastiaen Wuijts haar leven gedurende hieraan zal 
behouden de helft der gehele touchte. Blijvende zij sterfvrouw voor wie haar zoon Guilliam 
Peeters den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 22 oktober 1758 compareerde Petrus Philippus Elaerts die na professie van Guilliam 
Peeters Peeterssone religieuze der paters Beggaerden binnen Aerschot voor Anna 
Elisabeth Verluijten als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
 
Op 8 januari 1786 voor P. M. Soeten loco stadhouder, de heer Guilliam Coomans en Jan 
Baptist Peeters Leenmannen compareerde Jan Baptist Peeters, welke comparant bij de 
dood van Petrus Philippus Elaerts voor Anna Elisabeth Verluijten zijn moeder als 
bezetman deze Hove hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Folio 26         AMW-CA2877-038 
 
Adriaen Van Elsen Janssone houdt te leen de twee resterende vierde parten van het 
voorschreven boender beemd, palende in het geheel oost “ den geerincxdonck “ zuid de 
kleine Laecke, west en noord den heer markies ut patet in libro Westerloo folio 62 verso. 
 
Op 17 december 1704 is op deze post arrest gedaan als blijkt uit de rol van het Leenhof ten 
behoeve van het weeskind wijlen Adriaen Schellens en Elisabeth Verstraeten tot verhaal 
van 200 guldens. 
 
Op 6 mei 1715 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Geeraert Helsen als 
gehuwd met de weduwe wijlen Merten Schellens, dewelke als gelastigde van Elisabeth 
Van Elsen aan wie het voorschreven leen is bevallen volgens verklaring en heeft mits de 
dood van Adriaen Van Elsen hetzelfde verheven en ontvangen te leen op last van het 
voorstaande arrest en heeft den hulde eed en manschap van trouwe gedaan.  
 
Ten voorschreven dag compareerde Henrick Verbiest mede Leenman, dewelke uit kracht 
van procuratie van de voorschreven Elisabeth Van Elsen, gepasseerd voor den notaris 
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Wils heeft na de leense rechten overgegeven ten behoeve van de voorschreven Geeraert 
Helsen en zijn huisvrouw Anna Henricx de twee vierde parten van den voorschreven 
beemd.  
 
Op 23 september 1730 voor stadhouder en leenmannen compareerde Franciscus 
Schellens en heeft mits de dood van Geeraert Helsen in zusterlijke en broederlijke rechten 
verheven en ontvangen te leen de voorstaande twee vierde parten in een bunder. Stellende 
voor sterfman Joseph Schellens voor wie hij Franciscus Schellens den eed als bezetman 
heeft gedaan. 
 
Op 22 februari 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Den heer F. M. 
Schellens dewelke na de dood van zijn broeder Joseph Schellens behoorlijk heeft 
verheven te leen de voorschreven twee vierde parten in een boender beemd. Blijvende den 
comparant sterfman die als bezetman is gecontinueerd op zijn voorgaande eed. 
 
Op 11 juli 1766 compareerde voor P. J. Boulet Leenvinder loco stadhouder C. Coomans, J. 
B. Wuijts, Michiel Verachtert en Jan Mols Leenmannen, Juffrouw Anna Maria De Schutter 
weduwe van wijlen den heer F. M. Schellens welke comparante bij de dood van haar 
voorschreven man en ten behoeve van haar kinderen behoorlijk heeft verheven en te leen 
ontvangen de voorschreven twee vierde parten in een bunder beemd. Stellende voor 
sterfvrouw Regina Maria Schellens haar dochter oud negen jaar voor wie Sieur Carolus 
Coomans Guilliamssone als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
 
Folio 27         AMW-CA2877-039 
 
Peeter Wijnants nomine uxoris en zijn zoon Adriaen Wijnants bij koop houden te leen een 
derdel beemd gelegen alhier in “ het broeck “. Palende oost het Capittel van Aerschot, zuid 
de grote Laecke of Nethe, west “ den gasthuijsbempt “ en noord de kleine Laecke, staande 
mijnheer De Bie rentmeester als bezetman voor Peeter Wijnants en de voorschreven 
Adriaen Wijnants als sterfman, ut patet folio 30 verso in libro Westerloo. 
 
Op 16 oktober 1714 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Wijnants als 
voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen Wijnants, heeft na de dood van de 
voorschreven Peeter Wijnants, mitsgaders na de dood van voorstaande Adriaen Wijnants 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen het voorschreven derdel beemd. Stellende hierop 
voor sterfman Adriaen Wijnants een der kinderen van de voorschreven Adriaen Wijnants 
oud omtrent de 10 jaren, voor wie den comparant als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 26 augustus 1721 compareerde Amandus Tibors als voogd van de voorschreven wezen 
heeft mits de dood van Peeter Wijnants den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 24 maart 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Gommarina Wijnants 
dewelke bij scheiding en deling tot het voorschreven pand komende heeft haar zoon met 
naam Peeter Baers den eed als bezetman gedaan.  
 
Op 19 augustus 1771 compareerde voor Guilliam Peeters en Cornelis Cluijts Leenmannen, 
Sieur Peeter Baers welke comparant zo ten zijn behoef als ten behoeve van Paulus Baers 
bij dood van Adriaen Wijnants die hun maternele oom was, behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen ten Leene het voorstaande perceel beemd. Blijvende dezelfde comparant 
relevant sterfman voor wie den M. N. Van Schoubroeck als bezetman den eed heeft 
gedaan. 
 
Op 19 augustus 1771 compareerde voor den heer M. N. Van Schoubroeck Leenman loco 
stadhouder Guilliam Peeters en Cornelis Cluijts insgelijks Leenmannen van deze Leenhove, 
Peeter Baers bejaarde jongeman en oudste zoon van wijlen Arnoldin Baers daar moeder 
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af leeft Gomerina Wijnants en ten zijne nabeschreven onder zoveel nood emploijerende 
alzulke procuratie als de voorschreven Gomerina Wijnants benevens des comparant 
broeders en zusters compareerde op den 18 juni laatst leden voor den notaris Henricus 
Seghers tot Brussel residerende aan hem hebben verleden en in geval van enig gebrek 
sterk makende onder verbond van verbintenis van de na beschreven koper altijd kosteloos 
en schadeloos te zullen stellen … verklarende alzo in eigen naam als mede uit kracht en na 
vermogen als voor verkocht te hebben in conformiteit van de publieke conditie van verkoop 
gepasseerd voor de notaris P. F. Tieboors tot Oosterloo residerende den 2 juli laatstleden 
aan en ten behoeve van Peeter Verboven, te weten zeker perceel hooiwas gelegen alhier in 
“ het gebroeckt “ groot een half bunder. Palende oost het Capittel van Aerschot, zuid de 
grote Laeck of Nethe, west “ den gasthuijsbempt “ en noord de kleine Laeck, om en mits 
een som van 453 guldens wisselgeld. Blijvende de gegoede oud omtrent 31 jaar sterf- en 
bezetman.  
 
Folio 28         AMW-CA2877-040 
 
De heer Philippus Steens houdt te leen zekere heide groot omtrent een half boender, 
gelegen in “ het hollandt “. Palende oost, zuid en west den heer van Merode en noord de 
erfgenamen Hendrick Verbiest, stellende Ambrosius Egidij voor sterfman, ut patet in libro 
Westerloo folio 63 verso. Blijvende den voorschreven Philippus Steens bezetman. 
 
Op 24 oktober 1714 compareerde Adriaen Spapen dewelke mits de dood van den 
voorschreven heer Philippus Steens heeft den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 11 november 1727 voor stadhouder en Leenmannen compareerde den notaris Henricx 
dewelke uit kracht van procuratie geïnsereerd in zeker contract van uitkering in erfpacht 
tussen den Eerwaarde heer Hermanus Poringo in kwaliteit als voogd van de wezen van 
wijlen den heer advocaat De Jonghe en N. Van Den Goedenhuijsen ter ene en Adriaen 
Spaepen en Maria Verleuffel gehuwden ter andere zijde, gepasseerd voor den notaris J. 
Louijs binnen Diest waarvan de inhoud staat gespecifieerd in de akte van goedenis van 29 
oktober 1747, dienvolgens heeft den heer notaris en procureur Henricx de voorstaande 
heide gecedeerd ten behoeve van den voorschreven Adriaen Spapen … en blijvende 
Adriaen Spapen sterfman en bezetman 
 
Op 13 juli 1764 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Peeter Spaepen dewelke na 
de dood van zijn vader Adriaen Spaepen als aan hem ten dele bevallen, behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te Leen de voorstaande heide nu ten dele opgebroken, groot 
omtrent een half boender gelegen in “ het hollant “. Blijvende den comparant sterfman en 
bezetman.  
 
Op 1 maart 1787 voor A. J Oniaerts en Petrus Bulckens Leenmannen compareerde 
Eleonora Theresia Huijpens weduwe van wijlen Peeter Spaepen welke comparante na de 
dood van haar gezegde man, behoorlijk heeft verheven en ten behoeve van haar kinderen te 
leen ontvangen het voorstaande half bunder heide, nu ten grootste deel opgebroken gelegen 
in “ het holland “. Stellende de comparante voor sterfvrouw Maria Elisabeth Spaepen haar 
dochter oud omtrent de 9 jaren, voor wie Petrus Martinus Soeten als bezetman den eed 
van getrouwheid heeft gedaan. 
 
Folio 29         AMW-CA2877-041 
 
Jan Baptist Verbiest Hendricxssone houdt te Leene in broederlijke en zusterlijke rechten 
zeker half boender heide en weide gelegen in “ het hollandt ” oost den heer van Merode, 
zuid den heer philippus Steens, west zijn zelve en noord de straat; voor wie Jan Verbiest 
zijn oom en voogd mits de minderjarigheid staat als bezetman, ut patet in libro Westerloo 
folio 50 verso. 
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Op 30 september 1716 compareerde Jan Baptist Verbiest dewelke bij deling hiertoe 
komende den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 21 augustus 1739 voor stadhouder en leenmannen compareerde Elisabeth Wauters 
weduwe van wijlen Jan Baptist Verbiest, heeft met de dood van haar man ten behoeve van 
haar kinderen verheven en ontvangen te leen zeker half boender heide nu land gelegen en 
palende als voor. Stellende hierop voor sterfvrouw haar dochter met naam Anna Verbiest 
voor wie den advocaat Van Wesel continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 11 juli 1766 compareerde Sieur Henricus Verbiest welke comparant bij scheiding en 
deling tot het voorstaande perceel weide is komende bij dood van den heer advocaat Van 
Wesel als bezetman gecontinueerd op zijn eed. 
 
Folio 30         AMW-CA2877-042 
 
Jan Baptist Verbiest voorschreven houdt nog te leen in broeder en zusterlijke rechten een 
half boender heide en weide gelegen in “ het hollandt “. Palende oost zijn voorstaande half 
boender, zuid Philippus Steens, west den heer van Merode en noord de straat, staande Jan 
Verbiest zijn oom als voor als bezetman, ut patet folio 65 in Libro Westerloo. 
 
Op 30 september 1716 compareerde Henrick Verbiest dewelke bij deling hier toekomende 
den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op heden 26 april 1729 compareerde Merten Helsen in huwelijk hebbende Catharina 
Verbiest en heeft mits de dood van Henrick Verbiest zijn schoonvader den eed als 
bezetman gedaan. 
 
Op 19 augustus 1733 voor Leenmannen compareerde Franciscus Peeters en is mits de 
dood van Merten Helsen op zijn vorige eed als bezetman gecontinueerd. 
 
Op 21 augustus 1739 voor stadhouder en leenmannen compareerde Maria Henricx weduwe 
van wijlen Henrick Verbiest en heeft mits de dood van Jan Baptist Verbiest verheven en 
ontvangen te leen het voorschreven half bunder heide, nu land. Stellende daarop voor 
sterfman haar schoonzoon Franciscus Pen gehuwd met Anna Verbiest die als bezetman 
den eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Op 3 september 1743 voor stadhouder en leenmannen compareerden Adriaen Folders 
machtig gemaakt zijnde van wijlen Jan Baptist Helsen in kwaliteit als voogd der enige 
achtergelaten wezen bij wijlen Martinus Helsen daar moeder af was Catharina Verbiest 
volgens procuratie gepasseerd voor den notaris P. Schoensetters binnen de stad 
Antwerpen op datum van 17 mei 1743, Michiel Verachtert als geconstitueerde van Jan 
Baptist Henrard als voogd der wezen achtergelaten bij wijlen de voorschreven Catharina 
Verbiest daar vader van was Franciscus Peeters, Peeter Verbiest als voogd der wezen 
achtergelaten bij wijlen Franciscus Colens daar moeder af leeft Anna Verbiest mede alhier 
present ter assistentie van Franciscus Pen haar tegenwoordige man en finaal de heer F. M. 
Schellens drossaard van Westerloo als volmacht hebbende van Walrandus T. Cabou in 
kwaliteit als vaderlijke voogd van zijn kinderen daar moeder van was Joanna Verbiest (met 
autorisatie van de schepenen van Brussel), bekennende alzo verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Sr. Ferdinandus Mattheij en Theresia Pauwels gehuwden het voorschreven 
half boender heide en weide gelegen in “ het hollandt “. Blijvende hij Ferdinandus Matthei 
sterfman die als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 19 juni 1753 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Theresia 
Pauwels weduwe van wijlen Sr. Ferdinandus Mattheij dewelke ten behoeve van haar 
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kinderen na de dood van haar voorschreven man behoorlijk heeft verheven en ontvangen te 
leen het voorschreven half bunder heide en weide, nu land. Stellende hierop voor sterfvrouw 
haar dochter Joanna Elisabeth Matthei voor wie Joannes Stiers den behoorlijke eed als 
bezetman heeft gedaan. 
 
Op 11 juli 1766 compareerde voor de heer L. Van Wesel stadhouder, P. J. Boulet, J. B. 
Wuijts, M. Verachtert en Jan Mols Leenmannen, juffrouwen Theresia Pauwels weduwe van 
wijlen Ferdinandus Matheij dewelke bij dood van Joanna Elisabeth Matheij haar dochter 
behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen het voorstaande half bunder weide nu land. 
Stellende voor sterfvrouw haar dochter Rosa Matheij voor wie Joannes Stiers als 
bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 8 januari 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Jan Baptist Peeters den ouden en Jan 
Baptist Peeters den jongen, Leenmannen compareerde Guilliam Coomans als 
geconstitueerde van de heer Petrus Coomans Licentiaat in de medicijnen, welke comparant 
verklaarde het voorschreven perceel aan de heer zijnen constituanten nomine uxoris bij 
scheiding en deling bevallen is en hiertoe komende, en is den comparant als bezetman op 
zijn vorige eed gecontinueerd. 
 
Folio 32         AMW-CA2877-044 
 
Sr. Laureijs Janssens houdt te leen een dagmaal land gelegen achter de kerk van 
Westerloo, oost en west zijn zelfs cijnsgoed, zuid Jan Peeters en noord S’ Heerenstraete, ut 
patet folio 6 in libro Westerloo. 
 
Op 22 november 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer Joannes 
Hoofkens Licentiaat in de rechten nomine uxoris en heeft mits de dood van den heer 
Laurentius Janssens zo voor zich als voor zijne consoorten indivies verheven en 
ontvangen te leen het voorschreven dagmaal. Stellende voor sterfvrouw Juffrouw Anna 
Catharina Van IJsendijck zijn huisvrouw voor dewelke den voorschreven heer Joannes 
Hoofkens den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 30 januari 1731 is gecompareerd heer Joannes Hoefkens Licentiaat in de rechten en is 
bij deling hiertoe komende gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Op 25 augustus 1763 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde de heer 
Franciscus Josephus Hoefkens priester zo voor zichzelf als voor zijn andere broeders en 
zusters, achtergelaten kinderen wijlen den heer Joannes Hoefkens Licentiaat in de rechten 
en Juffrouw Anna Catharina Van Eijsendijck in hun leven gehuwden, dewelke in 
onverdeelde rechten na de dood van hun moeder voorschreven behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen een dagmaal land gelegen achter de kerk van Westerloo, oost en west 
hun zelfs cijnsgoed. Stellende daarop voor sterfman de heer Anthonius Martinus Hoefkens 
drossaard van Nodderwijck zijn broeder voor wie Carolus Coomans als bezetman 
continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 17 september 1779 voor Peeter De Smedt, G. Verachtert e, Jan Mols leenmannen, 
compareerde de heer Joannes Nicolaus Van Elswijck Licentiaat in de medicijnen welke 
heer comparant uit den hoefde van Juffrouw Maria Catharina Hufkens zijn huisvrouw bij 
deling hier toekomende heeft als bezetman deze Hove hulde en eed van getrouwigheid 
gedaan. 
 
Op 14 juni 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder P. De Smedt leenmannen van het 
Leenhof van Westerloo compareerde den heer Joannes Nicolaus Van Elswijck, welke heer 
comparant na de dood van zijn zwager de heer Antonius Martinus Hufkens, in zijn leven 
drossaard van Grobbendonk, behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen een dagmaal 
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land, gelegen achter de kerk van Westerloo. Competerende uit den hoofde van Juffrouw 
Maria Catharina Hufkens zijn huisvrouw. Stellende hij heer comparant relevant voor 
sterfvrouw Juffrouw Joanna Catharina Van Elswijck zijn dochter oud 14 jaar, voor wie hij 
als bezetman op zijn vorige eed continueerde. 
  
Folio 33         AMW-CA2877-045 
 
Laureijs Janssens voorschreven houdt alsnog te leen een dagmaal land gelegen in 
hetzelfde blok, palende oost en west zijn zelve en zuid Jan Peeters en noord  
S’ heerenstraete, ut patet folio 7 verso in libro Westerloo. 
 
Op 22 november 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sr. Joannes 
Hoofkens Licentiaat in de rechten en heeft mits de dood van den heer Laureijs Janssens 
zo voor zichzelf als voor zijne consoorten indivies verheven en ontvangen te leen het 
voorschreven dagmaal land, Stellende voor sterfvrouw Juffrouw Anna Catharina Van 
IJsendijck zijn huisvrouw voor wie den voorschreven heer Joannes Hoofkens den eed als 
bezetman heeft gedaan. 
 
Op 31 januari 1731 compareerde de heer Joannes Hoefkens voorschreven en is bij deling 
toekomende gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Op 25 augustus 1763 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer Franciscus 
Josephus Hoefkens priester, zo voor zichzelf als voor zijn andere broeders en zusters, 
achtergelaten kinderen wijlen den heer Joannes Hoefkens Licentiaat in de rechten en 
Juffrouw Anna Catharina Van IJsendijck in hun leven gehuwden, dewelke in onverdeelde 
rechten na de dood van hun moeder voorschreven, behoorlijk heeft verheven en ontvangen 
te leen een dagmaal land gelegen achter de kerk van Westerloo. Stellende voor sterfvrouw 
Juffrouw Maria Francisca Hoefkens zijn zuster voor wie Carolus Coomans continueerde 
op zijn vorige eed.  
 
Op 17 september 1779 voor Peeter De Smedt, G. Verachtert en Jan Mols Leenmannen 
compareerde den heer Joannes Nicolaus Van Elswijck Licentiaat in de medicijnen, welke 
comparant uit hoofde van Juffrouw Maria Catharina Hufkens zijn huisvrouw bij deling 
hiertoe komende en is als bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd. 
 
Folio 34         AMW-CA2877-046 
 
Laureijs Janssens voorschreven houdt te leen een huis en hof gelegen in hetzelfde veld, 
oost en zuid Jan Peeters, west hij zelf en noord S’ Heerenstraet, ut patet in libro Westerloo 
folio 8. 
 
OP 22 november 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer Joannes 
Hoofkens Licentiaat en heeft mits de dood van Laureijs Janssens zo voor zich als voor 
zijne erfgenamen indivies verheven en ontvangen te leen het voorschreven huis en hof 
palende als boven stellende voor sterfvrouw Juffrouw Anna Catharina Van IJsendijck zijn 
huisvrouw, voor wie hij den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 31 januari 1731 voor stadhouder en Leenmannen compareerde den heer Joannes 
Hoefkens en is bij deling hiertoe gekomen en continueerde op zijn eed. 
 
Op 25 augustus 1763 voor stadhouder en Leenmannen compareerde den heer Frans 
Josephus Hoefkens priester zo voor zich als voor zijne andere broeders en zusters, 
achtergelaten kinderen van wijlen den heer Joannes Hoefkens licentiaat in de rechten en 
Anna Catharina Van IJsendijck in hun leven gehuwden, welke verklaarde behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen een huis en hof gelegen achter de kerk van Westerloo. 
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Palende noord S’ Heerenstraet of de dreef naar Zammel en verder volgens de overdracht 
daarvan gedaan. Blijvende den heer comparant sterfman voor wie C. Coomans als 
bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
 
Op 17 september 1779 compareerde voor de leenmannen van dit Leenhof Westerloo de 
heer Joannes Nicolaus Van Elswijck Licentiaat in de medicijnen welke heer comparant uit 
hoofde van Juffrouw Maria Catharina Hufkens zijn huisvrouw bij de dood van de Eerwaarde 
heer Franciscus Josephus Hufkens en zijn leven pastoor tot Bouwel, behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorstaande huis en hof, ten behoeve van zijn gemelde 
huisvrouw als aan haar bij scheiding en deling bevallen zijnde. Blijvende den heer comparant 
sterfman en heeft als bezetman deze Hove en eed van getrouwigheid gedaan. 
        
Folio 35         AMW-CA2877-047 
 
Laureijs Janssens houdt nog te leen een sille land gelegen tegenover het voorschreven 
huis over de straat naar den kant van Tongerloo, oost zijn zelven zuid S’ Heerenstraet, west 
en noord Peeter Vincx, ut patet folio 19 in libro Westerloo. 
 
Op 22 november 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sr. Joannes 
Hoefkens Licentiaat in de rechten en heeft mits de dood van de heer Laureijs Janssens zo 
voor zichzelf als voor zijne erfgenamen indivies verheven en ontvangen te leen het 
voorschreven zille land. Stellende voor sterfman Laurentius Henricus Hoefkens voor wie 
de voorschreven heer Joannes Hoefkens als bezetman continueerde op zijn eed. 
 
Op 31 januari 1731 voor stadhouder en Leenmannen compareerde de heer Joannes 
Hoefkens voorschreven en is bij deling hiertoe is komende gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Op 10 februari 1767 compareerde voor Guillielmus Bruijnseels en Joannes Andreas Luijten 
Leenmannen den heer Franciscus Josephus Hoefkens presbyter welke heer comparant bij 
de dood van de heer Joannes Heufkens zijn vader voor bezetman heeft gesteld Joannes 
P. Schmitz chirurgijn tot Oolen die deze Hove hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 17 september 1779 voor Peeter De Smedt, G. Verachtert en Jan Mols Leenmannen van 
deze Leenhove van Westerloo compareerde den heer Joannes Nicolaes Van Elswijck 
Licentiaat in de medicijnen, welke heer comparant uit hoofde van Juffrouw Maria Catharina 
Hufkens zijn huisvrouw bij deling hiertoe komende is als bezetman op zijn vorige eed 
gecontinueerd. 
 
Folio 36         AMW-CA2877-049 
 
Laureijs Janssens houdt nog te leen omtrent drie zillen land genaamd “ den kijselaer “ 
gelegen omtrent het Capelleken achter de kerk, oost de Breede Rijdtstraet, zuid de straat 
van Westerloo naar Sammel, west zijn zelve en noord Maeijken Smaers, ut patet in libro 
Westerloo folio 36. 
 
Op 22 november 1729 voor stadhouder en Leenmannen compareerde de heer Joannes 
Hoofkens Licentiaat in de rechten nom. uxoris die mits de dood van de heer Laureijs 
Janssens zo voor zich als mede voor zijn consoorten indivies verheven en ontvangen heeft 
te leen de voorstaande 3 zillen land. Stellende voor sterfman Laurentius Henricus 
Hoofkens zijn zoon voor wie hij als bezetman continueerde op zijn eed. 
 
Op 31 januari 1731 voor stadhouder en Leenmannen compareerde de heer Henricus 
Hoofkens en is bij deling hiertoe komende gecontinueerd op zijn vorige eed. 
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Op 10 februari 1767 compareerde voor Guillielmus Bruijnseels en Joannes Andreas Luijten 
Leenmannen den heer Franciscus Josephus Huefkens presbyter welke heer comparant bij 
dood van de heer Joannes Huefkens zijn vader voor bezetman heeft gesteld Joannes P. 
Schmitz chirurgijn tot Oolen die op zijn vorige eed continueerde. 
 
Op 17 september 1779 voor Peeter De Smedt, G. Verachtert en Jan Mols Leenmannen 
compareerde den heer Joannes Nicolaus Van Elswijck Licentiaat in de medicijnen welke 
heer comparant uit hoofde van Juffrouw Maria Catharina Hufkens zijn huisvrouw bij deling 
hiertoe komende is als bezetman op zijn vorige eed.  
 
Folio 37         AMW-CA2877-050 
 
Laureijs Janssens houdt nog te leen een perceel zowel heide als ven gelegen achter  
“ de soegghe “ palende oost en zuid Jan Peetermans, west … ( leeg)  
 
Op 22 november 1729 voor stadhouder en Leenmannen compareerde de heer Joannes 
Hoofkens Licentiaat in de rechten nom. uxoris die mits de dood van de heer Laureijs 
Janssens zo voor zich als mede voor zijn consoorten indivies verheven en ontvangen heeft 
te leen de voorstaande 3 zillen land. Blijvende hij heer Joannes Hoofkens sterf- en 
bezeman. 
 
Op 31 januari 1731 voor stadhouder en Leenmannen compareerde de heer Joannes 
Hoefkens en is bij deling hiertoe komende gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Op 25 augustus 1763 voor stadhouder en Leenmannen compareerde den heer Frans 
Josephus Hoefkens priester zo voor zich als voor zijne andere broeders en zusters, 
achtergelaten kinderen van wijlen den heer Joannes Hoefkens licentiaat in de rechten en 
Anna Catharina Van IJsendijck in hun leven gehuwden, welke verklaarde behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen een perceel zo heide als ven gelegen achter “ De Soegge ”. 
Stellende voor sterfvrouw Anna Catharina Hoefkens zijn zuster voor wie Carolus 
Coomans als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
 
Op 17 september 1779 compareerde voor de leenmannen van dit Leenhof Westerloo de 
heer Joannes Nicolaus Van Elswijck Licentiaat in de medicijnen welke heer comparant uit 
hoofde van Juffrouw Maria Catharina Hufkens zijn huisvrouw bij deling hiertoe komende is 
als bezetman op zijn voorgaande eed gecontinueerd. 
 
Folio 38         AMW-CA2877-051 
 
Jan Peeters Jesperssone houdt te leen bij successie nomine uxoris zeker anderhalf 
dagmaal erve zowel dries als hof gelegen achter de kerk van Westerloo in het binnenblock 
van de hoeve van Laureijs Janssens, palende oost den voorschreven Laureijs Janssens, 
zuid zijn zelve, en den heer van Merode, west zijn zelve en noord de straat, ut patet in libro 
Westerloo folio 5. 
 
Op 15 januari 1699 voor Leenvinder en mannen van Leen compareerde Ludovicus van 
Wesel stadhouder dewelke na voorgaande opdracht gedaan bij Jan Peeters Jasperssone 
bekent verkocht en getransporteerd te hebben aan Willem Van Kerckhoven het 
voorschreven ander half dagmaal erve zowel land als dries. 
 
Op 18 augustus 1718 voor stadhouder en leenmannen compareerde Anna Van De Poel 
weduwe van wijlen Wilm Van Kerckhoven en heeft mits de dood van dezelfde Van 
Kerckhoven in zusterlijke en broederlijke rechten verheven de voorschreven ander halve 
dagmaal erve . Blijvende dezelfde sterfvrouw voor wie Henrick Gijbens den eed als 
bezetman heeft gedaan. 
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Op 11 november 1722 compareerde Adriaen Van Kerckhoven en heeft mits de dood van 
H. Gijbens den eed als sterfman gedaan. 
 
Op 31 mei 1743 voor stadhouder en leenmannen compareerden de kinderen en 
representanten van wijlen Wilm Van Kerckhoven en Digna Spapen, item de kinderen van 
den voorschreven Willem van Kerckhoven daar moeder van was Anna Van De Poel en 
hebben na de dood van Anna Van De Poel behoorlijk verheven en ontvangen te leen de 
voorstaande anderhalve dagmaal dries als hof. 
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfde compareerden voogden der minderjarigen, 
gebruikende hunne respectieve autorisatie zo van de heren wethouders der stad Herenthals 
als Herselt, bekennende verkocht te hebben ten behoeve van den heer advocaat Hufkens 
het voorstaande anderhalve dagmaal, zo hof als dries achter de kerk in het binnenblock van 
de hoeve van Laureijs Janssens. Vervolgens is de koper hierin gegooid en blijvende daarin 
sterfman. 
 
Op 25 augustus 1763 voor stadhouder en Leenmannen compareerde den heer Franciscus 
Josephus Hoefkens priester zo voor zichzelf als voor zijne andere broeders en zusters 
achtergelaten kinderen wijlen Joannes Hoefkens licentiaat in de rechten en Juffrouw Anna 
Catharina Van IJsendijck gehuwden in hun leven, dewelke na de dood van zijn vader 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen een dagmaal zo hof als dries nu land 
gelegen achter de kerk … Stellende voor sterfvrouw Maria Catharina Hoefkens zijn zuster 
voor wie Carolus Coomans als bezetman continueerde op zijne vorige eed. 
 
Op 17 september 1779 voor Peeter De Smedt, G. Verachtert en Jan Mols Leenmannen van 
deze Leenhove, compareerde de heer Joannes Nicolaus Van Elswijck Licentiaat in de 
medicijnen welke heer comparant uit hoofde van Juffrouw Maria Catharina Hufkens zijn 
huisvrouw bij deling hier toe komende is als bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd. 
 
Folio 40         AMW-CA2877-053 
 
Catlijn Peeters houdt te leen een zille land geheten “ het veldeken “ gelegen op “ het 
leemputten veldt “ achter de kerk, oost Peeter Vincx, zuid des Heerenstraet, west de 
erfgenamen Jan Peetermans en noord den Heere van Merode, stellende Hendrick Van 
Aelten haar man als bezetman, ut patet in libro Westerloo folio 60. 
 
Op 8 januari 1727 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sebastian Wauts cum 
suis en hebben mits de dood van hun moeder Catlijn Peeters tussen hun indivies verheven 
de voorschreven zille land. Blijvende de voorschreven comparant sterfman en bezetman. 
 
Op datum voorschreven compareerden Sebastiaen Wauts en Jacobus Wauts, Catharina 
Wauts bijgestaan met Jan Baptist Vermeerbergen mede als gemachtigde van de 
erfgenamen van Anna Maria Wauts als blijkt bij procuratie gepasseerd voor de notaris 
Henricx, bekenden verkocht te hebben aan Marten Helsen de voorschreven zille genaamd  
“ het veldeken “. Dienvolgens is den voorschreven Merten Helsen en Catharina Verbiest 
zijn huisvrouw na de leensche rechten gegoed. Blijvende de voorschreven Merten Helsen 
sterfman die als bezetman continueerde op zijne vorige eed. 
 
Op 19 december 1730 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Anna Catharina 
Verbiest en heeft mits de dood van Merten Helsen haar gewezen man verheven en 
ontvangen te leen in zusterlijke en broederlijke rechten de voorstaande zille land. Blijvende 
de voorschreven Anna Catharina Verbiest sterfvrouw voor wie Franciscus Peeters den 
eed als bezetman gedaan. 
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Op 17 februari 1746 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Folders als 
gelaste van Jan Baptist Helsen in kwaliteit als wettige momber van Norbert Helsen de 
welke na de dood van Catharina Verbiest der weze moeder, behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande zille land genaamd “ het veldeken “. Stellende daarop 
voor sterfman Norbert Helsen voor wie Andries Govaerts den eed als bezetman heeft 
gedaan. 
 
Op 7 januari 1774 compareerde Guilliam Peeters, C. Coomans, Joannes Stiers en Peeter 
Jacobus Mennekens leenmannen, Norbertus Andreas Helsen gehuwd met Maria Medaets 
welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Sieur Jean 
Joseph Bonhijver en Carolina Theresia Cabeau gehuwden en inwoners alhier van 
Westerloo, te weten het voorstaande perceel land  # gelegen op “ het leemputten veldt “ 
achter de kerk. Palende oost en noord Franciscus Peeters erfgenamen, zuid de dreef van 
Westerloo op Sammel, west des voorschreven kopers erve, om en mits de som van 200 
guldens courant geld bij taxatie van de Leenmannen mits hetzelfde perceel met een ander 
was verkocht en te samen vervangen in een en dezelfde koopsommen blijkens conditie 
gepasseerd voor notaris Coomans op 21 december 1771. De voorschreven Sieur Jean 
Joseph Bonhijver blijft sterf- en bezetman. 
 
Op 11 januari 1783 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen, 
Sieur Henricus Verbist geëede voogd der drie kinderen achtergelaten bij wijlen Sieur Jean 
Joseph Bonhijver daar moeder af was Carolina Theresia Cabeau welke comparant bij de 
dood des gemelde wezen vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen ten behoeve 
der voornoemde wetende voorstaande zille land. Stellende daarop voor sterfvrouw Theresia 
Carolina Eugenia Bonhijver een der wezen oud omtrent 14 jaren voor wie den comparant 
relevant als bezetman op zijn vorige eed continueerde. 
 
Folio 41         AMW-CA2877-054 
 
Adriana Geerts weduwe wijlen Frans Vermeerberghen houdt te leen een rente van zes 
guldens jaarlijks verpand op de voorstaande zille land geheten “ het veldeken “ ut patet libro 
Westerloo folio 73.  
 
Folio 42         AMW-CA2877-055 
 
Peeter Vincx Janssone houdt te leen een zille land gelegen achter de kerk op “ het 
leemputten veldt “. Oost den heer drossaard, zuid S’ Heerenstraete, west Cathlijn Peeters 
en noord den heer markies alhier, ut patet folio 58 in libro Westerloo et debet relieff. 
 
Op 23 december 1710 compareerde Christina Van Boeckel weduwe van wijlen Peeter 
Vincx Janssone, dewelke na de dood van haar man en de vader van haar man Jan Vincx, 
mits haar man nooit en is te boek gekomen, heeft behoorlijk verheven en ontvangen te leen 
de voorschreven zille land. Blijvende zij comparante daarop als sterfvrouw voor wie 
Guillielmus Henricx als bezetman is staande. 
 
In de marge: De drossaard protesteert van geheel te blijven en zijn evictie in de Raad 

van Brabant gedaan etc. 
 
Op 6 mei 1720 voor stadhouder en Leenmannen, compareerde Peeter Barsier als last 
hebbende van Lauwereijs Vincx zijn oom blijkende bij procuratie gepasseerd voor den 
notaris Thijs op datum van 7 april laatstleden, welke bij akkoord hier toekomende heeft in 
den naam van zijn voorschreven oom den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 6 juni 1721 compareerde voorstaande Peeter Berger dewelke met zijn consoorten als 
erfgenaam van zijn voorschreven oom hiertoe gekomen is en continueerde op zijn vorige 
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eed en hebben mits de dood van hun oom Laureijs Vincx dit bovenstaande perceel 
verheven. 
 
Ten voorschreven dag compareerde de voorschreven Peeter Berger bijgestaan met zijn 
broeder en zusters als erfgenamen van wijlen den voorschreven Laureijs Vincx dewelke 
bekende verkocht te hebben ten behoeve van Adriaen Peeters Peeterssone de 
voorschreven zille land gelegen als boven. Palende oost de erfgenamen Jan Baptist 
Peetermans, zuid de dreef naar Sammel, west de erfgenamen Jacob Wuijts en noord de 
kopers erve. Stellende voor sterfvrouw Anna Theresia Peeters oud vier jaar voor dewelke 
de koper als bezetman continueerde op zijne vorige eed. 
 
Op 29 augustus 1737 voor stadhouder en leenmannen compareerde Franciscus Peeters 
en heeft met de dood van zijn vader Adriaen Peeters den eed van trouwe als bezetman 
gedaan. 
 
Op 22 juni 1784 compareerde voor Petrus De Smedt, J. P. Schmitz en Joannes Mols 
Leenmannen van deze Leenhove, Anna Dimphna Tiboorts weduwe van wijlen Joannes 
Franciscus Peeters, welke comparant mits de dood van Anna Theresia Peeters behoorlijk 
heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande zille land. Stellende voor sterfvrouw 
Joanna Cornelia Peeters haar dochter oud 23 jaren voor wie Norbertus Buts als bezetman 
deze Hove hulde en eed van getrouwigheid heeft gedaan. 
 
Folio 44         AMW-CA2877-057 
 
Geert Schroven houdt te leen drie zillen heide en weide geheten “ den uijtvanck “ gelegen 
achter “ de soegh “, palende oost Jan en Guilliam Verdonck erfgenamen, zuid Jan 
Gebruers, west Jan Peetermans erfgenamen en noord Elisabeth Bertels, ut patet in libro 
Westerloo folio 9 verso. 
 
Op 24 september 1724 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Scroven en 
Quirinus Verheijen als voogden der achtergelaten wezen wijlen Geert Scroven daar 
moeder af leeft Elisabeth Van Nijlen, dewelke na de dood van de voorschreven Geert 
Scroven behoorlijk hebben verheven en ontvangen te leen in zusterlijke en broederlijke 
rechten de voorschreven drie zillen, heide en weide. Stellende voor sterfman een der 
voorschreven wezen met naam Jan Scroven voor wie de voogd Jan Scroven den eed als 
bezetman heeft gedaan. 
 
Op 1 december 1725 compareerde den voorschreven sterfman Jan Schroven die mits de 
dood van Jan Schroven hun gewezen voogd den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 8 juni 1729 voor stadhouder en leenmannen, compareerde Jan Schroven 
Geeraertssone dewelke bekende (om neer te leggen zeker proces hetgeen tussen hem en 
de erfgenamen wijlen Jan Schroven ongedecideert is hangende voor de schepenen van 
Geel over dit voorzegde pand en andere geschillen) te cederen en in eigendom te 
transporteren de voorschreven weide aan de kinderen wijlen J. Schroven … zo wordt 
Peeter Schroven Janssone aan wie dezelfde heide en weide alreeds bij deling was bevallen 
na de leensche rechten daarin gegoed. Blijvende dezelfde Peeter Schroven sterfman en 
bezetman. Memorie dat hier niet inbegrepen is het heiken achteraan gelegen, welk blijft op 
de kinderen wijlen Geert Schroven. 
 
Op 13 juni 1730 heeft Geeraert Schroven cum suis hier toekomende den eed als bezetman 
gedaan. 
 
Op 13 juni 1730 voor stadhouder en leenmannen compareerden Geeraert Schroven 
nomine proprio en Jan Baptist Leuckens als voogden der wees wijlen Henrick Leuckens 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 31 

daar moeder van leeft Anna Schroven mede alhier comparerende en bekenden verkocht te 
hebben aan Cornelius Schroven alhier present en de koop accepterende de bovenstaande 
heide genaamd “ den uijtvanck “ groot omtrent anderhalve zille. Palende oost de 
erfgenamen Willem Van Kerckhoven, zuid Peeter Schroven, west Guilliam Goosheijns en 
noord de erfgenamen Henrick Henrickx en is den voorschreven Cornelis Schroven 
belovende trouw en manschap met zijn huisvrouw Catharina Verdonck daarin behoorlijk 
gegooid en blijft dezelfde sterfman. 
 
Op 22 december 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Schroven en 
Peeter Michiels gehuwd hebbende Anna Catharina Schroven dewelke na de dood van 
hun vader Cornelius Schroven in zusterlijke en broederlijke rechten behoorlijk hebben 
verheven en ontvangen te leen de voorschreven anderhalve zille heide. Stellende voor 
sterfman Jan Schroven eersten comparant die als bezetman hulde eed en manschap van 
trouwe heeft gedaan. 
 
Op 28 oktober 1756 voor Leenvinder loco den heer stadhouder en leenmannen 
compareerde Maria Anna Hermans weduwe van Peeter Schroven welke mits de dood van 
haar voornoemde man behoorlijk heeft verheven en de leen ontvangen in zusterlijke en 
broederlijke rechten de anderhalve zille weide uit drie zillen heide als weide hiervoor 
staande. Stellende voor sterfman haar zoon Peeter Schroven die als bezetman den eed 
heeft gedaan. 
 
Op 22 februari 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Siardus Schroven en Petrus De 
Smedt Leenmannen van deze Leenhove compareerde Christina Boekmans weduwe van 
wijlen Peeter Schroven, welke comparante mits de dood van haar voorzegde man zaliger 
aan hem bij scheiding en deling in zijn leven bevallen tegen zijne broeders en zusters, 
behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen de voorstaande anderhalve zille of meer 
weiden en waterven gelegen omtrent “ de breederijd “. Palende oost Jan Schroven 
Franciscuszoon, zuid de erfgenamen Marten Daems, west Jan Schroven Corneliszoon en 
noord dezelfde met de wederhelft ook leenroerig onder deze Leenhove. Blijvende de 
comparant relevant sterfvrouw voor wie Adrianus Josephus Oniaerts als bezetman den 
eed heeft gepresteerd. 
 
Folio 46         AMW-CA2877-059 
 
Jan Bruers Janssone houdt te leen omtrent anderhalve zille weide en heide gelegen bij “ de 
breederijdt “ achter “ de soegh “ aan “ den endepoel “, oost “ den endepoel “, zuid de 
erfgenamen wijlen den secretaris Vermeeren, west Laureijs Janssen en de erfgenamen Jan 
Peetermans en noord Jan Schroven, ut patet in libro Westerloo folio 33 verso. 
 
Op 10 december 1716 heeft Jan Bruers Janssone na de dood van Jan Bruers zijn vader 
verheven het voorschreven perceel zowel dries als heide. 
 
Op 22 februari 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Marten Daems nomine 
uxoris Ida Gebruers dewelke na de dood van Jan Gebruers haren vader, behoorlijk heeft 
verheven en te leen ontvangen te leen de voorstaande anderhalve zille weide en heide. 
Blijvende hij comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 24 april 1784 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen, Ida 
Gebruers weduwe van wijlen Marten Daems welke comparante bij de dood van haar 
gemelde man behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande anderhalve 
zille weide. Stellende voor sterfman Martinus Wouters oud 14 jaren en wettige zoon van 
wijlen haar oudste dochter voor wie Jan Baptist Martinus Daems zoon der comparante 
relevante den eed als bezetman heeft gedaan. 
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Folio 47         AMW-CA2877-060 
 
De Kerk van Zammel houdt te leen een boender heide en goor geheten “ den uitvanck “ 
gelegen bij het “ het goorken “, oost … zuid Laureijs Janssens, west de erfgenamen Sr. 
Peeter Marcelli en noord de erfgenamen Jan Peetermans, ut patet folio 51 in libro Westerloo, 
verheven in den naam als boven door Sebastiaen Verdonck bezetman en sterfman. 
 
Op 28 mei 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerde den Eerwaarde heer Petrus 
Kerselaers dewelke in kwaliteit als pastoor van Sammel mits de dood van Sebastian 
Verdonck ten behoeve van dezelfde pastorije verheven het voornoemde boender heide en 
goor, zijnde hetzelfde voor pastorale goed verklaart bij vonnis van de Souvereijne Raad van 
Brabant op datum van 30 april 1712, blijvende dezelfde heer sterfman en bezetman. 
 
Op 3 augustus 1731 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde den 
Eerwaarde heer J. B. Ooms den welke in kwaliteit als pastoor van Sammel en mits de dood 
van den Eerwaarde heer Petrus Kerselaers ten behoeve van zijne pastorije heeft behoorlijk 
verheven de voorschreven boender heiden en goor. Blijvende den zelfden heer sterfman en 
bezetman. 
 
Op 22 augustus 1759 compareerde L. Van Wesel stadhouder van deze Hove, dewelke uit 
kracht van autorisatie door den heer pastoor van Sammel verworven op zijn rekwest van den 
Eerwaarde Petrus Govaerts vic. apost. gegeven binnen Mechelen op 3 oktober 1703 en na 
voorgaande opdracht gedaan door de heer J. B. Ooms actuele pastoor van Zammel 
verklaarde te goeden Jan Aerts modo dezelfs zoon Norbert Aerts in het voorstaande 
boender heide en goor geheten “ den uijtvanck “ Palende oost Martinus Wuijts bij koop, zuid 
de advocaat Hufkens, west Catharina Boels weduwe van wijlen Merten Verdonck en noord 
Jan Lemmens en Franciscus Henricx, dienvolgens is den voorzegde koper daarop gesteld 
als sterfman en bezetman. 
Het transport is gedaan voor de dorpslasten, dus jus Domini van 2 keren genomen op 10 
stuivers. 
 
Ten voorschreven dag compareerde Norbert Aerts bekennende verkocht te hebben aan 
Peeter Horemans en Anna Dimpna Heijlewaert gehuwden het voorstaande boender heide 
en goor … Blijvende Peeter Horemans sterfman en bezetman. 
 
Op 28 september 1775 compareerde voor Jan Mols en Henrick P. Schmitz Leenmannen, 
Anna Dimphna Heijlewaert welke comparante bij de dood van Peeter Horemans haar man 
heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande bunder heide en goor ten behoeve van 
haar kinderen, blijvende zij comparante sterfvrouw voor wie Hendrick Horemans als 
bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Folio 48         AMW-CA2877-061 
 
Niclaes Peetermans Janssone minderjarig houdt te leen in zusterlijke en broederlijke 
rechten een half boender weide en heide gelegen achter “ de soegh “ tot Westerloo, oost 
Bruers, zuid de kerk van Sammel, west en noord Laureijs Janssens, staande Adriaen 
Kenens zijn voogd als bezetman ut patet in libro Westerloo folio 32 verso. 
 
Op 26 oktober 1700 voor leenvinder en mannen van leen compareerde Marten Peeters als 
voogd der wees achtergelaten bij Jan Peetermans en heeft in die kwaliteit bekend verkocht 
te hebben aan Jan Derboven de voornoemde halve bunder weide en heide.  
Koop 35 - 0   
 
Op 5 april 1723 compareerde Steven Derboven cum suis en heeft mits de dood Jan 
Derboven zijn vader verheven het voorschreven half bunder. 
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Op dezelfde datum compareerden Jan Derboven en Steven Derboven voor zichzelf en als 
voogd der kinderen van wijlen Nicolaes Derboven en Pauwels Verachtert als man en 
voogd van Elisabeth Verboven en bekenden verkocht te hebben aan Guilliam Goossens 
de voorstaande half bunder. Zijnde dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 22 december 1732 voor stadhouder en leenmannen compareerde Marie Convents en 
heeft na de dood van Guilliam Goossens haar man behoorlijk verheven zo voor haar als 
voor haar kinderen het voorschreven half bunder land. Stellende voor sterfman haar zoon 
Jan Baptist Goossens oud omtrent 16 jaar voor wie Henrick Feveer den eed als bezetman 
heeft gedaan. 
 
Op 15 juni 1735 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jan Baptist Goossens 
en heeft mits de dood van Hendrick Feveer den eed als bezetman gedaan.  
 
Op 29 november 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Hendrick Goossens 
oud omtrent 24 jaar die bij scheiding en deling tot het voorschreven half boender land en 
weide is komende en heeft den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 18 juni 1759 compareerde voor stadhouder en leenmannen Hendrick Goossens 
dewelke bekende na de leense rechten overgegeven te hebben ten behoeve van Sr.  
M. Wuijts en zijn huisvrouw Lucia Van Hoef het voorstaande half bunder. Palende oost 
Peeter Schroven, west de kerk van Sammel of zo wie en noord Guillielmus Stiers. Den 
voorschreven M. Wuijts is sterfman en bezetman gebleven. 
 
Op 8 januari 1767 compareerde voor leemannen Sieur Martinus Wuijts inwoner van 
Westerloo welke comparant verklaarde volgens akte van transport gepasseerd voor notaris 
Elaerts op 31 december 1766 verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jan Baptist 
Schraeven het voorstaande half boender. Palende oost de kopers erve, zuid de erfgenamen 
van den advocaat Hoefkens, west Peeter Horemans en noord Gilliam Stiers, om en mits de 
som van 150 guldens. 
 
Folio 50         AMW-CA2877-063 
 
Wilboort Vermeeren Wilboortssone houdt te leen een half volleen, daar de erfgenamen 
wijlen Sr. Peeter Marcelli de andere helft van te leen houden, gelegen bij “ het goorken “ 
onder Westerloo, bestaande in diverse percelen, in den eersten een venne hebbende oost 
de kerk van Sammel heide, zuid de erfgenamen Laureijs Janssens, west Hendrick Convents 
erfgenamen en noord Jan Gebruers. Item nog de helft van een ven palende in het geheel 
oost den heer J. Loos, zuid de erfgenamen Cornelis Pauwels, west de Herbane en noord 
hun zelf land. Item zes zillen land oost de erfgenamen Sr. Peeter Marcelli, zuid hun zelf 
heide, west de straat naar Tongerloo en noord een Veldstraatje naar “ het goorken “. Item 
anderhalve zille palende oost Sr. Peeter Marcelli erfgenamen, zuid, west en noord de heer 
 J. Loos, ut patet in libro Westerloo folio 215. 
 
Op 14 maart 1712 voor stadhouder en mannen van Leen compareerde Sebastiaen Wuijts 
dewelke uit kracht van procuratie op hem verleden geïnsereerd in zekere akte van verkoop 
gepasseerd voor notaris Thijs op 29 april 1710 en op hem verleden door Sr. François 
Wautier als gelastigde van Juffrouw Sara Vermeeren als haar in deling gevallen zo hij 
verklaarde, bekennende in die kwaliteit verkocht te hebben ten behoeve van Livinus Roman 
een perceel land. Palende oost Elisabeth Vermeeren des kopers schoonmoeder, zuid de 
weduwe en erfgenamen Sr. Marcelli, noord en west de straat. Item de helft van het 
voorschreven venne en heide. Oost “ het goorken “, zuid de doctor Lepage, west de straat 
en noord Elisabeth Vermeeren en de weduwe Sr. Marcelli. Dienvolgens heeft de Sr. Livinus 
Roman hiertoe komende hulde en eed van trouwe gedaan. 
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Ten voorschreven dag en voor dezelfde compareerde de voornoemde Livinus Roman, 
dewelke bekende verkocht te hebben aan Adriaen Boels de helft van het voorstaande 
venne en heide en heeft de voorstaande koper den eed van manschap en trouwe gedaan.  
 
Op 9 mei 1743 voor stadhouder en leenmannen compareerde Marie Bosmans weduwe van 
wijlen Adriaen Boels en heeft mits zijn dood behoorlijk verheven en ontvangen te leen de 
helft van het voorstaande ven en heide. Stellende voor sterfman haar zoon Sebastiaen 
Boels voor wie Adriaen Boels Adriaenssone de eed als bezetman gedaan. 
 
Op 6 december 1743 voor stadhouder en leenmannen compareerden Livien Roman uit 
kracht van procuratie op hem verleden door zijn zoon Joannes Josephus Roman, item 
Sebastian Roman Livinussone zo voor zichzelf als hem sterk makend voor zijne absente 
broeders, bekennende alzo verkocht te hebben aan en ten behoeve van Joannes Baptista 
Van Genechten in kwaliteit als voogd van Anna Maria Van Den Bruel het voorschreven 
perceel land gelegen aan “ het goirken “ groot omtrent 245 roeden, palende ut folio recto. 
Stellende voor sterfvrouw de voorschreven Anna Maria Van Den Bruel voor wie den voogd 
als bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Op 19 mei 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Maria Bosmans weduwe 
van wijlen Adriaen Boels en heeft mits de dood van haar zoon Sebastiaen Boels behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen de helft ven het voorschreven perceel. Stellende voor 
sterfman haar zoon Adriaen Boels die als bezetman is gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Op 3 juli 1753 compareerde Jan Baptist Vleugels dewelke na de dood van Jan Baptist 
Van Genechten voor Anna Maria Van Den Bruel alsnu in huwelijk hebbende Sebastiaen 
Roman de eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 1 september 1716 compareerde voor stadhouder en leenmannen Maria Anna Helsen 
bijgestaan met Livinus Roman haar man en voogd, bekennende om en mits een som van 
penningen verkocht te hebben ten behoeve van Adriaen Boels voor eerst een perceel 
bestaande in de helft van zes zillen aan haar gestorven bij de dood van Elisabeth 
Vermeeren haar moeder aan wie deze bij deling was bevallen. 
 
Op 9 mei 1743 compareerde Marie Bosmans weduwe van wijlen Adriaen Boels en heeft 
na de dood van haar man behoorlijk verheven en ontvangen te leen de helft van zes zillen 
land gelegen omtrent “ het goorken “. Stellende hierop voor sterfman zijn zoon Sebastiaen 
Boels voor wie Adriaen Boels Adriaenszoon als bezetman den eed van trouwe gedaan. 
 
Op 19 mei 1749 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Maria Bosmans 
weduwe van wijlen Adriaen Boels en heeft na de dood van haar zoon Sebastiaen Boels 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorschreven zes zillen land. Blijvende zij 
comparante sterfvrouw voor wie Adriaen Boels haar zoon continueerde op zijne vorige eed. 
 
Op 6 maart 1754 voor stadhouder en leenmannen compareerde Catharina Boels weduwe 
van Merten Verdonck dewelke na de dood van Marie Bosmans haar moeder voor en in de 
naam van haar kinderen aan wie het na beschreven perceel bij scheiding en deling ten dele 
is bevallen, behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de helft van zes zillen land 
gelegen op “ het goirken “ onder de Plaatse van Westerloo. Palende oost Juffrouw Anna 
Marcelli, zuid de voorschreven Juffrouw en hun zelf, west de heer J. Van Den Cruijs en 
noord een straatje van “ het goirken “ naar Tongerloo, stellende voor sterfman haar zoon 
Adriaen Verdonck die als bezetman die den gewoonlijke eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op deze 23 maart 1754 compareerde Adriaen Boels die bij deling verklaard gekomen te zijn 
tot een bunder bestaande in een venne en land, huis en hof daarop staande uit den item 
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staande hiervoor folio 50 verso door zijn vader verkregen van Livinus Roman. Palende oost 
dit deel den heer J. Van Den Cruijs, zuid Juffrouw de weduwe van Sr. Fr. Van Den Broeck, 
west de wezen van Jan Baptist Boels en noord Juffrouw Marcelli tot Gheel en de weduwe 
van Merten Verdonck dienvolgens is hij als bezetman continueerde op zijne vorige eed. 
 
Op datum voorschreven compareerde dezelfde en verklaarde dat de erfgenamen van Jan 
Baptist Boels Adriaenssone bij deling zijn gekomen tot een zille uit den item staande 
hiervoor staande dezelfde folio door Adriaen Boels in zijn leven verkregen van den 
voornoemde Livien Roman. Palende hier aan oost Adriaen Boels Adriaenszoon, zuid hun 
zelf zijnde de heide gekomen van Hendrick Cools, west de straat van Westerloo naar 
Tongerloo, noord Juffrouw Marcelli tot Gheel. 
 
Op 8 maart 1754 voor stadhouder en Leenmannen compareerden Marie Catharien Boels 
bijgestaan met Michiel Corten haar man en voogd, Anna Catharina Boels bijgestaan met 
Joseph Dorst haar man en voogd, Adriaen Boels in kwaliteit als wettige voogd over 
Adriana Boels, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Baptist Boels, bekennende 
alzo verkocht te hebben aan Adriaen Boels Adriaenssone en Petronella Bruers zijn 
huisvrouw groot omtrent een zille dries uit den item staande hiervoor folio 50 verso gelegen 
aan “ het goirken “. Palende oost de kopers, zuid de verkopers en als nu Petrus Jacobus 
Meijntiens bij koop, west de straat van Westerloo naar Tongerloo en noord Juffrouw Anna 
Marcelli tot Gheel. Blijvende den eerste koper sterfman die als bezetman den eed heeft 
gedaan. 
Koop 77 – 0  
Pontgeld 3 – 17  
 
Op 7 februari 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Joannes Baptista Dils, Jan Van 
Nuten, leenmannen van deze Hove compareerde Joannes Van Lommel gehuwd met 
Susanna Verdonck welke comparant mits de dood van Adriaen Verdonck de vader van 
zijn huisvrouw behoorlijk heeft verheven zo ten profijt van zijn huisvrouw als van haar zuster 
te leen ontvangen de helft van de zes zillen land. Stellende den comparant relevant zijn 
voorzegde huisvrouw voor sterfvrouw voor wie hij als bezetman den eed heeft gepresteerd. 
 
Op 7 februari 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, J. B. Dils en Joannes Van Nuten 
Leenmannen, compareerde Joannes Van Lommel als in huwelijk met Susanna Verdonck 
welke comparant pro indiviso heeft verheven en ten behoeve van zijn huisvrouw en haar 
zuster te leen ontvangen, zeker perceel land en weide groot omtrent een halve zille, gelegen 
op “ het goirken “. Palende oost het volgende perceel, zuid, west en noord de Heer Van Den 
Cruijs. Item een perceel venne palende oost de erfgenamen Peeter Horemans, zuid …, west 
den Heer Van De Cruijs en hun zelf en noord Marten Dams erfgenamen. Stellende den 
comparant relevant zijn voorschreven huisvrouw voor sterfvrouw voor wie Peeter Bulkens 
als bezetman den eed heeft gepresteerd. 
 
Nota: Dat deze twee nevenstaande percelen staan in een perceel verheven folio 

295 verso en ook alzo gerapporteerd zijn blijkens den nieuwen Leenboek 
folio 79 

 
Op 30 april 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, H. J. Oniaerts, Peeter Bulckens 
Leenmannen compareerde Adrianus Boels Adrianizoon bejaarde jongeman welke 
comparant na de dood van zijn vader behoorlijk ten zijne behoef heeft verheven en te leen 
ontvangen een bunder of meer, bestaande in heide, land huis en hof gelegen in “ het 
goorken “. Blijvende hij comparant relevant sterfman en bezetman. 
 
Dezelfde dag voor dezelfde compareerde dezelfde Adrianus Boels welke comparant na …  
Vervolg folio 155 
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Folio 53         AMW-CA2877-066 
 
Sr. Peeter Marcelli Schouteth van Tongerloo houdt te leen bij koop waartoe hij bij erfgifte 
nog niet is toegekomen van den Eerwaarde heer Hieronimus Brughmans q.q. de andere 
helft van het volleen staande hiervoor folio 50 bestaande in diverse percelen. 
 
Op 22 april 1700 voor stadhouder en Leenmannen compareerde de Juffrouw de weduwe 
van Sr. Peeter Marcelli na de dood van haar man dewelke volgens de akte van verkoping 
aan Ambrosius Egidij voor hem gepasseerd als notaris op 9 mei 1690 … en vermits hij in 
zijn leven daarin niet was gegooid, is gecompareerd Cornelis Verlinden die last en 
procuratie heeft van de voorstaande juffrouw de weduwe Marcelli, die haar zoon Peeter 
Franciscus Marcelli werd hierin gegoed en werd aangesteld als sterfman. Cornelis 
Verlinden heeft hierin den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 12 januari 1712 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Juffrouw Anna 
Marcelli met de volmacht van haar moeder en bekende verkocht te hebben aan de heer 
doctor Lepage zekere halve heide zijnde gelegen onder het half volle leen gelegen aan “ het 
goorken “. Oost “ het goorken “, zuid een straatje, noord het heult van haar land, west  
S’ Heerestraete. Doctor Lepage blijft sterf- en bezetman. 
 
Op 20 maart 1720 compareerde voor de leenmannen de heer F. Le Page doctor en heeft 
mits de dood van zijn vader Jeroen Le Page in zusterlijke en broederlijke rechten verheven 
en te leen ontvangen omtrent een boender zowel land als heide uit het voorschreven half 
volle leen. Palende oost heer Loos, zuid Balten Van Aelten, west Scheerenstraet en noord 
Adriaen Boels. Stellende voor sterfman Carel Eugenius Le Page voor wie hij F. Le page 
den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 4 december 1720 voor stadhouder en Leenmannen compareerde de heer F. Le Page als 
last en procuratie hebbende van den heer Le Page als voogd van de gelijke erfgenamen van 
den heer Hieronimus Le Page in zijn leven doctor alhier en Juffrouw Dimpna Lenaerts en 
heeft na voorgaande autorisatie verkocht ten behoeve van de Juffrouw Catharina Rosa 
weduwe van wijlen Joachim Matthé het voorstaande boender land. Stellende voor sterfman 
en bezetman Gregorius Mathé. 
 
Op 21 november 1758 compareerde Joannes Stiers dewelke mits de dood van pater 
Gregorius Mathé, voor Juffrouw Catharina Mathé weduwe van wijlen Sr. Franciscus Van 
Den Broeck aan haar bevallen … 
Vervolg folio 307 
 
Op 18 augustus 1718 voor stadhouder en Leenmannen compareerde den heer doctor Le 
Page en bekende verkocht te hebben aan Hendrick Cools en Elisabeth Franken zijn 
huisvrouw, een perceel erve uit het voorschreven half volle leen, groot omtrent 100 roeden. 
Palende oost en zuid de verkopers erven west het straatje naar Tongerloo. Stellende voor 
sterfman Hendrick Cools de kopers zoon en heeft als bezetman den eed van trouwe 
gedaan.  
 
Op 10 oktober 1724 voor stadhouder en leenmannen compareerde Henrick Cools en heeft 
mits de dood van zijn zoon H. Cools verheven en ontvangen te leen het voorstaande perceel 
erve, groot omtrent 100 roeden. Stellende voor sterfvrouw Elisabeth Franken zijn huisvrouw 
voor wie hij den eed van bezetman heeft gedaan. 
 
Op 16 maart 1799 compareerde Livien Roman en heeft met de dood van Hendrick Cools 
voor Elisabeth Francken de eed als bezetman gedaan. 
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Op datum voorschreven compareerde Elisabeth Francken bijgestaan met een vreemde 
voogd aan haar verleend, bekende verkocht te hebben aan Adriaen Boels en Marie 
Bosmans gehuwden … 
Vervolg folio 292 
 
Op heden 20 maart 1720 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Adriaen Boels en 
heeft mits de dood van de heer Jeronimus Le Page in de naam van des zelfs erfgenamen 
verheven omtrent drie zillen zowel land als heide gedeeld uit het voorschreven volle leen 
staande hiervoor folio 53. Blijvende den heer F. Le Page sterfman en bezetman.  
 
Op datum voorschreven compareerde de heer Franciscus Le Page Licentiaat in de 
medicijnen en bekende dat zijn vader in zijn leven heeft verkocht aan Adriaen Boels de 
voorstaande drie zillen erve, blijvende dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 9 mei 1743 compareerde Marie Bosmans weduwe van wijlen Adriaen Boels en heeft 
na de dood van haar man verheven en ontvangen te leen de voorschreven drie zillen. 
Stellende hierop voor sterfman Adriaen Boels Adriaenszoon die als bezetman den eed 
heeft gedaan … 
Vervolg folio 295 
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde den Eerwaarde heer Henricus 
Vermeeren onderpastoor der Vrijheid Geel voor en in de naam van Juffrouw Anna Marcelli 
weduwe van den heer advocaat Verborghstadt aan wie de nageschreven goederen ten 
dele waren bevallen volgens scheiding en deling … 
Vervolg folio 295 
 
Folio 55         AMW-CA2877-068 
 
De heer J. Loos houdt te leen een huis en schuur met het land, heide en weide (ut patet 
folio 25) daaraan gelegen, groot in het geheel omtrent de drie boenderen. Palende oost de 
erfgenamen Hendrick Convents en anderen, zuid de erfgenamen Cornelis Pauwels, west 
Wilboordt Vermeeren en de erfgenamen Marcelli en noord de Wimpe. Bovendien houdt 
dezelfde alsnog te leen een boender land daarbij gelegen, palende oost Wilboordt 
Vermeeren, zuid een klein veldstraatje, west de Herbaene naar Tongerloo en noord de 
Veldstraat, ut patet folio 21, staande in libro Westerloo folio 25 verso. 
 
Te weten eerst folio 20 in antiquiori libro een dagmaal heide renende oost Juffrouw Anna 
Janssens erfgenamen, zuid Balten Van Aelten, west den doctor Lepage, noord zijn zelf. 
 
Op 18 juni 1720 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Boels en heeft mits 
de dood van de Heer J. Loos in den naam van zijn erfgenamen behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen het voorschreven dagmaal. Stellende hierop voor sterfvrouw Juffrouw 
Odilia Dreesen voor wie hij Adriaen Boels den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 6 september 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer  
F. M. Schellens drossaard als volle last en procuratie hebbende van de heer Henricus 
Bartholomeus Van De Cruijs advocaat tot Brussel, welke in zijn voorschreven kwaliteit na 
de dood van Juffrouw Odilia Dreesen behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen een 
dagmaal heide, oost Juffrouw Anna Janssens erfgenamen, zuid Balten Van Aelten, west den 
heer doctor Lepage en noord zijn zelve. Stellende den voorschreven heer Henricus 
Bartholomeus Van De Cruijs zichzelf sterfman voor wie Jacques Philippe Verachtert den 
eed als bezetman heeft gedaan. 
 
======== 
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Item de heer J. Loos houdt te leen een blok land van vijf zillen, oost Adriaen Boels, zuid 
Livinus Roman, west de straat van Westerloo naar Tongerloo en noord een klein veldstraatje 
ut patet in antiquiori libro folio 21. 
 
Op 18 juni 1720 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Boels en heeft mits 
de dood van de heer J. Loos in den naam en door last van zijn erfgenamen behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven block van vijf zillen. Stellende hierop voor 
sterfvrouw Odilia Dreesen, voor wij hij Adriaen Boels den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 6 september 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde den heer F. M. 
Schellens drossaard alhier voor en in den naam van de heer Henricus Bartholomeus Van 
De Cruijs advocaat tot Brussel als gelaste volgens procuratie, dewelke uit kracht daarvan na 
de dood van Juffrouw Odilia Dreesen ten behoeve des constituanten behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen een block land van vijf zillen. De voorschreven Henricus 
Bartholomeus Van De Cruijs als sterfman voor wie Jacques Philippe Verachtert den eed 
als bezetman heeft gedaan. 
 
Folio 56         AMW-CA2877-069 
 
Item dezelfde heer J. Loos een half boender heide, oost Marie Verboven erfgenamen, zuid 
Balten Van Aelten, west doctor Lepage en noord zijn zelve, ut patet in antiq. folio 23. Zie folio 
seq. 67 hierin nog een item in “ de sleeswijck “ gelijk deze gelegen. 
 
Op 18 juni 1720 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Boels en heeft mits 
de dood van de heer J. Loos in den naam en voor dezelfs erfgenamen verheven het 
voorzegde half boender heide gelegen als voor. Stellende voor sterfvrouw Juffrouw Odilia 
Dreesen voor wij hij Adriaen Boels als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 6 september 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer F. M. 
Schellens drossaard alhier als gelaste van den Heer Henricus Bartholomeus Van De 
Cruijs, advocaat tot Brussel, dewelke in den naam van de constituante na de dood van 
Juffrouw Odilia Dresen en heeft verheven een half bunder heide. Blijvende den 
voorschreven heer Henricus Bartholomeus Van de Cruijs sterfman voor wie Jacques 
Philippe Verachtert den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
======== 
 
Item dezelfde heer J. Loos houdt te leen drie percelen van erven, land en heide groot twee 
en een half dagmaal. Oost Marie Verboven erfgenamen met de erfgenamen Juffrouw Anna 
Janssens, zuid Balthen Van Aelten, west den doctor Lepage en Sebastiaen Wuijts, noord 
zijn zelve, ut patet folio 24 in antiq. 
 
Op 18 juni 1720 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Boels en heeft mits 
de dood van de heer J. Loos en in den naam en door last dezelfs erfgenamen verheven de 
voorzegde drie percelen van erven gelegen als voor, stellende hierop voor sterfvrouw Odilia 
Dreesen voor wie hij Adriaen Boels den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 6 september 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde den heer F. M. 
Schellens drossaard voor en in den naam van de heer Henricus Bartholomeus Van De 
Cruijs, advocaat tot Brussel, welke heeft verheven en ontvangen te leen na de dood van 
Odilia Dreesen drie percelen van erven. Stellende den heer Henricus Bartholomeus Van 
De Cruijs als sterfman voor wie Jacques Philippe Verachtert de eed gedaan heeft als 
bezetman. 
 
======== 
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Item den voorschreven heer J. Loos houdt nog te leen een huis, schuur en hof met de 
landen daaraan gelegen genaamd “ het goorken “. Oost de weduwe en erfgenamen Willem 
Van Kerkhoven, zuid Schellen Van Leuffel erfgenamen, west Sebastiaen Wuijts en noord zijn 
zelve. Item een weide. Oost het convent van Tongerloo, zuid zijn zelve, west den secretaris 
De Bal en noord de Wimp, ut patet in antiq. folio 25. 
 
Op 18 juni voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Boels en heeft mits de 
dood van de heer J. Loos in den naam en last van zijn erfgenamen verheven het 
voorschreven huis, schuur en hof met de landen daaraan. Stellende hierop voor sterfvrouw 
Juffrouw Odilia Dreesen voor wie Adriaen Boels den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 7 september 1753 compareerde den heer F. M. Schellens alhier als gelaste van de heer 
Henricus Bartholomeus Van De Cruijs, advocaat te Brussel, welke na de dood van 
Juffrouw Odilia Dreesen heeft verheven een huis, schuur, hof met de landen daaraan 
gelegen omtrent “ het goorken “. Stellende voor sterfman de heer Henricus Bartholomeus 
Van De Cruijs voor wie Jacques Philippe Verachtert den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
======== 
 
Item dezelfde heer J. Loos houdt nog te leen een half boender erve gelegen oost Marie 
Verboven erfgenamen, zuid Balten Van Aelten erfgenamen gekocht van Cornelius Pauwels 
erfgenamen, west de doctor Lepage en noord zijn zelve, ut patet in antiq. folio 26. 
 
Op 10 juni voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Boels, en heeft mits de 
dood van de heer Jan Loos in den naam en door last van zijn erfgenamen verheven en 
ontvangen te leen het voorschreven half boender erve, gelegen en palende als voor. 
Stellende hierop voor sterfvrouw Juffrouw Odilia Dreesen voor wie hij Adriaen Boels den 
eed als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 6 september 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer F. M. 
Schellens drossaard alhier procuratie hebbende van den heer Henricus Bartholomeus 
Van De Cruijs, dewelke na de dood van Juffrouw Odilia Dreesen heeft verheven een half 
boender erve. Stellende voor sterfman de heer Henricus Bartholomeus Van De Cruijs 
voor wie Jacques Philippe Verachtert den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Folio 57         AMW-CA2877-070 
 
Adriaen Wauters Pauwelssone houdt te leen de helft van drie zillen beemd, gelegen aan 
 “ het goorken “ onder Westerloo. Palende oost de erfgenamen Jan Verachtert, zuid de 
straat gaande naar “ het goorken “, west S’ Heerenstraet gaande naar Tongerloo en noord 
De Wimpe, staande Peeter Nuijens voor bezetman mist des voorschreven Wauters 
minderjarigheid, ut patet in libro Westerloo folio 74. 
 
Op 22 november 1745 voor stadhouder en Leenmannen, compareerde Maria De Win 
weduwe van wijlen Marten Govaerts mede als last hebbende van Antoni Govaerts in 
kwaliteit als voogd van haar kinderen. Item Elisabeth De Win gehuwd met Carolus De 
Arnoe dewelke na de dood van Adriaen Wouters Pauwelssone als bij scheiding en deling 
aan hun benevens aan hun aflijvige zuster Anna De Win ten dele bevallen, behoorlijk 
hebben verheven en ontvangen te leen de helft van de voorschreven drie zillen beemd, 
gelegen aan “ het goirken “ palende als voor . 
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden hebben de voorschreven comparanten in 
conformiteit van de goedenis van den 2 april 1743 gepasseerd voor de schepenen van 
Westerloo, die aldaar kwalijk was gedaan en uit kracht der autorisatie in de voorschreven 
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goedenis geïnsereerd, verkocht ten behoeve van Marie Bosmans weduwe van wijlen 
Adriaen Boels en zijn kinderen de voorstaande helft van drie zillen beemd. Stellende voor 
sterfman Adriaen Boels Adriaenssone die als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
 
Op 6 maart 1754 compareerde Joseph Dorst gehuwd met Anna Catharina Boels, Michiel 
Corten nomine uxoris Marie Boels, dezelfde in naam van Adriana Boels. Allen kinderen 
van Jan Baptist Boels dewelke deling zijn gekomen tot de helft van drie zillen beemd 
gelegen als voor. 
 
Op 8 mei 1754 voor stadhouder en leenmannen compareerden Marie Catharina Boels 
bijgestaan met Michiel Corten haar man, Anna Catharina Boels ten deze bijgestaan met 
Joseph Dorst haar man en Adriaen Boels in kwaliteit als geëede voogd over Adriana 
Boels uit kracht van decreet van de wethouders des land en markizaat van Westerloo aan 
hem vergund, bekennende alzo als kinderen en erfgenamen wijlen Jan Baptist Boels 
verkocht te hebben aan Hendrick Laureijs ingezetene van Tongerloo, weduwnaar van 
wijlen Anna Marie Van Waes de bovenstaande weide gelegen op “ de wimp “, omtrent “ het 
goirken “ bestaande in twee items groot in het geheel drie zillen … 
Blijvende de koper sterfman en bezetman.  
Vervolg folio 316 
 
Folio 58         AMW-CA2877-071 
 
Guilliam Verachtert meijer tot Oevel houdt te leen de wederhelft van de voorstaande drie 
zillen beemd gelegen aan “ het goorken “ onder Westerloo. Palende oost “ het klooster 
goedt “ van Tongerloo, zuid de straat gaande naar “ het goorken “, west Adriaen Wauters 
wederhelft en noord de Wimpe, ut patet folio 74 in libro Westerloo.  
 
Op 4 september 1698 voor stadhouder en mannen van leen, compareerde Peeter 
Verachtert meijer tot Oevel in kwaliteit als voogd der achtergelaten wezen van wijlen 
Michiel Verachtert en Catharina Croonenborghs gehuwden tijdens hun leven. Item Maria 
Dois ten deze bijgestaan met een vreemde voogd en hebben samenderhand na de dood 
van Sr. Guilliam Verachtert gewezen meijer van Oevel en broeder der voorschreven wezen 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen de bovenstaande wederhelft van drie zillen beemd 
en hebben hierop voor sterfman gesteld Arnoldus Verachtert oud 13 jaar voor wij hij Peeter 
Verachtert voorschreven als bezetman den eed van trouwe heeft gedaan.  
 
Op 1 december 1699 voor stadhouder en mannen van leen compareerden den voorschreven 
Peeter Verachtert in kwaliteit als boven. Item Hendrick Dioos en Willem Bellens als 
rechtelijke voogden der wezen wijlen Michiel Bellens daar moeder af leeft Maijken Dioos 
mede alhier present en ten deze afstand nemende van haar touchte en bekenden verkocht 
te hebben ten behoeve van de heer Joannes Raijmaeckers pastoor in Bel de voorschreven 
drie zillen. Stellende voor sterfman Ambrosius Egidij zijn neef. 
Den koop 210  
Pondtgelt 10 - 10  
 
Op 1 december 1714 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Sr. Joannes 
Raeijmakers pastoor in Bel, bekende verkocht te hebben aan Adriaen Boels de 
voorschreven wederhelft van de voorschreven drie zillen. Blijvende de voorschreven 
Adriaen Boels sterfman. 
Koop 200 guldens 
 
Op 9 mei 1743 voor stadhouder en leenmannen compareerde Marie Bosmans weduwe van 
wijlen Adriaen Boels heeft na zijn dood ten behoeve van haar kinderen verheven en 
ontvangende leen de wederhelft van de voorzegde drie zillen. Stellende hierop voor sterfman 
haar zoon Adriaen Boels Adriaenssone die als bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. 
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Op 6 maart 1754 compareerden de kinderen van Jan Baptist Boels pro ut folio precedenti, 
die bij deling zijn gekomen tot de andere helft van den beemd.  
Dit item is verkocht aan Henrick Laureijs op 8 mei 1754 ut patet folio precedenti en is 
sterfman. 
 
Op 24 oktober 1770 compareerde voor Hendrick Soeten, Michiel Verachtert en meer 
Leenmannen, Franciscus Van Hout als in huwelijk hebbende Marie Catharina Laurijs. 
Item Guilliam Mertens gehuwd hebbende Joanna Laurijs, welke comparant bij dood van 
Hendrick Laurijs hun vader, pro indiviso en in onverdeeld recht ten behoeve van hunne 
gemelde huisvrouwen hebben verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft van drie 
zillen beemd. Stellende de gemelde Joanna Laurijs voor sterfvrouw voor wie Guilliam 
Mertens haar man die deze Hove als bezetman hulde eed heeft gedaan. 
 
Op 30 november 1784 voor Guilliam Mertens en Peeter De Smedt Leenmannen van de deze 
Leenhove compareerde Amandus Van Houdt als voogd der wezen wijlen Franciscus Van 
Houdt en Maria Catharina Laureijs, welke comparant mits de dood en aflijvigheid van 
Joanna Laureijs, behoorlijk heeft verheven ten behoeve der gemelde wezen als aan hun bij 
scheiding en deling bevallen te leen ontvangen de voorstaande helft van drie zillen beemd 
gelegen aan “ het goorken “ onder Westerloo. Palende oost de abdij van Tongerloo, zuid de 
straat gaande naar “ het goirken “, west hun zelf wederhelft en noord de Wimpe. Stellende 
den comparant relevant voor sterfvrouw Maria Anna Van Houdt één der wezen oud omtrent 
18 jaren, voor wie hij als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
Jus Domini met de wederhelft 
Folio 312 verso 15 - 0 - 0  
 
Folio 60         AMW-CA2877-073 
 
Adriaen Wauters Pauwelssone houdt te leen een half boender erve. Palende oost en zuid  
S’ Heerenstraete, west Maeijken Callaerts, noord Jan Baptist Smulders. Peeter Nuijens 
staat voor bezetman mits de minderjarigheid ut patet in libro Westerloo folio 75. 
 
Op 28 mei 1744 voor stadhouder en leenmannen compareerde Michiel Wauters en heeft na 
de dood van zijn vader Adriaen Wauters in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en 
ontvangen te leen het voorschreven half boender. Blijvende hij comparant sterfman die als 
bezetman den gewoonlijke eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op 16 december 1748 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Laureijs en 
Elisabeth Wouters gehuwden zo voor zijn zelve als voor hunne zusters welke tussen hun 
indivies na de dood van Michiel Wouters behoorlijk hebben verheven en ontvangen te leen 
het voorstaande half bunder. Blijvende voor sterfvrouw Dimpna Wouters des tweede 
comparante zuster voor wie Peeter Laureijs den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 18 mei 1765 voor stadhouder en leenmannen compareerde Elisabeth Wouters 
bijgestaan met Peeter Laureijs haar man voor den eigendom en Philippus Bourbon ten 
dele voor de touchte, dewelke na de dood van Dimpna Wouters behoorlijk hebben 
verheven en ontvangen te leen het voorstaande half bunder land. Palende oost en zuid de 
straat, west den heer secretaris van Tongerloo en noord Peeter Raets. Blijvende den eerste 
comparant sterfman voor wie Jan Baptist Bourbon als bezetman den gewoonlijke eed heeft 
gedaan. 
 
Op 8 maart 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder en leenmannen van der Leenhove van 
Westerloo, compareerde Dimphna Laureijs ten deze bijgestaan met Gerardus Van 
Dormael haar man, welke comparante als enige erfgename en dochter van Peeter Laureijs 
en Elisabeth Wouters die gehuwd waren tijdens hun leven na de dood en aflijvigheid ( van 
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haar moeder ) behoorlijk hebben verheven en te leen ontvangen het voorstaande half 
boender land. Blijvende de comparante relevante sterfvrouw voor wie haar voorzegde man 
den eed van bezetman heeft gedaan. 
 
Folio 62         AMW-CA2877-075 
 
Adriaen Wauters Pauwelssone voorschreven houdt alsnog te leen een zille land, palende 
oost S’ Heerestraete, zuid zijn zelve, west Cornelis Dresselaers en noord Jan Baptist 
Smulders, staande Peeter Nuijens voor bezetman mits de minderjarigheid ut patet in libro 
Westerloo folio 76.  
 
Op 28 mei 1744 voor stadhouder en leenmannen compareerde Michiel Wouters en heeft na 
de dood van zijn vader Adriaen Wouters in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande zille land, gelegen en palende als voor. Blijvende den 
comparant sterfman die als bezetman den gewoonlijke eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Op 16 december 1746 voor stadhouder en leenmannen compareerden Peeter Laureijs en 
Elisabeth Wouters gehuwden zo voor zichzelf als voor hun zusters dewelke voor hun 
indivies na de dood van Michiel Wouters behoorlijk hebben verheven ontvangen te leen de 
voorstaande zille land. Stellende voor sterfvrouw Dimpna Wouters des tweede comparants 
zuster voor wie P. Laureijs den behoorlijke eed heeft gedaan. 
 
Op 18 mei 1765 voor stadhouder en leenmannen compareerde Elisabeth Wouters 
bijgestaan met Peeter Laureijs haar man en voogd voor den eigendom en Philippus 
Bourbon voor de touchte ten dele dewelke na de dood van Dimpna Wouters behoorlijk 
hebben verheven en ontvangen te leen de voorschreven zille land. Blijvende de eerste 
comparante sterfvrouw voor wie J. B. Bourbon den eed als bezetman heeft gedaan.  
 
Op 8 maart 1787 voor P. M. Soeten leenman loco den stadhouder en leenmannen van deze 
Hove compareerde Dimpna Laureijs ten deze bijgestaan met Gerardus Van Dormael haar 
man en voogd welke comparante als enige erfgename en dochter van Peeter Laureijs en 
Elisabeth Wouters die gehuwden waren, behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen de 
voorstaande zille gelegen naast degene die staat hiervoor folio 60. Blijvende de comparante 
relevante sterfvrouw voor wie haar man als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
 
Folio 64         AMW-CA2877-077 
 
Maijken Callaerts houdt te leen een half boender land, gelegen bij Tongerloo aan den 
voetpad gaande van de kerk van Westerloo naar het klooster. Palende oost de erfgenamen 
Pauwels Wauters, zuid de straete, west en noord den secretaris De Bal, staande Peeter 
Verlinden voor haar als bezetman, ut patet folio 39. 
 
Op 26 maart 1704 voor stadhouder en mannen van leen compareerden Hendrick 
Dresselaers en Philip Mertens cum suis als erfgenamen van Maeijken Kallarts en hebben 
na deszelfs dood behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voornoemde half boender 
land en heeft Hendrick Dresselaers in zusterlijke en broederlijke rechten voor de gelijke 
erfgenamen als sterf- en bezetman den eed van trouwe gedaan.  
 
Op 14 september 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerde Dimpna Dresselaers 
en heeft mits de dood van Hendrick Dresselaers met haar consoorten onverdeeld verheven 
en ontvangen te leen het voorschreven half boender. Blijvende dezelfde Dimpna 
Dresselaers sterfvrouw voor wie Merten Verwimp haar man als bezetman den eed heeft 
gedaan.  
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Op 7 november 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Van Nuten die na 
de dood van Merten Verwimp voor Dimpna Dresselaers aan wie den voorschreven pand 
bij deling is bevallen en die den eed als bezetman heeft gedaan.  
 
Op 12 april 1757 voor stadhouder en leenmannen compareerden Marten Van Nuten als bij 
deling daartoe gekomen zijnde tegens zijne consoorten en die na de dood van Dimpna 
Dresselaers zijne moeder heeft verheven en ontvangen te leen een half boender land 
gelegen bij Tongerloo. Blijvende de comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 8 februari 1779 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen van 
deze Leenhove Henricus Van Nuten welke comparant bij dood en aflijvigheid van wijlen 
Marten Van Nuten zijn broeder behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het 
voorstaande half bunder land als hem bij deling bevallen. Blijvende den comparant relevant 
oud 73 jaar sterfman en heeft als bezetman deze Hove hulde en eed van getrouwigheid 
gedaan.  
 
Op 24 september 1784 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols leenmannen 
Adriaen Verhaegen als in huwelijk hebbende Anna Maria Van Nuten welke comparant bij 
de dood van Henricus Van Nuten de vader van zijn huisvrouw, behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen het voorstaande half bunder land … Blijvende den comparant relevant 
sterfman en heeft als bezetman deze Hove hulde eed en getrouwigheid gedaan.  
 
Folio 66         AMW-CA2877-079 
 
Jan Baptist Smeulders houdt te leen drie zillen met nog een zille land, palende oost 
 S’ Heerenstraet naar het dorp van Tongerloo, zuid Adriaen Wauters Pauwelssone, west den 
secretaris De Bal en noord de abdij van Tongerloo, ut page in libro Westerloo folio 221 
verso. 
 
Op 27 oktober 1713 compareerde Barbara Van Gehuchten weduwe van den voorschreven 
Jan Baptist Smeulders en heeft mits de dood van haar man behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen de helft van de voorschreven drie zillen, zeggende de andere helft te 
competeerden aan den secretaris W. De Bal tot Tongerloo, stellende zij comparante voor 
sterfman haar zoon Jacobus Smeulders oud elf jaar, voor wie Franciscus Bourbon staat 
als bezetman. 
 
Op 6 september 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Ghijsels in 
kwaliteit als voogd over het minderjarige kind van Jacobus Smolders met naam Jan 
Baptist Smolders dewelke pro indiviso met zijn oom Franciscus Smolders die mits de 
dood van Jacobus Smolders heeft verheven en ontvangen te leen de helft van drie zillen en 
een ander zille, zeggende de andere helft te competeren aan den heer secretaris De Bal tot 
Tongerloo, stellende hierop voor sterfman den voorschreven Jan Baptist Smolders oud 
omtrent de 19 jaren voor wie Peeter Geijsels staat als bezetman.  
 
Op 9 juni 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer secretaris  
der Heerlijkheid Tongerloo als geconstitueerde bij procuratie van Jan Baptist Mulders 
meerderjarige zoon van wijlen Jacobus Mulders gepasseerd voor den notaris Klaes 
Schorl Janssone binnen de stad Purmerend en getuigen laatstleden en Dimpna Mulders 
weduwe van wijlen Peeter Gijsels, dezelfde Dimpna ook als gelaste van Anna Elisabeth 
Gijsels haar meerderjarige dochter bij procuratie, bekennende alzo verkocht te hebben aan 
Peeter Raedts ingezetenen van Tongerloo en Maria Elisabeth Van Houdt gehuwden en 
het voorstaande perceel land groot een half bunder gelegen omtrent “ de voort “ bij 
Tongerloo. Palende oost de straat, zuid Dimpna Wauters en de erfgenamen van den 
secretaris P. Mertens, west dezelfde erfgenamen of het wederdeel en noord de abdij van 
Tongerloo of “ de bruelen “ om en mits de som van 224 guldens courant geld op den last 
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van te dragen de weg naar “ het half bunder “, “ het heijken “, “ den manspadt “ en “ het 
swaensblock “ alles ingevolge de condities van verkoop daarover gepasseerd voor de 
wethouders van Tongerloo op 18 mei laatst leden. Blijvende den koper Peeter Raets als 
sterfman en bezetman den gewoonlijke eed van trouw gedaan.  
 
Folio 67         AMW-CA2877-080 
 
De heer J. Loos houdt te leen een pleksken geweest zijnde moer, gelegen pro ut ante folio 
56 et patet in antiquiori folio 40. 
 
Voor stadhouder en leenmannen is op 18 mei 1720 gecompareerd Adriaen Boels en heeft 
mits de dood van de heer Jan Loos in de naam en last van deszelfs erfgenamen behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen het voorzegde plekske geweest zijnde moer. Stellende 
hierop voor sterfvrouw Juffrouw Odilia Dreesen voor wie hij Adriaen Boels den eed als 
bezetman heeft gedaan.  
 
Op 6 september 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer F. M. 
Schellens drossaard alhier als gelaste van de heer Henricus Bartholomeus Van De Cruijs 
advocaat tot Brussel bij procuratie, dewelke alzo in den naam als voor behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen een plekske geweest zijnde moer gelegen pro ut ante folio 56 
en dat na de dood van Juffrouw Odilia Dreesen. Stellende den heer Henricus 
Bartholomeus Van De Cruijs sterfman en Jacques Philippe Verachtert als bezetman. 
 
Folio 67 verso         AMW-CA2877-081 
 
Op 5 mei 1717 compareerde voor stadhouder en leenmannen Philippus Mertens als 
gelaste van zijn schoonvader den secretaris De Bal en heeft in de naam van dezelfde mits 
de dood van Jan Baptist Smeulders te leen ontvangen en verheven de helft van drie zillen 
met nog een zille. Palende in het geheel oost S’ Heerenstraet, zuid Adriaen Wouters 
Pauwelssone, west zijn zelve en noord de abdij van Tongerloo. Stellende voor sterfvrouw 
Maria De Bal zijn comparants huisvrouw voor wie hij als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 25 februari 1731 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sr. Siardus Mertens en 
heeft mits de dood van Philippus Mertens zijn vader de eed als bezetman gedaan.  
 
Op 20 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Siardus Mertens die in 
zusterlijke en broederlijke rechten mits de dood van Juffrouw Maria De Bal verheven en 
ontvangen heeft te leen de bovenstaande helft van drie zillen met nog een zille. Oost de 
erfgenamen Jan Baptist Smolders, zuid Dimpna Dresselaers, west zijn zelve, noord de abdij 
van Tongerloo. Stellende voor sterfman den voorschreven comparant die op zijn vorige eed 
als bezetman continueerde.  
 
Op 27 mei 1779 compareerde Gilliam Mertens en Sieur Schmitz Leenmannen van deze 
Leenhove, Sieur Bernardus Mertens als executeur testamentair der nalatenschap van 
wijlen den heer Siardus Mertens in zijn leven secretaris van Tongerloo was, welke 
comparant bij de dood van den genoemde secretaris behoorlijk heeft verheven en ontvangen 
ten Leen ten behoeve van der respectieve erfgenamen de voorstaande helft van drie zillen 
en een zille land. Blijvende den comparant relevant sterfman en heeft Guilliam Verachtert 
als bezetman deze Hove hulde eed van getrouwigheid gedaan. 
 
Op 27 mei 1779 compareerde Guilliam Mertens, Sieur J. P. Schmitz, Guilliam Verachtert en 
Joannes Mols Leenmannen van deze Leenhove, Sieur Bernardus Mertens welke 
comparant als executeur testamentair van wijlen den heer Siardus Mertens en verklaarde 
met den uitgang der brandende kaars in volle eigendom getransporteerd te hebben aan en 
ten behoeve van Siardus Schroven, te weten de helft van de voorstaande drie zillen en een 
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zille land. Palende oost Peeter Raedts, zuid Hendrick Van Nuten, west den voorschreven 
koper en noord de abdij van Tongerloo, om en mits de som van 224 guldens courant geld. 
De koper is daarin benevens Maria Theresia Boeckmans zijn huisvrouw daarin wettelijk 
gegoed. Blijvende Siardus Schroven sterfman en heeft als bezetman deze Hove hulde en 
eed van trouwe gedaan.  
 
Folio 70         AMW-CA2877-083 
 
De heer Jacobus Dias houdt te leen een huis en hof met den binnenblock gelegen in “ het 
gooreijnde “ groot te samen zes dagmalen. Palende oost Jan De Winter, zuid S’Heeren 
straet, west Peeter De Rijck en noord Hendrick De Winter, ut patet in libro Westerloo folio 
227 verso. 
 
Op 23 maart 1700 compareerde den heer Jacobus De Rest drossaard alhier dewelke als 
speciaal gevolmachtigde van de heer Jacobus Diaz negotiant binnen de stad Antwerpen 
volgens de schriftelijke procuratie gepasseerd voor den notaris Joseph Vander Cruijssen 
en zekere getuigen van datum 31 oktober 1699, dewelke bekende verkocht te hebben aan 
Adriaen Van Kerckhoven als actie hebbende van Adriaen Govaerts het voorschreven huis 
en hof met binnenblok. En mits de absentie van de voorschreven Adriaen Van Kerckhoven, 
zo is gecompareerd zijn zoon Peeter Van Kerckhoven en heeft in den naam van zijn vader 
hulde eed en manschap van trouwe gedaan.  
 
Op 28 maart 1725 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Van Kerckhoven 
en heeft mits de dood van Peeter Van Kerckhoven zijn broeder verheven in de naam van 
zijn moeder het voorschreven binnenblok gelegen als voor. Blijvende dezelfde sterfman en 
bezetman. 
 
Op 9 december 1756 compareerde Juffrouw Anna Elisabeth Van Kerckhoven die bij 
scheiding en deling tot het voorschreven pand komende en heeft Adriaen Van Kerckhoven 
den eed als voor gedaan voor bezetman.  
 
Op 1 maart 1758 voor stadhouder en leenmannen compareerde Juffrouw Anna Elisabeth 
Van Kerckhoven begijntje op den Hove van Herentals bijgestaan met Franciscus Helsen 
haar neef, dewelke na de dood van Adriaen Van Kerckhoven haar oom heeft verheven en 
ontvangen te leen, zeker huis en hof met het binnenblok gelegen in “ het goireijnde “ groot 
te samen zes dagmalen. Blijvende de voorschreven Juffrouw sterfvrouw voor wie den 
voorschreven Franciscus Helsen als bezetman den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Folio 72         AMW-CA2877-086 
 
Adriaenken Van Kerckhoven houdt te leen een boender land daar nu een huis op staat, 
gelegen in “ het goireijnde “ geheten “ de Egelrijdtblock “. Palende oost den heer Jacobus 
Dias, zuid de straat, west Peeter Mertens en noord de erfgenamen van Hendrick De Winter, 
zijnde verheven door Jan Tieborts als voogd en bezetman voor Adriaenken Verbiest 
sterfvrouw oud omtrent vier jaren (1696), ut patet in libro Westerloo folio 142 verso. 
 
Op 11 augustus 1721 compareerde Guilliam Douwen gehuwd gehad hebbende Geertruijt 
Verbiest dewelke in den naam van zijn gewezen huisvrouw of haar kind bij deling hier 
toekomende, heeft mits de dood van Jan Tieboors den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 11 september 1723 compareerde Adriaen Douwen en heeft mits de dood van Gilliam 
Douwen den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 12 januari 1726 voor stadhouder en leenmannen compareerde François Peeters 
gehuwd hebbende Maria Verbiest en van dezelfde gemachtigd alsmede geautoriseerd van 
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Martinus … en van Adriana Verbiest gehuwden als erfgenamen van Geertruy Verbiest, 
en heeft volgens de conditie gepasseerd voor de secretaris Luijten bekent verkocht te 
hebben aan Henrick De Winter Janssone het voorstaande huis met het voornoemde bunder 
land gelegen en palende als voor dienvolgens is de voorschreven Hendrick De Winter en 
Adriana Douwen zijn huisvrouw daarin gegoed. 
Koop 296 
Jus Domini 14 - 16 - 0  
 
Op 9 juni 1752 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriana Douwen dewelke na 
de dood van Hendrick De Winter haar gewezen man ten behoeve van haar kinderen 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorschreven bunder land daar een huis 
op placht te staan gelegen in “ het gooreijnde “. Blijvende de comparante sterfvrouw voor 
wie G. L. Balemans den gewoonlijke eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 24 oktober 1770 compareerde voor Hendrick Soeten, M. Verachtert, Gilliam Peeters en 
meer Leenmannen, Amandus Verborghstadt gehuwd hebbende Elisabeth De Winter 
welke comparant bij de dood van Adriana Douwen pro indiviso en in onverdeeld recht 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen zo ten behoeve van Elisabeth De Winter als 
Lucia De Winter gehuwd met François Leflot en de kinderen achtergelaten bij Anna De 
Winter daar vader af was Adriaen Verlinden het voorstaande bunder land. Stellende de 
gemelde Lucia De Winter als sterfvrouw voor wie den comparant relevant als bezetman 
hulde eed en manschap van trouw heeft gedaan. 
 
Folio 74         AMW-CA2877-088 
 
Jan De Winter houdt te leen een perceel dries groot drie zillen gelegen bij “ de vijf huijsen “ 
tot Soerle, oost Andries Van Kerckhoven, zuid des Heerenstraet, west de erfgenamen Jan 
Dauwen en noord den Eerwaarde heer prelaat van Tongerloo, ut patet in libro Westerloo 
folio 105 verso. 
 
Op 18 juni 1720 voor stadhouder en leenmannen compareerde Hendrick De Winter cum 
suis en heeft mits de dood van Jan De Winter hunne vader in broederlijke en zusterlijke 
rechten behoorlijk verheven en ontvangen te leen het voorstaande perceel dries. Blijvende 
den voorschreven Hendrick De Winter sterfman en heeft als bezetman den eed van trouwe 
gedaan. 
 
Op 29 januari 1728 compareerde Hendrick De Winter dewelke in den naam van de 
kinderen daar vader van was Norbertus Baelemans waar moeder van leeft Catharina De 
Winter bij deling hier toekomende is gecontinueerd op zijne vorig eed . 
 
Op 20 maart 1743 voor stadhouder en leemannen compareerden Hendrick De Winter 
geëede en Jan Mertens geassumeerde uit de wet beiden voogden van de minderjarige zoon 
nagelaten bij wijlen Norbertus Balemans daar moeder af is Catharina De Winter mede 
alhier present bekennende en gebruikende de autorisatie van Schout en schepenen van 
Tongerloo gegeven op datum 7 maart 1743, Franciscus Colemans gehuwd met Margrita 
Balemans en de voorschreven Jan Mertens alsnog als gelaste van Arnoldus Turelincx 
gehuwd met Joanna Balemans, bekennende alzo verkocht te hebben aan Jan Vercorten 
en Anna Maria Roelans gehuwden zeker perceel dries groot drie zillen. Blijvende hij Jan 
Vercorten sterfman die als bezetman den gewoonlijke eed heeft gedaan. 
De koop mits meer andere panden bij de leenmannen getaxeerd op 308 - 0  
 
Op 9 december 1760 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Vercorten 
weduwnaar van wijlen Anna Roelants in kwaliteit als voogd van zijn kinderen, bekennende 
alzo verkocht te hebben aan Juffrouw Anna Elisabeth Van Kerckhoven begijntje tot 
Herentals de voorstaande drie zillen land gelegen in “ de vijf huijsen “ tot Zoerle. Palende 
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oost de Juffrouw koopster, zuid de straat, west Franciscus Van Den Putte en noord den heer 
prelaat van Tongerloo, om en mits de som van 438 guldens courant geld. Blijvende zij 
sterfvrouw voor wie Peeter Verachtert den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Folio 75         AMW-CA2877-089 
 
Jan De Winter voorschreven houdt te leen zekere zille land gelegen in “ de vijff huijsen “ 
onder Soerle. Oost den heer van Merode, zuid zijn zelve cijnsgoed, west Peeter Mertens en 
noord de straat van “ het gooreijnde “ naar Tongerloo, ut page in libro Westerloo folio 213 
verso. 
 
Op 18 juni 1700 voor stadhouder en leemannen compareerde Norbertus Baelemans 
nomine uxoris cum suis, en heeft mits de dood van zijn schoonvader Jan De Winter in 
broederlijke en zusterlijke rechten behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorstaande 
zille. Blijvende Norbertus Baelemans sterfman en heeft als bezetman den eed van trouwe 
gedaan. 
 
Op 29 januari 1728 voor stadhouder en leenmannen compareerde Hendrick De Winter en 
heeft in den naam van de gelijke kinderen van Norbert Baelemans daar moeder af leeft 
Catharina De Winter in zusterlijke en broederlijke rechten verheven bij de dood van 
dezelfde Baelemans de voorschreven zille land. Stellende voor sterfvrouw Catharina De 
Winter de wezen moeder voor wie hij Hendrick De Winter als bezetman continueerde op 
zijn vorige eed. 
 
Op 20 maart 1743 voor stadhouder en leenmannen compareerde pro ut folio precedenti 
bekennende alzo verkocht te hebben ten behoeve van Jan Vercorten en Anna Maria 
Roelants zijn huisvrouw zekere zille land gelegen in “ de vijf huijsen “ onder Zoerle. 
Blijvende Jan Vercorten sterfman en bezetman. 
Koop getaxeerd op 100 - 0  
 
Op 18 mei 1765 voor stadhouder en leenmannen compareerde Franciscus Van 
Kerckhoven in kwaliteit als voogd der achtergelaten wezen wijlen Jan Verkeurten daar 
moeder af was Anna Roelans, bekennende alzo verkocht te hebben aan Franciscus 
Weijnants en Catharina Diels zijn huisvrouw een zille land gelegen in “ de vijf huijsen “ 
onder Zoerle. Blijvende Franciscus Weijnants sterfman en bezetman. 
Koop 91 - 0  
 
Folio 77         AMW-CA2877-091 
 
Hendrick De Winter Hendrickssone houdt te leen zekere helft van drie zillen heide of weide, 
geheten “ het heijeussel “ gelegen tot Soerle achter “ de vijff huijsen “. Oost Andries Van 
Uten, zuid de heer Jacobus Dias, west Jan Mertens en noord den Eerwaarde heer prelaat 
van Tongerloo, ut patet in libro Westerloo folio 137 verso, verheven door Jan Van Dijck als 
voogd en bezetman voor de voorschreven Hendrick De Winter sterfman mits zijne 
minderjarigheid. 
 
Op 1 december 1699 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jan Van Dijck 
meijer van Wiekevorst als wettige voogd der kinderen wijlen Mr. Hendrick De Winter en 
heeft met decreet en autorisatie van de Laten van Parwijs bekend na de leensche rechten 
overgegeven te hebben aan Hendrick Van Dijck de helft van de drie zillen heide of weide 
gelegen als voor. 
De koop 78 - 0  
Pondtgeld 3 - 18  
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Op 5 maart 1726 voor stadhouder en leemannen compareerde Jan Baptist Van Dijck mits 
de dood van Hendrick Van Dijck zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten verheven 
en ontvangen te leen de voorschreven helft van de drie zillen heide. Blijvende hij sterfman en 
bezetman. 
 
Op 6 maart 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Martinus Heijlen nomine 
uxoris Anna Van Dijck dewelke na de dood van Jan Baptist Van Dijck bij scheiding en 
deling daartoe komende, behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande 
helft van de drie zillen heide of weid, geheten “ het heijeussel “. Blijvende hij comparant 
sterfman en bezetman. 
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers, Jan Baptist Van Dijck en meer 
leenmannen, Joannes Sterckx welke comparant als mede erfgenaam van Anna Van Dijck 
mits de dood van Martinus Heijlen behoorlijk heeft verheven en ten behoeve van de gelijke 
erfgenamen ab intestato van de voorschreven Anna Van Dijck te leen ontvangen het 
voorstaande perceel land. Palende oost Andries Van Nuten erfgenamen, zuid de begijn Van 
Kerckhoven, west Franciscus Backx en noord den Eerwaarde heer prelaat der abdij van 
Tongerloo. Blijvende den comparant relevant sterfman en heeft als bezetman deze Hove 
hulde en eed van trouw gedaan. 
 
Op 22 januari 1785 voor Amandus Van Houdt en Adriaen Deckers Leenmannen van deze 
Leenhove, compareerde Joannes Sterckx welke comparant verklaarde het voorstaande 
perceel land aan hem bij scheiding en deling bevallen te zijn en overzulks hiertoe komende 
is als bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd. 
 
Folio 78         AMW-CA2877-092 
 
Jan De Winter Hendrickxsone houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten zekere 
dagschom gelegen tot Soerle. Oost “ het capelle veldt “, zuid Peeter De Winter, west en 
noord Jacobus Schaffraets verheven door Jan Van Dijck bezetman in den naam als boven, 
mits de minderjarigheid, ut patet in libro Westerloo folio 146 verso. 
 
Op heden 30 September 1721 compareerde Joannes De Wandel in den naam van Adriana 
De Winter Hendricxsdochter en in haar naam hier toekomende heeft den eed als bezetman 
gedaan. 
 
Op dezelfde dag compareerde de voorschreven Joannes De Wandel en verklaarde dat hij 
uit eigen kracht van procuratie op hem verleden bij de voorschreven Adriana De Winter 
destijds alsnog in leven zijnde en bekennende verkocht te hebben aan Marten Peeters en 
Anna Peeters zijn zuster het voorschreven dagmaal. Palende oost Juffrouw Van Dijck, zuid, 
west en noord Jacobus Schaffraets. Stellende voor sterfman Henrick Peeters Henricxsone 
oud omtrent de 14 jaren, voor wie Merten Peeters den eed als bezetman heeft gedaan. 
Koop 75 - 0 
Jus Domini 3 - 15  
 
Op 28 april 1739 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Jan Peeters 
Henrickxsone en heeft met de dood van Merten Peeters den eed als bezetman gedaan. 
 
Op den voorschreven dag compareerde dezelfde die bij scheiding en deling komende tot het 
voorschreven pand continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 13 november 1742 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Peeters 
Henrickxsone bekennende in erfmangeling getransporteerd te hebben ten behoeve van 
Henrick Verborghstadt en zijn kinderen het voorschreven dagmaal land genaamd “ de 
schom “ waartegen den voorschreven Henrick Verborghstadt heeft overgegeven zeker 
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perceel cijnsgoed volgens de goedenis daarvan gepasseerd voor de wethouders van 
Westerlo, dienvolgens is de koper daarin met zijn kinderen verwekt met Catharina Peeters 
gegoed. Blijvende hij zowel sterfman als bezetman die den gewoonlijke eed van trouwe heeft 
gedaan. 
Koop geprisseerd 75 - 0  
Pontgelt 3 - 15 
 
Op 31 oktober 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Hendrick 
Verborghstadt bekennende verkocht te hebben aan Philippus Wauters en Adriana 
Janssens zijn huisvrouw de voorzegde zille “ het schom “. Blijvende Philippe Wauters 
sterfman en bezetman. 
Koop mits met andere goederen verkocht, getaxeerd op 100 guldens 
Jus Domini 5 guldens  
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers, Jan Baptist Van Dijck, Petrus Josephus 
Naets, Adrianus Josephus Seijen en meer leenmannen, Philippus Wouters weduwnaar van 
wijlen Adriana Janssens, welke comparant vertonende alhier zekere akte van goedenis 
gepasseerd voor meijer en schepenen van Zoerle Parwijs van datum 10 maart 1751, 
verleden door hem en zijne gemelde huisvrouw in faveur van Anselmus Stevens over een 
4e van de het voorstaande perceel land genaamd “ de schom “ gelegen tot Zoerle groot in 
het geheel een dagmaal renende oost erfgenamen Anna Van Dijck, zuid de koper, west de 
straete naar de kerk van Zoerle en noord Jacobus Weijnants, doch aldaar qualijck gegoed 
vermits men bevond hetzelfde perceeltje alhier leenroerig te wezen, verklaarde andermaal 
verkocht te hebben aan de voorzegde Anselmus Stevens, te weten het vierde part van het 
perceel erve, om en mits de som van 27 guldens bij taxatie van de leenmannen. Blijvende 
den koper sterfman en bezetman.  
 
Op 24 februari 1795 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Sieur J. P. Schmitz, Petrus De 
Smedt en Franciscus Vermeerbergen, Leenmannen compareerde Philippus Wouters 
weduwnaar van wijlen Adriana Janssens, welke comparant verklaarde in conformiteit des 
gemelde conditie verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jacobus Weijnants, te weten 
zeker drie vierde parten van de voorstaande zille land waarvan Anselmus Stevens het 
resterende vierde part is houdende, om en mits een som van 80 guldens courant geld, mits 
het gemelde perceel van 75 roeden is verkocht met meer andere goederen benevens Maria 
Wouters zijn huisvrouw en zijn daarin wettelijk gegoed. Stellende voor sterfman Jan Baptist 
Weijnants zijnen zoon die deze Hove hulde eed en manschap van trouwe heeft gedaan.  
 
Folio 80         AMW-CA2877-094 
 
Peeter Sannen houdt te leen zeker huis, hof en erve, groot omtrent de drie zillen gelegen tot 
Soerle in “ de vijff huijsen “. Palende oost Jan De Winter, zuid S’ Heerenstraete, west Anna 
Verstappen en noord den Heer prelaat van Tongerloo, ut patet folio 103 verso in libro 
Westerloo. 
 
Op 17 augustus 1726 voor stadhouder en leenmannen compareerden Maria Nuijens 
weduwe van Peeter Sannen en Adriana Sannen en hebben tussen hun indivies mits de 
dood van Peeter Sannen verheven en ontvangen te leen het voorschreven huis met hof en 
erve daaraan gelegen. Stellende voor sterfman Peeter Van De Putte Janssone en heeft als 
bezetman den eed gedaan. 
 
Op 22 juni 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Van Den Put nomine 
properio als voor zijn zusters en broeders dewelke tussen hun indivies behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen het voorstaande huis, hof en erve groot omtrent de drie zillen 
gelegen tot Zoerle in “ de vijf huijsen “. Oost Jan Vercorten, zuid S’ Heerstraete, west 
Ignatius Helsen en noord den Heere prelaat van Tongerloo. Stellende voor sterfman Jan 
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Van Den Putte zijne comparante broeder voor wie den comparant als bezetman den eed 
heeft gedaan. 
 
Op 28 maart 1767 compareerde voor Jan Baptist Diels, Geeraert Helsen, Peeter Diels, Jan 
Mols en meer andere leenmannen, Catharina Van Put weduwe van wijlen Jacobus 
Ceulemans welke comparante bij de dood van Jan Van Den Put en bij deling hiertoe 
komende behoorlijk verheven en te leen ontvangen heeft het voorstaande huis, hof en erve 
groot meer als drie zillen. Blijvende de comparante sterfvrouw voor wie Cornelis Verberck 
als bezetman deze Hove hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 28 maart 1767 compareerde voor Joannes Baptista Diels schepen van Westerloo 
Leenman loco stadhouder mits in absentie, Geeraert Helsen, Peeter Diels, Cornelis 
Verberck, Jan Mols en meer andere Leenmannen, Catharina Van Den Put weduwe van 
Jacobus Ceulemans en hier bijgestaan met Franciscus Ceulemans haar bejaarde en 
oudste zoon, zich ten einde sterkmakende welke comparante verklaarde verkocht te hebben 
aan en ten behoeve van Jan Franciscus Wijnants en Anna Catharina Diels zijn huisvrouw 
te weten zeker huis, hof en erve groot te samen meer als drie zillen. gelegen in “ de vijf  
huijsen “ Palende oost Anna Elisabeth Van Kerckhoven, zuid de straat, west de erfgenamen 
van Ignatius Helsen en noord de abdij van Tongerloo, om en mits de som van 674 guldens 
courant geld. Blijvende de voornoemde Jan Franciscus Wijnants sterfman en bezetman. 
 
Folio 82         AMW-CA2877-096 
 
Anna Verstappen weduwe van wijlen Adriaen Helsen houdt te leen, zeker drie zillen land 
nu genaamd “ den rachtert “ gelegen tot Soerle in “ de vijff huijsen “. Oost Peeter Sannen, 
zuid S’ Heerenstraet, west de Hassestraete en noord den Heer prelaat van Tongerloo, 
staande Lambrecht Helsen haar zoon als bezetman ut patet in libro Westerloo folio 103. 
 
Op 13 oktober 1701 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Andries Helsen 
Adriaenssone die naar die dood zijn moeder Anna Verstappen in zusterlijk en broederlijke 
rechten heeft verheven en ontvangen te leen de voorzegde drie zillen land en heeft hij den 
eed van trouwe gedaan. 
 
Op 13 mei 1713 compareerde Jan Helsen en zijn zuster Anna Helsen dewelke mits de 
dood van hun broeder Andries Helsen hebben verheven en ontvangen te leen de 
voorschreven drie zillen land. Blijvende Jan Helsen sterfman die als bezetman deunend van 
trouwe heeft gedaan. 
 
Op 26 maart 1732 voor stadhouder en leenmannen compareerde Joris Helsen en heeft mits 
de dood van Jan Helsen zijn vader verheven de helft van de voorzegde drie zillen land, 
welke helft hem is toekomende bij scheiding en deling. Blijvende dezelfde sterfman en 
bezetman.  
 
Op 26 maart 1732 compareerde Dimpna Heijlen weduwe van Jan Helsen en Joris Helsen 
haar zoon hem sterk makend voor zijne consoorten en hebben verkocht te hebben aan 
Henrick Stoop het voorstaande perceel, groot 25 roeden gelegen noordwaarts aan de 
andere helft. Blijvende Hendrick Stoop sterfman en bezetman. 
Koop 200 - 0  
Jus Domini 10 - 0  
 
Op 5 december 1739 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Joanna Maria De 
Becker weduwe van wijlen Henrick Stoop en heeft na de dood van haar man behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft met de 25 roeden die deze groter is. 
Blijvende zij comparante sterfvrouw voor wie Adriaen De Becker haar broeder den eed als 
bezetman heeft gedaan.  
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Op 21 oktober 1742 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Van 
Roosbroeck, Adriaen schellens als voogd der wezen van wijlen Jan Schellens daar 
moeder af leeft Marie Van Roosbroeck mede alhier present, Anna Van Roosbroeck 
bijgestaan met Jacobus Sels haar man en voogd, als representanten van Catharina Stoop 
die bij scheiding en deling tot de voorschreven helft met de 25 roeden zijn gekomen.  
Vervolg folio 294  
 
========= 
 
Op 26 maart 1732 voor stadhouder en leenmannen compareerden Elisabeth Helsen en 
Ignatius Helsen kinderen van wijlen Lembrecht Helsen en hebben in zusterlijke en 
broederlijke rechten verheven de helft min 25 roeden van de drie zillen land genaamd “ den 
rachtert “ gelegen zuidwaarts aan de andere helft. Blijvende Ignatius Helsen sterfman en 
bezetman. 
 
Op 12 oktober 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Ignatius Helsen die in 
scheiding en deling is komende tot het voorzegde pand. 
 
Op 10 juli 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerden den Eerwaarde heer 
Amandus Bruno Helsen onderpastoor van Schriek, zo voor zichzelf als in kwaliteit van 
voogd benevens Jan Baptist Wijnants over zijn zusters en broeders, dewelke na de dood 
van zijn vader Ignatius Helsen in zusterlijke en broederlijke rechten heeft verheven en 
ontvangen te leen de helft min 25 roeden van de drie zillen land genaamd “ den rachter “ 
gelegen zuidwaarts aan de andere helft tot zeker aan “ de vijf huijsen “. Palende in het 
geheel oost Franciscus Van Den Put, zuid S’ Heerenstraet, west een andere straat en noord 
den Heere prelaat van Tongerloo. Stellende hierop voor sterfman zijn broeder Jan Baptist 
Helsen oud omtrent 15 jaar voor wie Jan Baptist Wijnants als bezetman continueerde op 
zijne vorige eed. 
 
Op 1 augustus 1769 compareerde voor Cornelis Cluijts en Jan Mols Leenmannen, Geeraert 
Helsen gehuwd met Maria Elisabeth Helsen wettige dochter wijlen Ignatius Helsen welke 
comparant mits de dood van Jan Baptist Wijnants als andere bezetman voor Jan Baptist 
Helsen op zijne vorige eed continueerde. 
 
Op 24 oktober 1770 compareerde voor Henricus Soeten, Michiel Verachtert en meer 
leenmannen Geeraert Helsen gehuwd met Maria Elisabeth Helsen, welke comparant 
verklaarde het voorstaande perceel land groot 125 roeden deelmakende van drie zillen, bij 
scheiding en deling bevallen te zijn aan Theresia Helsen, zuster van zijn huisvrouw en 
minderjarige dochter achtergelaten bij Ignatius Helsen daar moeder af was Catharina 
Wijnants en is den comparant als bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd. 
 
Op 17 april 1787 compareerde voor P. M. Soeten loco stadhouder, Joannes Baptista Dils en 
Peeter Bulckens Leenmannen, Sieur Jacobus De Winter gehuwd met Anna Catharina 
Cnaps welke comparant verklaarde bij koop gedaan tegens de respectieve erfgenamen van 
wijlen Theresia Helsen ten leen ontvangen en te verheffen de helft van de voorstaande drie 
zillen land genaamd “ de rachter “. Blijvende den comparant sterfman en bezetman.  
Koop 350 bij taxatie 
 
Folio 84         AMW-CA2877-098 
 
Jan Verhoustraeten bij koop houdt te leen twee zillen weide of dries gelegen in “ de vijf 
huijsen “ tot Soerle, oost Peeter Mertens, zuid Adriaen Van kerkhoven, west de straat en 
noord den prelaat van Tongerloo, ut patet in libro Westerloo folio 185 verso.  
 



Leenboek Westerlo-Olen 1694-1796  P a g i n a  | 52 

Op 27 juni 1722 voor stadhouder en leenmannen nagenoemd compareerde Jan 
Verhoustraeten en heeft mits de dood van zijn vader in zusterlijke en moederlijke rechten 
verheven en ontvangen te leen de voorstaande twee zillen weide of dries. Blijvende dezelfde 
sterfman en heeft als bezetman den eed van trouw gedaan. 
 
Op 31 december 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Maria 
Verhoustraeten weduwe van wijlen Cornelis Vermeerbergen die bij scheiding en deling tot 
het voorschreven pand is komende en heeft na de dood van Jan Verhoustraeten haar 
broeder ten behoeve van haar kinderen behoorlijk verheven en ontvangen te leen de 
voorschreven twee zillen weide of dries. Stellende voor sterfman haar zoon Adriaen 
Vermeerbergen die als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 5 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Vermeerbergen die 
bij scheiding en deling tot het voorzegde perceel pand is komende, is als bezetman 
gecontinueerd op zijne vorige eed. 
 
Op 28 maart 1767 compareerde Joannes Baptista Diels schepen van Westerloo als leenman 
loco de stadhouder mits zijne absentie Cornelis Verberck, Peeter Diels, Geeraert Helsen, 
Jan Mols en meer leenmannen, Adriaen Vermeerbergen Cornelissone welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Peeter Van Kerckhoven en 
Adriana Raers gehuwden en inwoners van “ het gooreijnde “ resort van Westerloo te weten 
zeker perceel weide of dries, groot twee zillen. Palende oost Franciscus Bacx, zuid de straat, 
west Anna Elisabeth Van Kerckhoven begijntje en noord de abdij van Tongerloo, om en mits 
een som van 170 guldens courant geld, zijnde Leenroerig onder deze Leenhove en de 
gerechtigheden daaraan opgedragen. De voornoemde Peeter Van Kerckhoven blijft 
sterfman en bezetman. 
 
Op 19 juni 1786 compareerde voor Sieur Schmitz chirurgijn mede Jan Mols Leenmannen 
Anna Raers weduwe van wijlen Peeter Van Kerckhoven, welke comparante bij de dood 
van haar gemelde man behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande twee 
zillen weide of driesen stellende daarop voor sterfvrouw Maria Dimphna Van Kerckhoven 
haar dochter oud omtrent 32 jaren voor wie Joannes Baptista Van Kerckhoven haar 
broeder als bezetman deze Hove hulde en eed van trouw heeft gedaan. 
 
Folio 86         AMW-CA2877-100 
 
Adriaen Van Kerckhoven houdt te leen zeker twee zillen weide of dries gelegen tot Soerle 
aan “ de dullekens hoeven “. Oost Jan Verhoustraeten, zuid de straat, west Jan De Winter 
en noord den heer prelaat van Tongerloo, blijvende zijn zoon oud 20 jaren genaamd Adriaen 
Van Kerckhoven sterfman, ut patet in libro Westerloo folio 186. 
 
Op 18 december 1716 compareerde Adriaen Van Kerckhoven Adriaenssone, die mits de 
dood van zijn vader den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 9 december 1756 compareerde Juffrouw Anna Elisabeth Van Kerckhoven Peeters 
dochter begijntje op den Hove van Herentals die bij scheiding en deling tot het voorstaande 
is komende, is Adriaen Van Kerckhoven als bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd. 
 
Op 1 maart 1758 voor stadhouder en leenmannen compareerde Juffrouw Anna Elisabeth 
Van Kerckhoven begijntje ten deze bijgestaan met Franciscus Helsen haar neef dewelke 
na de dood van Adriaen Van Kerckhoven haar oom behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen zeker twee zillen weide of dries gelegen tot Zoerle aan “ de dullekens 
hoeven “. Blijvende de voorzegde Juffrouw sterfvrouw voor wie Franciscus Helsen als 
bezetman den gewoonlijken eed heeft gedaan. 
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Folio 88         AMW-CA2877-101  
 
Willem Van Dijck houdt te leen een zille land gelegen tot Soerle aan “ de vijff huijsen “ 
daar nu een huis op staat. Palende oost Jan De Winter, zuid en west zijn zelve en noord  
S’ Heerenstraet, ut patet in libro Westerloo folio 136 verso. 
 
Op 19 december 1721 voor stadhouder en leemannen compareerde Peeter Mertens 
dewelke voor een vierde part hier bij koop is toekomende en daarin gegooid. 
 
Ten voorschreven dag compareerde de voorschreven Peeter Mertens en heeft mits de dood 
van Willem Van Dijck mede als erfgenaam van dezelfde behoorlijk verheven en ontvangen 
te leen de bovenstaande zille land daar een huis op staat. Stellende daarop voor sterfvrouw 
Elisabeth Mertens zijn dochter voor dewelke Peeter Bacx haar man de eed als bezetman 
heeft gedaan. 
 
Op 23 januari 1725 voor stadhouder en leenmannen compareerde de voorzegde Peeter 
Mertens en heeft mits de dood van zijn boven geschreven dochter Elisabeth Mertens 
behoorlijk verheven en te leen ontvangen de bovenstaande zille land daar een huis op staat. 
Blijvende daarin als sterfman en bezetman. 
 
Op 4 maart 1732 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Maria Bellens weduwe 
van wijlen Peeter Mertens en heeft mits de dood van dezelfde verheven en ontvangen te 
leen de voorstaande zille land. Stellende voor sterfvrouw Anna Elisabeth Bacx haar 
kleindochter voor wie Peeter Bacx haar vader als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 19 januari 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Heijlen gehuwd 
met Maria Anna Bacx en heeft na de dood van Peeter Bacx zijn schoonvader den eed als 
bezetman gedaan voor Anna Elisabeth Bacx. 
 
Op 17 oktober 1753 compareerde Franciscus Bacx die bij scheiding en deling tot het 
voorschreven zille land daar een huis op staat kokendheet den eed als bezetman gedaan. 
 
Folio 89         AMW-CA2877-102  
 
Willem Van Dijck voorschreven houdt alsnog te leen anderhalve zille eussel gelegen tot 
Soerle in “ de vijff huijsen “. Palende oost de erfgenamen Hendrick De Winter, zuid S’ 
Heerenstraet, west Jan Verhoustraeten en noord den heer prelaat van Tongerloo, ut patet in 
libro Westerlo folio 236 waarop een rente uitgaat van 120 guldens kapitaal ut patet eodem 
folio. 
 
Op 19 december 1721 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Mertens 
dewelke voor een vierde part hier toekomende is en daarin gegooid. 
 
Ten voorstaande dag compareerde de voorschreven Peeter Mertens en heeft mits de dood 
van de voorschreven Willem Van Dijck als erfgenaam van dezelfde behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen de voorschreven anderhalve zille. Stellende daarop voor sterfvrouw 
Elisabeth Mertens zijn dochter voor wie Peeter Bacx haar man als bezetman den eed heeft 
gedaan. 
 
Ten voorschreven dag (23 januari 1725) compareerde voor de stadhouder en Leenmannen 
de voorschreven Peeter Mertens en heeft mits de dood van zijn boven geschreven dochter 
Elisabeth Mertens behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorstaande ander halve 
zille. Blijvende daarop sterfman en bezetman. 
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Op 4 maart 1732 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Maria Bellens weduwe 
van wijlen Peeter Mertens en heeft mits de dood van dezelfde verheven en ontvangen te 
leen de voorstaande anderhalve zille. Stellende voor sterfvrouw Anna Elisabeth Bacx haar 
kleindochter voor wie Peeter Bacx haar vader als bezetman den eed gedaan. 
 
Op 19 januari 1745 compareerde Peeter Heijlen gehuwd met Maria Anna Bacx heeft na de 
dood van Peeter Bacx voor Anna Elisabeth Bacx de eed als bezetman gedaan. 
 
Op 17 oktober 1753 compareerde Franciscus Bacx die bij scheiding en deling tot het 
voorschreven part is komende en heeft den eed als bezetman gedaan. 
 
Folio 91         AMW-CA2877-104 
 
Jan Wijnants nomine uxoris houdt te leen een perceel erve genaamd “ den driesch “ groot 
een half boender, gelegen in de Reijnderstraete tot Soerle. Palende oost Sebastiaen Eskens, 
zuid Michiel Peeters erfgenamen, west Elisabeth Verbraecken en noord de Reijnderstraete. 
Blijvende Anna Wils zijn huisvrouw sterfvrouw, ut patet in libro Westerloo folio’s 161 et 158. 
 
Op 28 augustus 1729 heeft Jan Broeckhoven mits de dood van Jan Wijnants zijn 
schoonvader de eed als bezetman gedaan. 
 
Op 3 augustus 1734 voor stadhouder en mannen van Leen compareerden Jan Baptist 
Weijnants zo voor zichzelf alsmede als voogd van zijn minderjarige zusters en broeders als 
erfgenamen van wijlen Anna Wils hun grootmoeder, dit voorschreven perceel aan den 
comparant en zijn consoorten bij scheiding en deling ten dele bevallen en heeft in zusterlijke 
en broederlijke rechten verheven en ontvangen te leen het voorstaande perceel erve 
genaamd “ den dries “ groot een half boender. Blijvende hij comparant Jan Baptist 
Weijnants sterfman. 
 
Op 1 april 1745 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Ignatius Helsen als man en 
voogd van Catharina Wijnants die bij scheiding en deling tot het voorzegde pand is 
komende en heeft de eed van manschap en trouw gedaan. 
 
Op 10 juli 1764 compareerde Jan Baptist Wijnants die na de dood van Ignatius Helsen als 
bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 14 juli 1766 compareerde voor J. P. Boulet Leenvinder loco stadhouder, Michiel 
Verachtert, Peeter Douwen en Jan Baptist Diels Leenmannen, Geeraert Helsen als man en 
voogd van Marie Helsen wettige dochter van wijlen Ignatius Helsen en Catharina Wijnants 
welke comparant zo ten behoeve van zijn huisvrouw als ten behoeve van haar broeders en 
zusters in onverdeeld recht bij de dood van Jan Baptist Wijnants behoorlijk heeft verheven 
en ontvangen te leen het voorstaande half bunder land of dries, genaamd “ den dries “. 
Palende oost Elisabeth Van Dijck, zuid en west Hendrick Bogaerts erfgenamen en noord  
S’ Heerenstraet. Stellende voor sterfvrouw zijn huisvrouw oud 27 jaar voor wie den 
comparant deze Hove hulde eed en manschap van trouw heeft gedaan. 
 
Op 24 oktober 1770 compareerde voor Henricus Soeten, Michiel Verachtert en meer 
Leenmannen, Geeraert Helsen, welke comparant verklaarde het voorstaande half bunder 
erve bevallen te zijn bij scheiding en deling aan de zuster van zijn huisvrouw en wettige 
minderjarige dochter van wijlen Ignatius Helsen daar moeder af was Catharina Wijnants. 
De comparant continueerde op zijn eed als bezetman.  
 
Op 1 februari 1786 compareerde voor Jan Baptist Van Dijck en Peeter De Smedt 
Leenmannen, Joannes Mols mede Leenman uit kracht van procuratie van zekere akte van 
transport op hem verleden bij Carolus Leonardus Helsen en Joanna Cornelia Helsen 
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gehuwden (akte opgemaakt bij de notaris C. Coomans op 8 oktober laatstleden) welke 
comparant verklaarde alzo verkocht te hebben aan en ten behoeve van Norbertus Pauwels 
en zijn vrouw Joanna Maria Boogaerts, te weten het voorstaande half bunder land om en 
mits de som van 119 guldens courant. Blijvende den voorzegde comparant Norbertus 
Pauwels sterfman en bezetman. 
 
Folio 93         AMW-CA2877-106 
 
Hendrick Peeters houdt te leen omtrent een anderhalve zille land met een schuur, gelegen 
tot Soerle in de Reijnderstraet. Oost Chatlijn Peeters Jansdochter, zuid en west Jan De 
Winter en noord des Heerenstraet, ut patet in libro Westerloo folio 227 
 
Op 30 juni 1700 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Hendrick Peeters en 
bekende verkocht te hebben de voorzegde anderhalve zille land met de schuur aan en ten 
behoeve van Adriaen Dauwen. 
Koop 190 - 0  
Jus Domini 9 - 10  
 
Op 20 februari 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Thoelen nomine 
uxoris Catharina Dauwen en Adriaen Dauwen dewelke als erfgenamen met hunne 
consoorten van voorstaande Adriaen Dauwen na zijn dood tussen hun indivies behoorlijk 
hebben verheven en ontvangen te leen de voorzegde ander halve zille land daar een schuur 
op placht te staan. Blijvende hij eerste comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 17 juli 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerde Catharina Douwen weduwe 
van wijlen Jan Thoelen zo voor haar kinderen als voor haar zuster Dimpna Douwen 
dewelke na de dood van haar man behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de 
voorstaande anderhalve zille land gelegen tot Zoerle. Stellende hierop voor sterfman haar 
zoon Adriaen Thoelen oud omtrent de 25 jaren die als bezetman den eed van trouw heeft 
gedaan. 
 
Op 7 september 1781 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen, 
Balthasar Naets gehuwd met Barbara Toelen welke comparant verklaarde dat aan zijn 
huisvrouw het voorstaande perceel bij scheiding en deling is bevallen tegens haar broeders 
en zusters en is den comparant als bezetman gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Op 7 september 1781 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen 
Balthasar Naets gehuwd met Anna Barbara Toelen welke comparant verklaarde verkocht 
te hebben het voorstaande perceel in de Reijnderstraet aan en ten behoeve van Norbert 
Pauwels gehuwd met Joanna Maria Boogaerts (volgens transport gepasseerd voor 
notaris Joannes Baptista Soeten) Palende oost Catharina Van Kerckhoven, zuid en west 
de kinderen van Peeter Verstappen en noord de Renderstraet, om en mits de som van 400 
guldens. Blijvende den voorzegde Norbertus Pauwels sterfman en bezetman. 
 
Folio 94         AMW-CA2877-107 
 
Cathlijn Peeters Jansdochter houdt te leen de andere helft in het huis en het binnenblock 
daar Hendrick Peeters voorschreven de andere helft met de schuur heeft, gelegen tot 
Soerle in de Reijnderstraet. Oost Adriaen Van Kerckhoven, zuid Jan De Winter, west 
dezelfde De Winter en noord de voorzegde Reijnderstraet, staande Thomas Van Castel als 
bezetman, ut patet in libro Westerloo folio 228 verso. 
 
Op den laatste (dag) januari 1711 hebben de erfgenamen wijlen de voorschreven Cathlijn 
Peeters verheven en ontvangen te leen het voorschreven huis en het halve binnenblock. 
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Dezelfde dag hebben de erfgenamen van Jan Peeters die broeder was van de 
voorschreven Cathlijn Peeters mits hij tot het voorschreven huis en erve in zijn leven nooit 
was gekomen, insgelijks verheven hetzelfde huis en aangelegen leenroerige erve. 
 
Item ten voorschreven dag en voor de stadhouder en leenmannen compareerden de gelijke 
erfgenamen van de voornoemde Jan Peeters gelijk al hetzelfde was uitgedrukt in het 
register der goedenissen ten regarde van de cijnsgoederen in een koop gecomprehendeert, 
bekennende verkocht te hebben aan Jan Bosch het voorzegde huis en erve. Stellende voor 
sterfman zijn zoon Peeter Bosch oud 14 jaren voor wie hij koper is blijvende als bezetman. 
Den koop 250 guldens mits het andere deel is cijnsgoed in de conditie vermeld. 
Jus Domini 12 - 10  
 
Op 5 november 1726 voor stadhouder en leenmannen compareerden Dilis De Winter, 
Catharina De Winter bijgestaan met Adriaen Lemmens haar man, Martinus De Winter en 
Jan Sijen als erfgenamen van wijlen Paulus De Winter en Anna Peeters en bekenden in 
wettige koop overgeven te hebben ten behoeve van Jan Stevens Janssone de 
voorschreven helft in het huis en binnenblock gestaan en gelegen als voor. Blijvende den 
voorzegde koper sterfman en bezetman.  
Koop 260 voor zoveel als het leengoed is zijnde in deze koop enig cijnsgoed 
Jus Domini 12 - 10  
 
Op 17 april 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adrianus Van Kerckhoven 
Sebastiaenssone als gemachtigde van Marten Helsen in kwaliteit als voogd der 
achtergelaten wezen van wijlen Jan Stevens Janssone en Anna Helsen zijn huisvrouw 
dewelke verklaarde dat de voorschreven Jan Stevens in zijn leven had verkocht ten 
behoeve van Marten Van Kerckhoven de voorzegde helft in het huis en binnenblock mits 
welke de kinderen van Marten Van Kerckhoven na de leensche rechten daarin gegoed. 
 
Op de voorschreven datum compareerde Jan Van Den Brande Cornelissone voor zichzelf 
en ook in kwaliteit als voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Kerckhoven daar 
moeder van was Anna Helsen, dewelke mits de dood van hun vader Martinus Van 
Kerckhoven ieder voor de helft behoorlijk hebben verheven en ontvangen te leen de 
voorstaande helft in het binnenblock waarop een huis placht te staan gelegen tot Zoerle aan 
de Renderstraet. Stellende daarop voor sterfvrouw één der wezen met naam Catharina Van 
Kerckhoven oud omtrent negen jaar voor wie Jan Van Den Brande Cornelissone den eed 
als bezetman heeft gedaan.  
 
Folio 96         AMW-CA2877-109  
 
Jan De Winter houdt te leen zeker drie zillen land met huis en hof gelegen tot Soerle in de 
Reijnderstraete, oost Hendrick Peeters (modo Adriaen Dauwen erfgenamen), zuid zijn zelve, 
west Jan Van Dijck en noord de voorschreven straat, ut patet in libro Westerloo folio 131 
verso. 
 
Op 26 januari 1707 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd compareerde de 
voorschreven Jan De Winter bijgestaan met zijn bejaarde dochter Juffrouw Anna De Winter 
begijntje op het vermaarde begijnhof tot Herentals, daar moeder af was Catharina 
Reijnders bijgestaan met een voogd daartoe gekozen, dewelke te samenderhand bekenden 
verkocht te hebben aan Peeter Bauwen Dielissone het huis en hof en drie zillen land en 
heeft Peeter Dauwen den eed en manschap van trouw gedaan. 
Koop 45 guldens 
Jus Domini 22 - 10  
 
Op 24 maart 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Nicolaes Heijlen nomine 
uxoris Elisabeth Bauwen dewelke na de dood van Peeter Bauwen Dilissone behoorlijk 
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heeft verheven en ontvangen te leen de voorschreven drie zillen land met huis en hof. 
Blijvende hij comparant sterfman die als bezetman den gewoonlijke eed heeft gedaan. 
 
Op 4 november 1768 voor stadhouder en leenmannen compareerde Dilis Bouwen in 
kwaliteit als voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Niclaes Heijlen daar moeder af was 
Elisabeth Bauwen dewelke ten behoeve der voorschreven wezen na de dood van hun 
vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande drie zillen land met 
huis en hof palende oost Adriaen Dauwen, zuid de voorschreven wezen met een perceel 
land genaamd “ de oude hoeve “, west Cornelis Van De Brande en Jacobus Heijlen, noord 
de voorschreven Reijnderstraet. Stellende voor sterfvrouw Anna Catharina Heijlen één der 
wezen oud omtrent de 20 jaren voor wie hij comparant den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 6 december 1771 compareerde voor Hendrick Soeten loco stadhouder, Joannes 
Hermans en Cornelis Folders leenmannen, Carolus Coomans uit kracht en naar vermogen 
van zekere procuratie op hem verleden bij Anna Catharina Heijlen jong bejaarde dochter, 
zo in eigen naam als voor haar met speciale volmacht op haar verleden bij Anna Barbara 
Heijlen en Theresia Heijlen haar zusters, gepasseerd voor den notaris G. Deelen tot 
Antwerpen op 19 juli 1771, verklarende alzo verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Peeter Bruijnseels (schepen van Heijst) gehuwd met Maria Van Outven te weten het 
voorstaande huis, hof en binnenblock groot drie zillen, om en mits de som van 650 guldens. 
Blijvende de voorzegde Maria Van Outven sterfvrouw voor wie Jan Baptist Bruijnseels 
haar zoon deze Hove hulde eed en manschap van trouw als bezetman heeft gedaan.  
 
Folio 98         AMW-CA2877-111 
 
Jan Van Dijck houdt te leen omtrent een boender land met een watergracht en huis en hof 
gelegen tot Soerle in de Reijnderstraet, oost Jan De Winter, zuid “ de moorkens heijde “ 
competerende Adriaen Van Outsel erfgenamen, west de erfgenamen wijlen den secretaris 
Vermeeren en noord de Reijnderstraet, ut patet in libro Westerloo folio’s 132, 133, 134 et 
135. 
Vervolg folio 288 
 
Op 5 maart 1716 compareerde voor de stadhouder en leenmannen compareerde Jan Van 
Dijck Janssone en heeft mits de dood van Jan Van Dijck zijn vader in zusterlijke en 
broederlijke rechten verheven en te leen ontvangen het voorschreven huis, hof en land 
gelegen en palende als voor. Blijvende dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 30 december 1733 voor stadhouder en leenman compareerde Jan Wilms hem sterk 
makend voor Peeter Peeters als voogd voor de kinderen wijlen Adriaen Peeters daar 
moeder af was Dimpna Souls. Item Gilliam Vos en Jan Houdenrogh als geëede voogden 
voor de kinderen van wijlen Henderick Vos daar moeder af leeft Maria Anna Souls alhier 
present. Item Adriaen Souls en Anna Souls. Item Catharina Souls bijgestaan met Peeter 
Loppens haar man en voogd. Item Elisabeth Sols bijgestaan met Guilliam Vos haar man, 
dewelke hiertoe komende bij scheiding en deling in 172 roeden land uit het voorstaande 
bunder, gelegen en palende als boven voor hun part en deel, waarin Cornelis Van Den 
Brandt het andere part en deel tot 152 roeden is hebbende en heeft de comparant eed en 
manschap van trouw gedaan. 
Vervolg folio 290 
 
Ten voorschreven dag hebben de voorschreven comparanten uit kracht van decreet van de 
drossaard en schepenen der Vrijheid Geel van datum 29 december 1733 ondertekend J. B. 
Van Mulders bekent in die voorschreven kwaliteit verkocht te hebben aan Jacobus Heijlen 
en Anna Valentijns zijn huisvrouw, de voorschreven 172 roeden land alhier onder Soerle 
Westerloo. Oost Cornelis Van Den Brande, zuid Peeter Van Uijtsel, west de kopers erve en 
noord S’ Heerenstraet. Blijvende den voorschreven Jacobus Heijlen sterfman en bezetman. 
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Koop 192 - 0 - 0  
Jus Domini 9 - 12 - 0 
Vervolg folio 293 
 
Op 28 februari 1736 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Adriaen Van Dijck 
die bij scheiding en deling komt tot 48 roeden land uit de voorstaande item folio 98 en heeft 
de eed als bezetman gedaan.  
 
Ten voorschreven dag compareerde Adriaen Van Dijck en heeft met de dood van Jan Van 
Dijck zijn broeder verheven en ontvangen te leen de voorschreven 48 roeden land waarop 
hij bij scheiding en deling was gekomen. Blijvende hierop voor sterfman en bezetman. 
 
Op 16 oktober 1773 compareerde voor Jan Snijers, Peeter Verlinden en Adriaen Van Dijck 
Leenmannen Joannes Van Den Brande, welke comparant bij de dood van Cornelis Van 
Den Brande zijn vader behoorlijk verheven en ontvangen te leen zo voor zijn behoef als ten 
behoeve van zijn kinderen een perceel land groot omtrent een half bunder deel makende van 
het voorschreven bunder. Oost en zuid Peeter Douwen, west Jacobus Heijlen en noord de 
Renderstraete. Blijvende den comparant relevant sterf en bezetman. 
 
In de marge: In dit half bunder zijn vervangen de 152 roeden staande hierna folio 290, 

die de 48 roeden staande hierboven. 
 
Op 16 oktober 1773 compareerde voor Jan Snijers, Peeter Verlinden en Adriaen Van Dijck 
Leenmannen, Joannes Van Den Brande Cornelissone zo in eigen naam als in kwaliteit van 
voogd benevens Jan Lemineur (hier mede comparerende) der minderjarige wezen 
achtergelaten bij wijlen Henderick Coolkens daar moeder af was Anna Van Den Brande. 
De voorschreven Joannes Van Den Brande zich sterk makende voor de verdere 
erfgenamen van wijlen Cornelis Van Den Brande en Catharina Van Dijck zijn ouders, 
welke comparanten verklaarden verkocht te hebben volgens conditie gepasseerd voor 
notaris Coomans aan en ten behoeve van Jacobus Heijlen en Anna Valentijns 
gehuwden, zeker perceel land groot omtrent een half bunder deel makende van het 
voorstaande bunder gelegen in de Reijnderstraet, om en mits de som van 570 guldens. 
Blijvende dito Jacobus Heijlen sterfman en bezetman.  
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers …  
Vervolg folio 291 verso 
 
Folio 100         AMW-CA2877-113 
 
Adriaen Dauwen houdt te leen zeker twee en een halve dagmaal erve, zo land als bos 
gelegen tot Soerle in de Reijnderstraet, palende oost Michiel Peeters erfgenamen, zuid zeker 
straatje, west de straat en noord Jan Huijsmans, ut patet in libro Westerlo folio 224. 
 
Op 9 augustus 1703 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Catelijn Van Den 
Brande die na de dood van haar man Adriaen Dauwen en heeft behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen twee en een half dagmaal zowel land als bos. Adriaen Van Den Poel 
heeft als bezetman den eed van trouw gedaan. Catharina Van Den Brande bleef 
sterfvrouw. 
 
Op 13 december 1718 compareerde Adriaen Douwen den tweede man van Catlijn Van 
Den Brande en heeft mits de dood van Adriaen Van Den Poel den eed als bezetman 
gedaan. 
 
Op 24 maart 1745 compareerde Adriaen Douwen Adriaenssone dewelke mits de dood van 
zijn vader voor zijn moeder Cathlijn Van Den Brande den eed als bezetman gedaan heeft. 
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Op 17 juli 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerde Catharina Dauwen weduwe 
van wijlen Jan Thoelen, zo voor haar kinderen als voor haar zuster Dimpna Douwen, 
dewelke na de dood van haar voorstaande man pro indiviso behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande twee en een halve dagmalen, zowel land als bos. 
Stellende voor sterfman haar zoon Adriaen Thoelen oud omtrent 25 jaar die als bezetman 
den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Folio 102         AMW-CA2877-114  
 
Jan Huijsmans bij koop van Jacob Van Hove houdt te leen zeker huis, hof, schuur en 
binnenblock gelegen tot Soerle aan de Reijnderstraet, groot een boender, palende oost 
Adriaen Dauwen, zuid de straat, west de voorschreven Adriaen Dauwen en noord Jan Van 
Kerckhoven, ut patet in libro Westerloo folio 151 verso.  
 
Op 25 april 1702 compareerde Willem Huijsmans Janssone zo voor zichzelf alsmede in 
kwaliteit als voogd der wezen wijlen Dimpna Huijsmans daar vader af leeft Dielis Clemens 
met dezelfde als mede momber geassisteerd en hebben verheven na de dood van hun 
vader Jan Huijsmans het voorstaande boender met het huis daarop staande. 
 
Ten voorschreven dag hebben de voorschreven comparanten uit kracht van autorisatie van 
de wethouders alhier bekend verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jan Dauwen 
Peeterssone het voorschreven huis en erve. Blijvende den koper sterfman. 
Koop 424 - 0 met hetgeen staat folio 135 
Jus Domini 21 - 0  
 
Op 13 juni 1713 heeft Dimpna Vermeerbergen na de dood van Jan Douwen haar man 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven huis, hof, schuur en binnenblok. Blijvende 
hierop voor sterfman haar zoon Peeter Douwen oud omtrent 10 jaar voor wie Peeter 
Douwen zijn oom den eed als bezetman heeft gedaan. 
Jus Domini met het gene staat folio 135 - 20 - 0  
 
Op 9 december 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Douwen 
Janssone dewelke na de dood van Peeter Douwen zijn oom de eed als bezetman heeft 
gedaan. 
 
Op 6 mei 1782 compareerde voor Peeter De Smedt, Joannes Cuijpers, Joannes Baptista 
Van Dijck en meer andere leenmannen, Joannes Douwen gehuwd met Elisabeth 
Verstappen verklarende bij scheiding en deling het voorstaande huis, schuur, hof en 
binnenveld bevallen te zijn daartoe mits deze toekomende heeft deze Hove hulde en eed 
van getrouwigheid gedaan. 
 
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerde dezelfde comparant bij dood van Peeter 
Douwen zijn vader en heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande huis, schuur, 
hof en binnenveld gestaan aan de Renderstraet. Blijvende den comparant relevant sterfman 
en is als bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd. 
 
Folio 104         AMW-CA2877-116  
 
Maeijcken T’Siongers houdt te leen omtrent een zille dries geheten “ den calverdries “ 
gelegen tot Soerle in de Reijnderstraet, oost Adriaen Van Kerckhoven, zuid Jan Van 
Kerckhoven, west de straat en noord Adriaen Van kerkhoven voorschreven. Stellende haar 
zoon Adriaen Peeters voor bezetman en sterfman, ut patet in libro Westerlo folio 138 verso. 
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Op 25 juni 1705 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Peeters na de dood 
van Adriaen Peeters zijn broeder en heeft behoorlijk verheven en ontvangen te leen de 
voorstaande dries en heeft hij hulde eed en manschap van trouw gedaan. 
 
Op 22 september 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Verreijt gehuwd 
hebbende Catharina Helsen weduwe van wijlen Jan Peeters alzo deze bij deling was 
bevalen en heeft mits de dood van Peeter Peeters verheven en ontvangen te leen de 
voorzegde zille dries. Stellende voor sterfvrouw zijn voorzegde huisvrouw Catharina Helsen 
voor wie hij Jan Verreijt den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 11 november 1739 voor stadhouder en leenmannen compareerden Adriaen Peeters, 
Peeter Helsen nomine uxoris Joanna Peeters dezelfden als gelasten van Jan Peeters 
hunnen broeder en hebben tussen hun indivies in zusterlijke en broederlijke rechten 
verheven en ontvangen te leen het voorzegde perceel, mits de dood van Catharina Helsen 
hun moeder. Stellende hierop voor sterfman Adriaen Peeters één der comparanten die als 
bezetman den hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 2 januari 1740 voor stadhouder en leenmannen compareerden Adriaen Peeters, Jan 
Peeters en Joanna Peeters bijgestaan met Peeter Helsen haar man, bekennende verkocht 
te hebben aan Cornelia Van Kerckhoven weduwe van wijlen Hendrick Van Dijck zeker 
omtrent een zille dries genaamd “ den calverdries “ daar nu een huis op staat gelegen tot 
Zoerle in de Renderstraat. Blijvende haar zoon Joannes Van Dijck sterfman die als 
bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
Koop 221 - 0  
Pondgeld 11 - 1  
 
Op 1 april 1749 voor de leenmannen compareerde Elisabeth Van Dijck dewelke na de dood 
van Joannes Van Dijck behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen den voorschreven 
dries. Blijvende de voornoemde comparante sterfvrouw voor wie Jan Baptist Jansens den 
eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Folio 106         AMW-CA2877-118  
 
Jan Sionghens houdt te leen een stuk land geheten “ den verloren cost “ groot omtrent 
een boender gelegen in de Reijnderstraet tot Soerle, oost Jeroen Maesmans, zuid Jan Van 
Kerckhoven, west Jan Helsen Olivierssone en noord de voorschreven Reijnderstraete. 
Staande voor bezetman Jan Helsen Adriaenssone en voor sterfman Merten S’Jongers, ut 
patet in libro Westerlo folio 175 verso. 
 
Op 17 september 1706 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Siongers 
dewelke mits de dood van zijn voorschreven zoon Merten Siongers behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven stuk land en blijvende dezelfde sterfman. 
 
Op 25 mei 1717 compareerde voor stadhouder en leenmannen Peeter Siongers en heeft 
mits de dood van Jan Siongers zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten te leen 
ontvangen den verheven het voorstaande boender. Blijvende dezelfde sterfman en 
bezetman. 
 
Op 26 februari 1722 compareerde Ambrosius Verbruggen dewelke is nomine uxoris bij 
deling hiertoe komende den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 18 februari 1749 compareerde Geerard Faes dewelke na de dood van Ambrosius 
Verbruggen den eed als bezetman heeft gedaan. 
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Op 28 juni 1766 compareerde voor Joannes Vervoort en Geerard Faes leenmannen Carel 
Verbruggen welke comparant als zoon van Anna S’Jongers bij de dood van Peeter 
S’Jongers behoorlijk in broederlijke en zusterlijke onverdeelde rechten heeft verheven en te 
leen ontvangen het voorstaande bunder land genaamd “ den verloren cost “. Stellende voor 
sterfman Ambrosius Verbruggen Ambrosiussone oud 30 jaren voor wie Geeraert Faes 
continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 20 oktober 1784 voor Christiaen Van Den Broeck, Peeter Van Vlasselaer, Jan Baptist 
Van Dijck en Jan Cuijpers leenmannen compareerde Peeter Verswijvel, welke comparant 
verklaarde uit kracht van procuratie op hem verleden door Franciscus Verbruggen, 
Ambrosius Verbruggen en Joanna Verbruggen bijgestaan met Martinus Verhoeven haar 
man, verkocht te hebben aan en ten behoeve van Carolus Verbruggen onder andere 
zekere drie parten in het voorstaande perceel. En dat om en mits een som van 100 guldens. 
Blijvende dezelfde koper sterfman die als bezetman op zijn vorige eed continueerde. 
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Christiaen Van Den Broeck, Peeter Van Vlasselaer, 
Jan Cuijpers, Adrianus Josephus Seijen en Petrus Josephus Naets leenmannen, Carolus 
Verbruggen zo in eigen naam voor vier zevende delen als gelaste van Petrus Ferdinandus 
Verbruggen zijn broeder voor de drie resterende zevende delen, mits welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jan Baptist Van Dijck en Joanna 
Verborghstadt gehuwden te weten het voorstaande perceel land groot een bunder gelegen 
in de Renderstraet. Oost Jacobus Heijlen, zuid dezelfde Heijlen, west Andries Helsen en 
noord de Renderstraet, om en mits een som van 750 guldens bij taxatie van de leenmannen. 
Blijvende hij koper sterfman die als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Folio 108         AMW-CA2877-120  
 
Wilboort Vermeeren Hendricxsone houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten 
omtrent drie zillen land genaamd “ de caulaer “ gelegen tot Soerle in de Reijnderstraet, oost 
en zuid Jan Van Dijck, west Jeroen Maesmans en noord de Reijnderstraet, ut patet in libro 
Westerlo folio 214 verso. 
 
Op 12 januari 1701 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Juffrouw de weduwe 
secretaris Vermeeren die na de dood van Willebord Vermeeren behoorlijk heeft verheven in 
zusterlijke en broederlijk rechten de voorstaande zille land en heeft Hendrick Egidij als 
bezetman den eed gedaan, blijvende de Juffrouw Vermeeren sterfvrouw. 
 
Op 30 oktober 1703 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Van Inthout 
als man van Elisabeth Vermeeren die na de dood van de weduwe van de secretaris 
Vermeeren, zo heeft behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorschreven omtrent drie 
zillen die hier toekomende heeft Franciscus Borbon voor de voorschreven Elisabeth 
Vermeeren die hierop als sterfvrouw blijft. 
 
Op dezelfde datum als boven en voor dezelfden compareerde Peeter Van Inthout als man 
van Elisabeth Vermeeren dewelke samen hadden verkocht de voorschreven omtrent drie 
zillen land ten behoeve van Merten Heijlen en Christina Willems blijvende dezelfde Merten 
Heijlen sterfman en heeft de hulde eed en manschap van trouw als bezetman hier op 
gedaan. 
Koop 100 guldens 
Pondgeld 5 - 0  
 
Op 15 juni 1717 compareerde Christina Willems weduwe van wijlen Merten Heijlen 
dewelke mits de dood van haar man heeft verheven de voorzegde drie zillen. Stellende 
hierop voor sterfman haar zoon Jacobus Heijlen voor wie Jan Baptist Verbiest den eed als 
bezetman heeft gedaan. 
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Op heden deze 13 januari 1746 compareerde den voorschreven Jacobus Heijlen die na de 
dood van Jan Baptist Verbiest als hem bij scheiding en deling bevallen den eed als 
bezetman gedaan heeft. 
 
Op 20 oktober 1784 voor Jan Cuijpers en Jan Baptist Van Dijck leenmannen van deze 
leenhove compareerde Jan Baptist Heijlen welke comparant mits de dood van Jacobus 
Heijlen zijn vader heeft verheven en ten zijn behoef te leen ontvangen zeker perceel land 
groot twee en een halve zille genaamd “ den caulaer “ in de Renderstraet. Oost Joanna 
Heijlen zijn zuster, zuid zijn zelve, west Jacobus Heijlen nomine uxoris en noord de straat, 
aan hem bij scheiding en deling bevallen. Blijvende den comparant relevant sterfman en 
heeft als bezetman den eed van trouw gedaan. 
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers en Adrianus Josephus Seijen 
Leenmannen, Joanna Heijlen welke comparant mits de dood van Jacobus Heijlen haar 
vader, behoorlijk heeft verheven en ten haar behoef tot leen ontvangen zeker perceel land, 
groot 50 reden uit den voorstaande item. Palende oost haar zelf, zuid insgelijks haar zelf 
west Jan Heijlen en noord de straat. Aan haar bij scheiding en deling bevallen. Blijvende de 
comparante relevante sterfvrouw voor wie Jan Baptist Van Dijck als bezetman op zijn 
vorige eed continueerde. 
 
Folio 110         AMW-CA2877-122  
 
Jan Vermeerberghen houdt te leen 27 roeden zowel heide als venne gelegen tot Soerle 
aan de Reijnderstraet geheten “ de qaudeup “ oost en zuid Jan S’ Jongers, west Jan Vande 
Brande en noord S’ Heerenstraet, ut patet in libro Westerlo folio 77 
 
Op 18 december 1716 compareerde voor stadhouder en mannen van leen, Peeter 
Vermeerberghen en heeft na de dood van zijn vader Jan Vermeerberghen in broederlijke 
en zusterlijke rechten behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorschreven 27 roeden. 
Blijvende hij comparant sterfman.  
 
Op 19 februari 1732 voor de heer L. Van Wesel stadhouder compareerde Franciscus 
Goijvaerts die cum suis bij deling hiertoe komende den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op datum voorschreven voor stadhouder en leenmannen compareerden de voorstaande 
Franciscus Goijvaerts nom. proprio en Nicolaes Govaerts als voogd van de minderjarige 
broeders en zusters van de voornoemde Franciscus Goijvaerts en bekenden verkocht te 
hebben aan Jan Van Leuffel Janssone de voorstaande erve. Blijvende Jan Van Leuffel 
sterfman voor wie Nicolaes Heijlen den eed als bezetman heeft gedaan. 
Koop 65 guldens 
Jus Domini 3 -5 - 0  
 
Op 9 januari 1759 compareerde voor stadhouder en mannen van leen, Jan Van Leuffel die 
mits de dood van Nicolaes Heijlen als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Peeter Dauwen, Jan Cuijpers en meer 
andere leenmannen Dimpna Douwen weduwe van Jan Van Leuffel welke comparante bij 
dood van haar man behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen ten behoeve van haar 
respectieve kinderen en kindskinderen in onverdeeld recht de voorschreven 27 roeden land 
genaamd “ den gaudrup “ gelegen als voor. Palende oost Jan Baptist S’jongers, zuid Jan 
Van Den Brande, west dezelfde erfgenamen S’jongers en noord des Heerenstraete. 
Stellende voor sterfvrouw Joanna Catharina Van Leuffel haar dochter oud 30 jaren voor 
wie Adriaen Van Leuffel haar broeder deze Hove hulde eed en manschap van trouwe 
gedaan als bezetman. 
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Folio 112         AMW-CA2877-124  
 
Bastiaen Euskens houdt te leen twee delen van drie dagmalen land daar nu een huis en 
schuur op staat gelegen in de Reijnderstraet, oost Adriaen Helsen, zuid Marie Peeters, west 
Jan Wijnants en noord Adriaen Van kerkhoven, ut patet in libro Westerlo folio 113. 
 
Op 20 juni 1713 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jan Euskens met 
Adriaen Euskens en Elisabeth Euskens zijn broeder en zuster, dewelke mits de dood van 
Sebastiaen Euskens hun vader behoorlijk hebben verheven en ontvangen te leen tot het 
voorzegde huis, schuur met de erven daaraan gelegen, hebben de voorzegde Jan Euskens 
in zusterlijke en broederlijke rechten hulde en manschap van trouw gedaan. 
 
Ten voorzegde dag compareerden de voorzegde Jan Euskens, Adriaen Euskens en 
Elisabeth Euskens en de voorzegde Elisabeth Euskens bijgestaan met Peeter Steurs 
haar man. Item de voorzegde Jan Euskens met Peeter Verreijt als voogd van de eerste 
comparanten minderjarige zuster Maria Euskens, uit kracht van decreet, alle welke de 
voorzegde comparanten mits deze bekenden verkocht te hebben aan Cathlijn Verstappen 
weduwe van wijlen Adriaen Van Kerckhoven het voorzegde huis, schuur met de erven voor 
wie Adriaen Van Kerckhoven haar zoon als sterf- en bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 29 oktober 1756 compareerde voor leenmannen den heer stadhouder en leenmannen 
Elisabeth Van Dijck weduwe van wijlen Corn. Kerselaers die bij deling tegen haar zusters 
en broeders hiertoe komende is. De voorzegde Adriaen Van Kerckhoven gecontinueerd als 
sterfman en stellende haar zoon Ludovicus Kersselaers als bezetman.  
 
Op 7 december 1758 compareerde voor stadhouder en mannen van leen, Elisabeth Van 
Dijck weduwe van Cornelis Kerselaers die mits de dood van Adriaen Van Kerckhoven 
heeft behoorlijk verheven en ontvangen te leen de twee delen van 3 dagmalen tot Zoerle, 
oost en noord de straat zuid de weduwe en erfgenamen Hendrick Boogaerts en west 
Ignatius Helsen. Stellende daarop voor sterfman Ludovicus Kerselaers haar zoon oud 22 
jaren die continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 23 juni 1718 compareerde voor stadhouder en leenmannen Elisabeth Verreijt bijgestaan 
met Amandus Vanderheijden haar man en bekenden verkocht te hebben ten behoeve van 
Catlijn Verstappen weduwe van Adriaen Van Kerckhoven de helft van de twee delen in de 
voorstaande drie zillen land. Blijvende hierop voor sterfman Adriaen Van Kerckhoven haar 
zoon voor wie Peeter Van Kerckhoven als bezetman den eed heeft gedaan.  
Koop 170 guldens  
Jus Domini 8 - 10  
 
Op 28 maart 1725 heeft Adriaen Van Kerckhoven mits de dood van Peeter Van 
Kerckhoven zijn broeder den eed als bezetman gedaan. 
 
Nota: Deze helft van twee derde delen in de drie zillen land is verheven volgens 

de nevenstaande akte van verhef de dato 7 december 1758, memo. 
 
Folio 114         AMW-CA2877-126 
 
Merten Soeten Mertenssone houdt te leen een huis en hof met omtrent een bunder land en 
drie en dertig roeden gelegen tot Soerle daar het huis opstaat, oost de erfgenamen Geert 
Helsen, zuid de Schrieckstraete, west “ de goorheijde “ en noord de Cathovestraete, ut 
patet in libro Westerloo folio 234. 
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Op 31 januari 1703 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Soeten 
Mertenssone na de dood van Merten Soeten zijn broeder en heeft behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen zeker huis en hof met omtrent een bunder land en 33 roeden dewelke 
Peeter Soeten hiertoe komende heeft hulde, eed van manschap en trouw gedaan. 
 
Op 2 mei 1719 voor stadhouder en leenmannen compareerde Hendrick Bourbon als 
gemachtigde van Peeter Soeten Mertenssone, dewelke bekende mits de procuratie aan 
hem verleden van een rente ten behoeve van de kerk van Sint Jan Baptist binnen 
Wiekevorst van 50 guldens jaarlijks in cas van preciese betaling te weten twee maanden na 
de vervaldag, zo zal de rentenier gestaan met 12 guldens jaarlijks en dat ter oorzaak van de 
300 guldens kapitaal courant bij hem ontvangen van Adriaen Henrickx als kerkmeester 
ingevolge de voorschreven obligatie gepasseerd voor de notaris Wils binnen Morkhoven 
vervallende elke jaar op 20 april, dienvolgens is de voorschreven kerk in de voorschreven 
land en huis met een erfelijke rente van 300 guldens kapitaal gegoed. Blijvende voor 
sterfman Jan Van Loeij Adriaenssone die deze goedenisse ten behoeve van de voorzegde 
kerk heeft ontvangen voor wie J. B. Dumaij den eed als bezetman heeft gedaan. 
Kapitaal 300 - 0  
Jus Domini 15 …. 
 
Op 30 december 1732 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Peeter Bertels 
nomine uxoris en heeft mits de dood van Peeter Soeten en als erfgenamen van dezelfde 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen het voorschreven boender en 33 roeden land daar 
een huis op staat. Blijvende de voorschreven Peeter Bertels sterfman en heeft als bezetman 
den eed gedaan. 
 
Op 6 april 1751 voor stadhouder en leenmannen compareerde Henrick Bertels dewelke na 
de dood van zijn vader Peeter Bertels in zusterlijke en broederlijke rechten behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven boender en 33 roeden land daar een huis 
op staat. Blijvende den comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 28 augustus 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerden Henrick Bertels als 
voogd en Peeter Nijs als toeziender over de wees met naam Theresia Bertels daar vader 
af was Peeter Bertels en moeder Catlijn Vanden Brande die bij scheiding en deling 
gekomen zijn tot zeker huis, stal, bakhuis en hof met 33 roeden … 
Vervolg folio 285 
 
Folio 115         AMW-CA2877-127 
 
Peeter Soeten Mertenssone houdt te leen vier zillen land gelegen tot Soerle aan de 
Cathovestraet palende oost Geert Helsen erfgenamen, zuid de Schrieckstraete, west den 
voorzegde Merten Soeten zijn broeder en noord de Cathovestraet, ut patet in libro Westerloo 
folio 234. 
 
Op 30 december 1732 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Peeter Vande 
Brande en heeft mits de dood van Peeter Soeten en als erfgenaam van dezelfde verheven 
de vier voorstaande zillen. Blijvende de zelfde Peeter Van Den Brande sterfman en heeft 
als bezetman den eed gedaan. 
 
Op 26 november 1738 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Verstappen uit 
kracht van procuratie van zekere akte van verkoop verleden bij Peeter Van Den Brande en 
gepasseerd voor de schepenen van Westmeerbeek, bekennende hij comparant in den naam 
van de constituant alzo verkocht te hebben aan Peeter Bertels en Catharina Van Den 
Brande gehuwden de voorstaande vier zillen land. Blijvende zij Catharina Van Den Brande 
sterfvrouw en hij Peeter Bertels bezetman. 
Koop mits met andere panden verkocht gepriseert op 300 - 0  
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Jus Domini 15 - 0  
 
Op 30 april 1724 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Bertels weduwnaar 
van wijlen Catharina Van Den Brande en heeft mits haar dood ten behoeve van haar 
kinderen verheven en ontvangen te leen de voorzegde vier zillen land. Blijvende hij 
comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 6 april 1751 voor stadhouder en leenmannen compareerde Henrick Bertels dewelke 
mits de dood van Peeter Bertels zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten heeft 
verheven en ontvangen te leen de voorschreven vier zillen land gelegen tot Zoerle. Blijvende 
de comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 23 oktober 1756 compareerde Henrick Bertels Peeterssone voorschreven als voogd 
over zijn minderjarige zusters Francisca Bertels en Theresia Bertels dewelke in die 
kwaliteit uit kracht van scheiding en deling tot het voorstaande part is komende en blijvende 
hierin sterfman en bezetman. 
 
Op 22 oktober 1761 voor stadhouder en leenmannen compareerde Petrus Bernardus 
Vloebergh gehuwd met Theresia Bertels dewelke na de dood van Henrick Bertels en 
Francisca Bertels zijn vrouw gewezen broeder en zuster als aan haar ten dele bevallen, 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande vier zillen land … blijvende 
hij comparant sterfman en bezetman. 
 
Folio 117         AMW-CA2877-129  
 
Jan Dauwen houdt te leen de helft van twee boender land gelegen tot Soerle aan “ de 
goorheijde “ palende oost de Cappellerije van het Casteel alhier, zuid Geert Helsen, west  
“ de gemeijne heijde “ en noord Anthonis Milis erfgenamen, ut patet in libro Westerloo  
folio 181. 
 
Op 19 augustus 133 voor leemannen compareerde Adriaen Vande Poel nomine uxoris 
Jenne Douwen en heeft mits de dood van Jan Douwen haar vader en bij deling hiertoe 
komende verheven en ontvangen de twee boenderen land. Stellende zichzelf voor sterfman 
en bezetman. 
 
Op 12 juli 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Schroven gehuwd met 
Dimpna Van Den Poel en Henrick Wuijts gehuwd hebbende Theresia Van Den Poel 
beide achtergelaten kinderen van wijlen Adriaen Van Den Poel daar moeder van was 
Joanna Douwen dewelke na de dood hun vrouw vaders voornoemd tussen hun indivies 
behoorlijk hebben verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft van twee boenderen 
land. Stellende voor sterfvrouw de voornoemde Theresia Van Den Poel voor wie Jan 
Schroven als bezetman den eed heeft gedaan. 
hergewijde 18 - 0  
 
Folio 119         AMW-CA2877-130  
 
Maria Helsen Geeraertsdochter houdt te leen de andere helft van de voorstaande twee 
boenderen gelegen tot Soerle in de Kathovestraet geheten “ het schuerblock oft leen “, 
palende oost de Cappelrije van het Casteel, zuid “ de goorheijde “, west S’ Heerenstraet en 
noord Jan Van Eijnde, staande Andries Helsen voor bezetman, ut patet libro Westerloo folio 
181. 
 
Op 2 november 1714 compareerde Andries Verlinden die als man en voogd van Maria 
Helsen na de dood van Andries Helsen als bezetman voor de voorzegde Maria Helsen den 
eed heeft gedaan. 
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Op 28 juli 1733 voor leenmannen compareerde Andries Verlinden weduwnaar van wijlen 
Maria Helsen en heeft mits haar dood ten behoeve van haar achtergelaten kinderen 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen de helft van de twee bunders. Stellende zichzelf 
voor sterfman en bezetman.  
 
Op 31 mei 1741 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Verlinden 
Andriessone die bij scheiding en deling tot het voorstaande pand is komende en heeft eed 
en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op datum voorschreven compareerde dezelfde en heeft na de dood van zijn vader Andries 
Verlinden behoorlijk verheven en ontvangen te leen de helft van de voorstaande twee 
boenders land. Blijvende hij sterfman en bezetman. 
 
Op 1 juli 1779 compareerden voor Guilliam Verachtert en Joannes Lemmineur Leenmannen 
Andries Verlinden en Joannes Franciscus Verlinden gebroeders, welke comparanten bij 
de dood van Peeter Verlinden hun vader behoorlijk verheven en ontvangen te leen in 
broederlijke rechten de voorstaande helft in twee bunders. Blijvende den eerste comparant 
sterfman en heeft als bezetman deze Hove hulde en eed van manschap gedaan. 
 
Folio 121         AMW-CA2877-132  
 
Andries Helsen Geeraertssone houdt te leen een half boender land gelegen tot Soerle in de 
Cathovestraete genaamd “ de verbrande stede “ oost zijn zelve cijnsgoed, zuid Peeter 
Soeten, west de Schrieckstraete en noord S’ Heerenstraete, ut patet in libro Westerloo folio 
121 verso. 
 
Nota: dat dit perceel drie zillen land groot is. 
 
Op 10 oktober 1714 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Marie Vanden 
Bulck hebbende mits de dood van de voorschreven Andries Helsen haar man behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen omtrent 40 roeden in den voorstaande item. Stellende 
daarop voor sterfman haar zoon Andries Helsen voor wie Merten Kerckhoven zijnen 
behouds oom den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerde voornoemde Marten Van 
Kerckhoven dewelke als man en voogd van Elisabeth Helsen de zuster van den 
voorstaande Andries Helsen Geerardsdochter heeft verheven en ontvangen te leen de 
meerrest van het voorstaande half boender aan hem bij scheiding en deling bevallen. 
Stellende daarop voor sterfman zijn zoon Joannes Emanuel Van Kerckhoven en blijft hij 
comparant bezetman. 
 
Op 10 april 1731 compareerde Joannes Emanuel Van Kerckhoven en heeft mits de dood 
van zijn vader Merten Van Kerckhoven den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 6 november 1725 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Maria Vanden Bulck 
en heeft mits de dood van Andries Helsen haar zoon verheven en ontvangen te leen de 
voorschreven omtrent de 40 roeden. Blijvende dezelfde Maria Vanden Bulck sterfvrouw 
voor wie voorstaande Merten Van Kerckhoven continueerde op zijne vorige eed als 
bezetman. 
 
Op 17 januari 1730 compareerde Jacobus Verreijck en heeft mits de dood van Maria Van 
Bulck zijne moeder verheven de voorstaande 40 roeden, blijvende dezelve sterfman en 
bezetman. 
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Op 21 februari 1730 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jacobus Verreijck en 
bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan Merten Van Kerckhoven en Elisabeth 
Helsen gehuwden de voorstaande 40 roeden land met een huisje daarop staande . Blijvende 
dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 10 april 1731 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Elisabeth Helsen weduwe 
van Merten Van Kerckhoven en heeft mits de dood van dezelfde in zusterlijke en 
broederlijke rechten verheven en ontvangen te leen het voorstaande huisje met de 40 
roeden erve. Blijvende dezelfde Elisabeth Helsen sterfvrouw voor wie Jan Emanuel Van 
Kerckhoven haar zoon als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 3 juni 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Van de Brande 
Peeterssone in kwaliteit als voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Kerckhoven 
en Elisabeth Helsen. Item Jan Van Den Brande Cornelissone gehuwd met Geertruij Van 
Kerckhoven, dewelke na de dood van Joannes Emanuel Van Kerckhoven ieder voor de 
helft behoorlijk hebben verheven en ontvangen te leen 160 roeden land uit het voorschreven 
half boender. Stellende voor sterfman de voorzegde Jan Van de Brande Cornelissone die 
als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Ten voorschreven dag compareerde de voorzegde Jan Van de Brande Peeterssone in 
kwaliteit als voogd ut ante den welke mits de dood van Elisabeth Helsen de grootmoeder 
der wezen behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorschreven huisje met de 
40 roeden. Stellende voor sterfvrouw Elisabeth Van Kerckhoven één der wezen oud 
omtrent de 14 jaar, voor wie hij comparant den eed als bezetman heeft gedaan.  
 
Op 10 januari 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerde Elisabeth Van 
Kerckhoven bijgestaan met Joannes Balemans haar man en voogd bekennende verkocht 
te hebben aan Maria Maes en Jan Baptist Peeters gehuwden bij vernaardering tegens 
Peeter De Winter uitwijzende de akte daar van ter rolle gehouden het voorstaande huisje, 
hof en binnengeleg gelijk het de comparanten bij scheiding en deling was bevallen, samen 
groot ander halve zille, gelegen tot Zoerle in de Cathovestraet. Palende oost Jan Vande 
Brande Cornelissone, zuid en noord de straat, west Peeter Floeberghs nomine uxoris … 
Competerende de meerrest van het voorstaande item de voorstaande erfgenamen van Jan 
Van Den Brande Cornelissone. Blijvende de voorzegde Maria Maes sterfvrouw voor wie 
haar man den eed als bezetman heeft gedaan.  
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Peeter Douwen, Jan Cuijpers, Jan 
Snijers en meer Leenmannen, Adriaen Peeters Jan Baptist sone, welke comparant voor 
Maria Maes zijn moeder mits de dood van zijn vader op zijn vorige eed als bezetman 
continueerde. 
 
Op 13 maart 1787 voor P. M. Soeten loco den stadhouder, Jan Baptist Van Dijck, Petrus 
Josephus Naets en Adriaen Josephus Seijen leenmannen, compareerde Peeter Geens als 
in huwelijk hebbende Maria Elisabeth Peeters, welke comparant verklaarde dat het 
voorstaande huisje, hof en binnenveld, groot ander halve zille aan zijn huisvrouw bij 
scheiding en deling hier toe komende en heeft hij als bezetman deze Hove hulde eed en 
manschap van trouw gedaan. 
 
Folio 123         AMW-CA2877-135  
 
Jan De Winter nomine uxoris en Anthoni Milis nomine uxoris houden te leen omtrent zes 
zillen land na de dood van Naenken Toelen, gelegen tot Soerle aan “ de goorheijde “ 
geheten “ het meeus “oost Adriaen Nuijens en de Capelrije van het casteel, zuid Jan 
Dauwen, west de straat en noord Jan Van Kerckhoven, blijvende Jan De Winter alleen 
sterfman, ut patet in libro Westerloo folio 77. 



Leenboek Westerlo-Olen 1694-1796  P a g i n a  | 68 

 
Op 28 juni 1720 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Adriaen Van Kerckhoven 
nomine uxoris cum suis en heeft mits de dood van zijn schoonvader Jan De Winter in 
broederlijk en zusterlijke rechten behoorlijk verheven en ontvangen te leen de helft van de 
voorzegde zes zillen. Blijvende den zelfde Adriaen Van Kerckhoven sterfman en bezetman. 
 
Op 29 januari 1728 compareerde de voorschreven Adriaen Van Kerckhoven dewelke bij 
deling hier toekomende continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 3 januari 1759 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Joseph Van 
Kerckhoven dewelke in zusterlijke en broederlijke rechten na de dood van zijn vader 
Adriaen Van Kerckhoven heeft verheven en ontvangen te leen de helft van de voorzegde 
zes zillen land. Blijvende hij comparant sterfman en bezetman.  
 
=============== 
 
Op 21 juli 1720 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Van Gehuchten in 
den naam van Catharina Vanderborght zijn huisvrouw en heeft mits de dood van Jan De 
Winter te leen verheven de helft van de zes zillen land als haar comparante bij deling is 
toekomend. Blijvende Peeter Van Gehuchten sterfman en bezetman. 
 
Op 5 september 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerden Peeter Van 
Gehuchten en Catharina Vander Borght zijn huisvrouw en bekenden verkocht te hebben 
aan Jan Lemineur de voorzegde helft van de zes zillen. Blijvende dezelfde Jan Lemineur 
sterfman en bezetman. 
 
Op 21 mei 1731 compareerden Joanna Helsen weduwe van Jan Lemineur en Jan 
Lemineur Janssone mede als momber van zijn mede erfgenamen en hebben indivies 
verheven mits de dood van Jan Lemineur de voorstaande helft ontvangen voor wie Jan 
Lemineur den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 23 september 1735 voor stadhouder en Leenmannen compareerden Marten Verdonck 
als voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Sebastiaen Verdonck en Maria Stevens. Item 
Jan Stevens als voogd met Jan Baptist Verborghstadt uit de wet van Parwijs 
geassumeerd over het achtergelaten weeskind wijlen Christiaen Stevens daar moeder af 
leeft Maria De Winter, Cornelis Gordts nom. uxoris Catharina Ghijbels en hebben 
verheven en te leen ontvangen mits de dood van Joanna Helsen, der wezen grootmoeder 
de helft van de helft van de voorzegde zes zillen land gelegen en palende als voor. Blijvende 
J. B. Verborghstadt sterfman en bezetman. 
 
Ten voorschreven dag compareerden dezelfde ter effect na beschreven gebruikende het 
decreet verleend bij schepenen van Zoerle Parwijs, bekennende verkocht te hebben aan 
Cornelis Gordts en Catharina Gijbels de twee vierde parten van de helft in de helft van de 
voorzegde zes zillen waarvan de resterende twee vierde parten competeerden aan de 
voorzegde kopers bij versterf van Jenneken Helsen en blijvende hij koper sterfman en 
bezetman.  
 
Op 24 september 1738 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Limineur 
Janssone, Jan Van Kerckhoven nomine uxoris Anna Catharina Limineur, Jan Cuijltiens 
gehuwd gehad hebbende Elisabeth Limineur, dezelfde ook als gelaste van Peeter 
Limineur en hebben tussen hun indivies verheven en ontvangen te leen de helft van de helft 
in de voorstaande zes zillen. Blijvende hij Jan Limineur als sterfman en bezetman.  
 
Op 13 januari 1739 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Van Kerckhoven 
als vaderlijke voogd zijn kinderen daar moeder van was Anna Catharina Limineur, Jan 
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Limineur zo voor zichzelf als in kwaliteit van voogd benevens Hendrick Ceultiens der 
wezen wijlen Elisabeth Limineur daar vader van was Jan Ceultiens mede alhier present en 
dezelfde ook als gelaste van zijn broeder Peeter Limineur ingevolge de procuratie en 
bekenden getransporteerd te hebben aan Jan Limineur en Joanna Ceultiens de helft van 
de helft van de voorstaande zes zillen. Blijvende hij Jan Limineur sterfman en bezetman. 
Koop 75 - 15  
Pontgeld 3 - 15 - 3 
Vervolg folio 201 verso 
 
Op 4 november 1758 compareerde voor stadhouder en mannen van leen Jan Van De 
Brande Cornelissone gehuwd hebbende Catharina Gijbels eerst weduwe van Cornelis 
Gordts dewelke voor en in de naam van dezelfde weduwe heeft verheven en ontvangen te 
leen mist de dood van de voorschreven Cornelis Gordts twee vierde parten van de 
voorschreven zes zillen land ( de helft van de helft ). Blijvende Catharina Gijbels sterfvrouw 
voor wie de comparant als bezetman den eed heeft gedaan. 
Vervolg folio 315 
 
Folio 125         AMW-CA2877-137  
 
Adriaen Nuijens nomine uxoris houdt te leen een half boender land gelegen tot Soerle 
geheten “ het leen “. Palende oost de erfgenamen Merten Heijlen, zuid de cappelrije van het 
kasteel, west Jan Van Kerckhoven huis en hof genaamd “ de cleijn heijbloem “, noord de 
Herbane aan het veken, ut patet in libro Westerloo folio 119 verso. 
 
Op 1 september 1699 voor stadhouder en mannen van leen, compareerde Adriaen Nuijens 
en Elisabeth Helsen gehuwden die bekenden degelijk schuldig te wezen en ontvangen te 
hebben van Elisabeth Pauwels de som van 200 guldens kapitaal. Vervolgens is de 
voorstaande Elisabeth Pauwels hierin gegooid als sterfvrouw en heeft Guilliam Van 
Brausel voor haar de eed van hulde en trouw gedaan.  
 
Op 23 juni 1713 voor Leenvinder en mannen van leen mits de absentie van de stadhouder, 
compareerde Martinus Dauwen dewelke mits de dood van Elisabeth Pauwels die tante 
was van zijn huisvrouw en van dewelke zij erfgename is, behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen de voorschreven rente van 10 guldens jaarlijks, blijvende des comparants 
huisvrouw Elisabeth Kenis sterfvrouw voor dewelke hij als bezetman den eed van trouw 
heeft gedaan. 
 
Op 6 maart 1736 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sebastiaen Nuijens en 
heeft met de dood van zijn vader Adriaen Nuijens verheven en ontvangen te leen het 
voorzegde half boender land waarop Martinus Dauwen een rente van tien guldens jaarlijks 
is heffende. Blijvende hij comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 9 juni 1751 voor stadhouder en leenmannen compareerde Martinus Douwen, dewelke 
na de dood van Elisabeth Kenis zijn gewezen huisvrouw behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen de voorschreven rente van 10 guldens jaarlijks verpand op een half 
bunder land competerende Sebastiaen Nuijens. Blijvende den comparant sterfman en 
bezetman. 
 
Op 22 februari 1763 voor stadhouder en leenmannen compareerde Marinus Douwen 
Mertenssone zo voor zichzelf als voor de gelijke erfgenamen wijlen Elisabeth Kenis 
dewelke ten behoeve als voor in onverdeelde rechten na de dood van hun vader Martinus 
Douwen voornoemd behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande rente 
van 10 guldens jaarlijks verpand op een half bunder land competerende Sebastiaen 
Nuijens, blijvende den comparant sterfman en bezetman.  
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Op 28 augustus 1769 compareerde voor Peeter Douwen, Jan Mols en meer leenmannen, 
Peeter Nuijens Sebastiaenssone welke comparant bij de dood van Sebastiaen Nuijens zijn 
vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen zo ten zijn behoef als ten behoeve van 
zijn zusters en broeders in onverdeelde rechten het voorstaande perceel land groot een half 
bunder genaamd “ het leen “. Blijvende den comparant sterf- en bezetman. 
 
Dezelfde dag voor dezelfden compareerde dezelfde degene mits de dood van Martinus 
Douwen behoorlijk heeft verheven en ontvangen ten leen de voorstaande rente van 10 
guldens jaarlijks verpand op het voorstaande half bunder land. Blijvende den comparant 
sterfman voor wie Peeter Verswijvel als bezetman deze Hove hulde eed en manschap van 
trouw gedaan. 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde dezelfde vertonende zekere kwitantie van 
datum 16 juli 1764 verleden door Martinus Douwen, Cornelis Laborde en meer anderen 
als erfgenamen van Martinus Douwen Martinussone consenterende dat de voorschreven 
rente van 200 guldens kapitaal behoorlijk was gerembourseerd. 
 
Folio 127         AMW-CA2877-139  
 
Jan Van Kerckhoven houdt te leen drie en een halve sillen erve daar nu een huis op staat 
genaamd “ de cleijn heijbloem “ tot Soerle, palende oost zijn zelve, zuid Jan De Winter, 
west S’ Heerenstraet en noord de Veldstraat, ut patet in libro Westerloo folio 117 verso. 
 
Op 6 februari 1706 voor stadhouder en mannen van leen compareerden Sebastiaen Van 
Kerckhoven voor zichzelf mede als voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Van 
Kerkhoven daar moeder af is Maijken Van Hout, en heeft mits de dood van zijn vader Jan 
Van Kerckhoven zo voor zichzelf als voor zijn voorschreven broeders kinderen behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen de voorzegde drie en een halve sillen erve daar nu een huis 
op staat, genaamd “ de cleijn heijblom “. Blijvende den voorzegde Sebastiaen Van 
Kerckhoven sterfman en heeft Hendrick Verswijvel den eed als bezetman voor de 
voorschreven wezen gedaan. 
 
Op 16 juli 1726 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jan Van Leuffel 
Janssone nomine uxoris Dimpna Douwen, en heeft na de dood van Sebastiaen Van 
Kerckhoven haar grootvader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de 
voorschreven erve daar nu een huis op staat. Blijvende hij comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Peeter Douwen, Jan Cuijpers, Jan 
Baptist Diels en meer Leenmannen Dijmphna Douwen weduwe van Jan Van Leuffel welke 
comparante bij de dood van haar man heeft verheven en ontvangen te leen ten behoeve van 
heer respectieve kinderen en kindskinderen de voorstaande drie en een halve zille, zowel 
land als weide daar nu een huis opstaat, genaamd “ de cleijn heijblom “. Palende oost 
Sebastiaen Snijers, zuid Adriaen Van Kerckhoven erfgenamen, west en noord de straat. 
Stellende voor sterfman Martinus Van Leuffel haar zoon voor wie Adriaen Van Leuffel zijn 
broeder den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 19 oktober 1784 compareerde voor Adriaen Deckers en Joannes Mols Leenmannen, 
Adrianus Josephus ’t Sijen welke comparant als gelaste van zijn moeder Maria Elisabeth 
Van Leuffel verklaarde de voorstaande drie en een halve zille land als weide daar een huis 
op staat aan haar bij scheiding en deling bevallen te zijn en aan haar toekomende en heeft 
den comparant deze Hove hulde en eed van trouw als bezetman gedaan. 
 
=============== 
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Voor stadhouder en Leenmannen compareerde Jan Van Kerckhoven Peeterssone, en 
bekende verkocht te hebben aan Jan Helsen een perceel erve groot omtrent 175 roeden, 
zijnde begrepen in de vorige item staande folio 127, palende oost de straat, zuid en west  
“ de goorheijde “ en noord de erfgenamen Jan S’iongers. Blijvende dezelfde sterfman en 
bezetman. 
Koop 151 - 0  
Jus Domini 7 - 11  
 
Op 17 april 1736 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Adriaen Helsen en 
heeft mits de dood van Jan Helsen zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten verheven 
en ontvangen te leen het voorstaande perceel erve. Blijvende hij comparant sterfman en 
bezetman. 
 
Op 25 juni 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Helsen die bij 
scheiding en deling tot het voorstaande pand is komende en continueerde als bezetman op 
zijn vorige eed. 
 
Op 17 maart 1766 compareerde voor leenmannen Peeter Helsen Janssone welke 
comparant bij de dood van Adriaen Helsen zo tot zijn behoef als tot behoeve der gelijke 
erfgenamen van wijlen den voorschreven Adriaen Helsen te leen ontvangen en verheven de 
voorstaande 175 roeden land. Stellende daarop voor sterfman en bezetman Jan Diels 
Peeterssone. 
 
Op 17 maart 1766 compareerde voor Peeter Douwen, Peeter Diels en Joannes Baptista 
Diels Leenmannen, Peeter Helsen Janssone en Guilliam Helsen Guilliamssone welke 
comparanten verklaarden zich sterk makende zo in eigen naam als voor de erfgenamen ab 
intestato van wijlen Adriaen Helsen en bekenden verkocht te hebben aan en ten behoeve 
van Andries Helsen en Catharina Van Outsel zijn huisvrouw zeker perceel land groot 175 
roeden gelegen onder Soerle Westerlo omtrent “ de heijblom “ oost S’ Heerenstraet 
leidende van de Cathovestraet naar “ de heijblom “ om en mits de som van 150 guldens. 
Stellende de koper zich sterfman en bezetman. 
Vervolg folio 310 
 
Folio 129         AMW-CA2877-141  
 
Jan Van Kerckhoven houdt nog te leen omtrent een zille land geheten “ het mager 
leenheijken “ gelegen tot Soerle, oost Anthoon Milis, zuid en west de Veldtstraete en noord 
Peeter Helsen, ut patet in libro Westerloo folio 176. 
 
Op 6 februari 1706 compareerde Jan Van Kerckhoven Janssone, en heeft na de dood van 
zijn vader Jan Van Kerckhoven behoorlijk verheven en ontvangen te leen het voorschreven 
“ mager leenheijken “ stellende hierop als bezetman Adriaen Van Kerckhoven zijn broeder 
en blijvende de comparant sterfman. 
 
Op 16 juli 1726 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Simens nomine 
uxoris Marie Van Kerckhoven die alhier verklaarde dat Sebastiaen Van Kerckhoven in zijn 
leven heeft verheven de voorzegde zille erve van Jan Van Kerckhoven zijn broeder en mits 
de dood van de voorzegde Sebastiaen Van Kerckhoven heeft de voorzegde zille verheven 
en ontvangen te leen als zijnde dezelfde aan zijn voorschreven huisvrouw ten dele bevallen, 
die hierop voor sterfvrouw werd gezet, voor wie den comparant den eed van trouwe heeft 
gedaan.  
 
Op 28 mei 1749 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Maria Van Kerckhoven 
weduwe van wijlen Peeter Simens en mits de dood van jaar man hierop voor bezetman 
heeft gesteld J. B. Verlinden. 
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Op 31 januari 1785 voor Petrus Martinus Soeten, Jan Baptist Van Dijck en Peeter De Smedt 
Leenmannen van deze Leenhove compareerde Adrianus Josephus ’t Seijen welke 
comparant bij dood van Maria Van Kerckhoven heeft verheven en te leen te ontvangen het 
voorstaande perceel land. Blijvende den comparant relevant sterfman en bezetman. 
 
Op 31 januari 1785 voor Peeter Van Dijck, Jan Baptist Van Dijck en Peeter De Smedt 
Leenmannen compareerde Petrus Martinus Soeten uit kracht en naar vermogen van 
zekere procuratie op hem verleden bij Peeter Simens en Maria Van Kerckoven zijn 
huisvrouw, in een akte van transport gepasseerd voor notaris Heylen tot Booischot op 28 
januari 1727, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Jan Van Leuffel en 
Dimphna Douwen gehuwden tijdens hun leven en over zulks bij de dood van dezelfde aan 
hunne descendenten en namelijk voor den eigendom aan de kinderen van Joannes ’t 
Seijen daar moeder af leeft Maria Elisabeth Van Leuffel en voor de touchte aan hun 
gemelde moeder, te weten het hier voor staande perceel land, groot een zille, aan hun 
bevallen bij scheiding en deling, om en mits een som van 100 guldens … hebbende 
benevens den comparant transparant den eed gedaan … Blijvende den medecomparant 
Adrianus Josephus ’t Seijen sterfman en bezetman. 
 
Folio 131         AMW-CA2877-143  
 
Anthoni Milis houdt te leen een zille land geheten “ het maeger leen “ gelegen tot Soerle 
aan de Herbaene, palende oost Peeter Peeters, zuid de Herbane, west en noord Jan Van 
Kerckhoven, ut patet in libro Westerloo folio 176, staande zijn zoon Peeter Milis voor 
sterfman en den voorschreven Anthoon Milis blijft maar bezetman. 
 
Op 4 december 1715 heeft de voorstaande Peeter Milis mits de dood van zijn vader de eed 
als bezetman gedaan. 
 
Op 3 februari 1757 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Peeter Van Gehuchten 
als gelaste van Aert Ingelborghs Aertssone, dewelke nomine matris Elisabeth Van Der 
Borcht bij deling hiertoe komende en is de voorschreven Peeter Milis gecontinueerd als 
sterfman en bezetman. 
 
Op 30 oktober 1764 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Jan Boeset dienaar uit 
kracht van procuratie verleden door Anna Ingelborghs gehuwd met Joannes Van Dijck. 
Item door Maria Anna Ingelborghs met Franciscus Van Weesbeeck haar man en voogd 
ingezetenen van Haacht. Item door Magdalena Ingelborghs gehuwd met Joannes 
Machiels haar man. Item door Arnoldus Ingelborghs bejaarde jongeman ingezetene van 
Wakkerzeel, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Arnoldus Ingelborghs en Elisabeth 
Van Der Borght die hun ouders waren. Dezelfde akte gepasseerd voor notaris Duwaerts 
binnen Wakkerzeel op 30 juli 1761. Welke comparant bekende alzo in den naam van de 
constituanten wel en degelijk verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jan Snijers 
gehuwd met Anna Briers de voorstaande zille land geheten “ het maeger leen “. Blijvende 
Jan Snijers sterfman en bezetman. 
 
Folio 133         AMW-CA2877-145  
 
Peeter Peeters Peeterssone houdt te leen zekere zille erve gelegen tot Soerle aan “ de 
heijbloem “ geheten “ het maeger leen “, palende oost Jan Vermeerbergen, zuid  
S’ Heerenstraet, west Anthoon Milis en noord Jan Van Kerckhoven, ut patet in libro 
Westerloo folio 179.  
 
Op 7 maart 1741 voor stadhouder en leenmannen compareerde Geertruijdt Govaerts 
weduwe van wijlen Peeter Peeters bijgestaan met haar zoon Peeter Peeters Peeterssone, 
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hebbende mits de dood van den voorschreven Peeter Peeters Peetersone verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande zille erve. Blijvende hij tweede comparant sterfman en 
bezetman. 
 
Op 27 oktober 1756 voor Leenvinder en Leenmannen compareerde Jan Baptist Peeters 
Peeterssone den welke mits de dood van zijn broeder Peeter Peeters heeft verheven en 
ontvangen te leen de voorschreven zille genaamd “ het maeger leen “ aan hem bij deling 
bevallen en heeft dienvolgens hulde eed en manschap van trouw gedaan.  
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Peeter Douwen, Jan Cuijpers en Jan 
Snijers Leenmannen, Adriaen Peeters welke comparant mits de dood van Jan Baptist 
Peeters zijn vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande zille land 
gelegen tot Soerle aan de Heijblom, genaamd “ het maeger leen “. Oost Leonard 
Mortelmans, zuid de baene, west Jan Snijers en noord de erfgenamen Jan Van Leuffel. 
Blijvende den comparant sterfman en bezetman. 
 
Folio 135         AMW-CA2877-147  
 
Jan Huijsmans houdt te leen zeker half boender land genaamd “ het leirmaeckers “ 
gelegen tot Soerle, palende oost het straatje, zuid Adriaen Douwen, west de straat en noord 
zijn zelve, ut patet in libro Westerloo folio 123. 
 
Op 25 april 1702 compareerde Willem Huijsmans zo voor zichzelf alsmede in kwaliteit van 
voogd der wezen wijlen Dimpna Huijsmans, daar vader af leeft Dielis Clemens met 
dezelfde als vaderlijke voogd bijgestaan, en hebben verheven en ontvangen te leen het 
voorschreven half boender land gelegen en palende als boven. 
 
Ten voorschreven dag hebben de voorschreven comparanten uit kracht van autorisatie der 
wethouders alhier verkocht en in eigendom na de leensche rechten getransporteerd ten 
behoeve van Jan Douwen Peeterssone, het voorschreven half boender land. Blijvende hij 
koper sterfman en bezetman. Zijnde dit perceel en hetgeen folio 102 met enig cijnsgoed 
belast met een halve loop koren jaarlijks aan de Heilige Geest alhier. 
 
Op 13 juni 1713 heeft Dimpna Vermeerbergen weduwe van Jan Douwen na zijn dood 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen het voorschreven half bunder. Blijvende voor 
sterfman Peeter Douwen haar zoon oud omtrent de tien jaar voor wie Peeter Douwen zijn 
oom den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 7 december 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Douwen 
Janssone verklarende dat zijn broeder Anthoon Douwen tot den voorschreven item bij 
scheiding en deling is gekomen na de dood van Peeter Douwen zijn oom en voor zijn 
voorschreven broer den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 6 mei 1782 compareerde voor Peeter De Smedt, Joannes Cuijpers en Jan Baptist Van 
Dijck Leenmannen, Adriaen Francis Douwen als mede erfgenaam van wijlen Anthoon 
Douwen die zijn paternele oom was, welke comparant mits de dood van de gemelde oom 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande half bunder. Blijvende den 
comparant relevant sterfman en bezetman. 
 
Folio 137         AMW-CA2877-149  
 
Jan Dauwen houdt te leen een zille land gelegen tot Soerle geheten “ het dorentien “, 
palende oost Balten Vanden Brande, zuid Merten Helsen erfgenamen, west Balten Vanden 
Brande en noord de Veldstraat, ut patet in libro Westerloo folio 162 verso. 
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Op 13 juni 1713 heeft Dimpna Vermeerbergen na de dood van haar man Jan Douwen 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorschreven zille beemd en heeft voor 
sterfman doen stellen Peeter Douwen een van haar kinderen oud omtrent 10 jaar voor wie 
Peeter Douwen oom van het voorschreven kind als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 7 december 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Douwen 
Janssone dewelke na de dood van Peeter Douwen zijn oom den eed als bezetman heeft 
gedaan. 
 
Op 6 mei 1782 compareerde voor Peeter De Smedt, Jan Cuijpers en Jan Baptist Van Dijck 
Leenmannen van deze Hove, Joannes Douwen gehuwd met Elisabeth Verstappen 
verklarende bij scheiding en deling hem de voorstaande zille land genaamd “ het dorentien “ 
bevallen te zijn, over zulks mits deze daartoe komende is als bezetman op zijn vorige eed 
gecontinueerd.  
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerden dezelfde welke comparant bij de dood van 
Peeter Douwen zijn vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande 
zille land genaamd “ het dorentien “. Blijvende den comparant relevant sterfman en 
bezetman. 
 
Folio 139         AMW-CA2877-151 
 
Balten Vanden Brande houdt te leen twee zillen land gelegen tot Soerle geheten “ de 
herbane “, palende oost “ het dorentien “ competerende Jan Dauwen, zuid Lenaert Toelen, 
west Pauwels Dauwen en noord dezelfde Balten Van den Brande erfgenamen, ut patet in 
libro Westerloo folio 145. 
 
Op 27 januari 1705 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Catlijn Soeten 
weduwe van wijlen Balthasar Vanden Brande ten deze bijgestaan met Jan Vande Brande 
haar voogd, item Dielis Vande Brande broeder van de voorschreven Balthasar en hebben 
te samen behoorlijk verheven en te leen ontvangen de voorschreven twee zillen land. 
Stellende hierop voor sterfvrouw Cathlijn Soeten voorschreven voor wie voorstaande Jan 
Vanden Brande als bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Op 4 november 1710 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jan Vande 
Brande als voogd van het weeskind achtergelaten bij wijlen Catharina Soeten daar vader 
van was Balthazar Vande Brande dewelke behoorlijk heeft verheven na de dood van 
voorstaande Cathlijn Soeten de voorschreven twee zillen. Stellende hierop het 
voorschreven weeskind met naam Franciscus Vande Brande oud omtrent 14 jaar als 
sterfman voor wie den voorzegde Jan Vanden Brande als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 30 september 1716 compareerde Jan Baptist Verborghstadt dewelke mits de dood van 
Jan Vanden Brande den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 16 oktober 1753 voor den heer stadhouder en Leenmannen compareerde Jan Baptist 
Verborghstadt nomine uxoris Dimpna Van Den Brande dewelke na de dood van 
Franciscus Vande Brande als aan haar bij scheiding en deling ten dele bevallen, behoorlijk 
heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande twee zillen land genaamd  
“ de herbaen “ waarvan de wederhelft competeerde aan de weduwe en erfgenamen wijlen 
Reijnier Van der Wespen bij koop gedaan tegen Peeter Vanden Branden. Blijvende de 
voorschreven Dimpna Van Den Branden sterfvrouw voor wie haar man als bezetman den 
eed heeft gedaan. 
 
Op 29 januari 1755 voor stadhouder en leenmannen compareerde Joanna Van 
Kerckhoven weduwe van wijlen Reijnier Vander Wespen en vertonende alhier zeker akte 
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van goedenis verleden door Peeter Van Den Brande in faveur van den voorschreven 
Vander Wespen over een perceel land groot een derdel als blijkt doch aldaar kwalijk gegoed 
vermits men bevind den zelfde pand alhier leenroerig te zijn bovendien exhibeert de 
voorschreven comparant alsnog een manuele procuratie verleden door Henrick Bertels 
inwoner van Westmeerbeek als erfgenaam van de voorschreven Peeter Vanden Brande … 
Vervolgens zijn de weduwe en kinderen van de voorstaande Reynier Vander Wespen hierin 
gegooid en geërfd, stellende hierop voor sterfvrouw haar dochter met naam Marie Elisabeth 
Vander Wespen oud omtrent 27 jaren voor wie Jacobus Verachtert als bezetman 
continueerde op zijn vorige eed. 
Koop 165 - 0 
 
Op 29 maart 1787 compareerde voor A. J. Oniaerts en P. Bulckens Leenmannen van deze 
Leenhove van Westerloo, Petrus Josephus Verborghstadt Jan Andriessoon, welke 
comparant mits de dood van Dimphna Van Den Brande zijn tante in onverdeelde rechten 
zo ten zijn behoef als ten behoeve van zijn zuster behoorlijk heeft verheven en ontvangen 
ten leen de voorstaande helft van twee zillen land genaamd “ de herbaene “ waarvan aan de 
weduwe en erfgenamen van wijlen Reijnier Vander Wespen de wederhelft competeert. 
Blijvende den comparant relevant sterfman en heeft als bezetman deze Hove hulde en eed 
van trouw gedaan. 
 
Folio 141         AMW-CA2877-153  
 
Hendrick Heijlen houdt te leen een zille en drie en dertig roeden land gelegen tot Soerle 
aan “ de herbaene “ palende oost zijn leven zuid de Cappelrije van het casteel, west Jan 
Van Kerckhoven en noord de Herbaene, ut patet in libro Westerloo folio 116 verso. 
 
Op 27 februari 1731 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Adriaen Heijlen en 
heeft mits de dood van Hendrick Heijlen zijn vader in broederlijke en zusterlijke rechten 
verheven en ontvangen te leen de voorzegde zille en 33 roeden land. Blijvende dezelfde 
sterfman en bezetman. 
 
Op 16 oktober 1753 compareerde Peeter Heijlen dewelke bij scheiding en deling aan het 
voorstaande pand komende heeft den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 6 april 1761 voor stadhouder en leenmannen compareerde Juffrouw Maria Theresia 
Heijlen enige achtergelaten dochter wijlen Peeter Heijlen daar moeder van was Anna 
Catharina Van den Bolck ten deze bijgestaan met de heer Carolus Lancelotus Josephus 
De Vries secretaris van Grobbendonk dewelke na de dood van haar voorschreven vader 
behoorlijk verheven en te leen heeft ontvangen de voorstaande zille en 33 roeden land 
gelegen tot Zoerle aan de Herbaen. 
 
Wij P. M. Soeten loco den heer stadhouder A. J. Oniaerts, Petrus Bulckens en Joannes 
Mols, Leenmannen van deze Leenhove van Westerlo doen te weten dat voor hen 
compareerde Henricus Josephus Soeten uit kracht van procuratie op hem verleden door 
Juffrouw Anna Theresia Heijlen, bijgestaan met de heer Carolus Josephus L. De Vries 
secretaris van Grobbendonk haar man, dezelfde procuratie uit zekere akte van transport 
gepasseerd voor de notaris C. Bouwen tot Lille residerende op 18 november 1785, welke 
comparant verklaarde alzo in volle erfdom te transporteren ten behoeve van Martinus Van 
Hemelen, inwoner van Zoerle Westerloo, in wiens plaats Joannes Martinus Van Hemelen 
zijn oudste zoon alhier is mede comparerende en deze koop van zeker perceel land 
accepterende. Palende oost den koper, zuid het Beneficie van het kasteel van Westerloo, 
west Peeter Nuijens en noord de Herbaen, om en mits de som van 260 guldens bij taxatie 
van de schepenen van Westerloo. Verzoekende dienvolgens dat de koper, zijn huisvrouw en 
kinderen daar in zouden worden gegoed. Blijvende Joannes Martinus Van Hemelen mede 
comparant sterfman en bezetman. 
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Folio 143         AMW-CA2877-155  
 
Jonker Peeter Hoens houdt te leen een volle leen genaamd “ de wittegracht “ gelegen tot 
Soerle onder Westerloo vrij van thienden, derde boom, haefstant en oorlove en de verder 
consisterende in diverse partijen van erven, heerlijcken leenboek met zijn bewind en resorten 
zo die van ouds zijn gebruikt als blijkt in het oud Leenboek van Westerloo folio 166, nota dat 
Juffrouw Catharina Bommarts 1 op de voorstaande heerlijkheid is heffende een rente van 
5000 guldens kapitaal, ut patet in predicto libro 237 verso. 
 
Op 13 augustus 1703 compareerde voor stadhouder en mannen van leen Amandus 
Maesmans dewelke uit kracht van procuratie verleden voor de notaris De Catere tot 
Antwerpen residerende op 14 juni 1699 bij vrouw Isabella de Arce weduwe van wijlen 
Jonker Petrus Hoens dewelke mits zijn dood behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen 
uit kracht van haar contract het volle leen met zijn appendenties en dependenties zoals van 
ouds is verheven hiertoe komende heeft Sr. Amandus Maesmans als bezetman den eed 
van trouwe gedaan blijvende zij Isabella de Arce als sterfvrouwe actum november 1699.  
 
Compareerde Sr. Leemans dewelke mits de dood van Amandus Maesmans heeft als 
bezetman den eed van trouw gedaan, coram den doctoor Lepage en Hendrick Bourbon 
leenmannen deze 28 maart 1715. 
 
Compareerde Peeter Wils junior dewelke mits de dood van Peeter Leemans den eed als 
bezetman heeft gedaan deze 11 mei 1718. 
 
Op 18 oktober 1729 compareerde Jonker Enghelbertus Franciscus Van Cannaert in 
huwelijk hebbende vrouw Isabella D’ Arce en heeft mits de dood van Peeter Wils de eed 
als bezetman gedaan. 
 
Op 16 mei 1736 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Joannes Baptista 
Wuijts als geconstitueerde van juffrouw Francisca Josepha Schut volgens akte daarvan 
gepasseerd voor den notaris P. Ockers en zekere getuigen binnen Antwerpen hier de kopie 
authentiek getoond waarvan de teneur van woord rot woord luidt als volgt: Op heden 18 
januari 1736 voor mij notaris Peeter Ockers tot Antwerpen compareerde Juffrouw 
Francisca Josepha Schut de heer Petrus Henricus dochter wijlen, bejaard en haar zelve 
zijnde, dewelke heeft machtig gemaakt Joannes Baptista Wuijts om in haar naam te gaan 
en compareren voor de heren stadhouder en mannen van leen des lands en markizaat van 
Westerloo om te verheffen alzulke kapitale penningen als aan wijlen den heer Jacobus 
Schut des comparants vaderlijke oom gecompeteerd heeft uit kracht van scheiding en deling 
der achtergelaten goederen van wijlen Juffrouw Catharina Blommaerts weduwe van de 
heer Joannes Schut die haar ouders waren bezet op de goederen cijnsboek, leenboek en 
der Heerlijkheid van Wittegracht, welke rente alsnu competerende is aan de Juffrouw 
comparante als blijkt bij partagie der achtergelaten goederen van wijlen de Heer Jacobus 
Schut boven genaamd o.a. op den 8 augustus 1735 voor de schepenen alhier gepasseerd. 
stellende haar comparante als sterfvrouw voor wie de geconstitueerde den gewone eed van 
hulde en trouw als dienstslijk man gedaan heeft. 
Jus Domini 47 - 17 = fout voor twee keren 95 - 14  
 
Op 5 december 1738 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jonker 
Engelbertus Franciscus Van Cannaert als machtig gemaakt zijnde van de Juffrouwen 
Joanna Catharina Schut en Isabella Schut beiden geestelijke dochters en Juffrouw 
Regina Benedicta Victoria Schut met de Heer Jan Carols Naekens oud aalmoezenier der 
stad Antwerpen volgens de akte daarvan gepasseerd voor de notaris Peeter Huijbrechts 

 
1 In volgende akten wordt ze Catharina Blommaerts genoemd. 
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en zekere getuigen binnen de voorzegde stad op datum van 19 juli 1738 ons leenmannen bij 
kopie gezien, dewelke in de naam van de voorzegde juffrouwen als erfgenamen van wijlen 
hun zuster Juffrouw Francisca Josepha Schut volgens haar testament en mits de dood van 
dezelfde in onverdeelde rechten heeft verheven en ontvangen te leen alzulke rente als de 
voorschreven Juffrouw heffende was op de goederen en Heerlijkheid van Wittegracht 
gelegen tot Zoerle onder Westerloo. Stellende hierop voor sterfvrouw Juffrouw Joanna 
Catharina Schut voor wie den Jonker comparant den eed van hulde heeft gedaan.  
 
Op 29 november 1751 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Jonker Engelbertus 
Franciscus Van Cannaert voor en in de naam van Juffrouw Isabella Schut geestelijke 
dochter tot Antwerpen dewelke na de dood van Juffrouw Joanna Catharina Schut haar zus 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen alzulke rente als de voorschreven Juffrouw 
Joanna Catharina Schut met haar consoorten heffende was op de goederen en 
Heerlijkheid van Wittegracht. Stellende hierop voor sterfvrouw de voornoemde Juffrouw 
Isabella Schut voor wie den comparant dienstelijk op zijn vorige eed continueerde. 
Jus Domini 64 - 18  
 
Op 17 december 1757 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jonker Mattheus B. J. 
Van Cannaert D’Hamale als enige achtergelaten zoon van wijlen vrouw Isabella D’Arce 
daar vader van leeft Jonker Engelbertus Franciscus Van Cannaert dewelke mits de dood 
van zijn voorschreven moeder heeft verheven en ontvangen te leen een volle leen genaamd 
“ de Wittegracht “ gelegen tot Zoerle onder Westerloo, vrij van thienden, derdeboom, 
haefstaet en … verder consisterende in diverse partijen van erven, Heerlijken Leenboeck 
met zijn bewind en resort zo die van ouds zijn gebruikt. Blijvende hij Jonker sterfman en 
bezetman. 
 
Op 9 maart 1787 voor A. J. Oniaerts, P. M. Moeten Leenmannen, compareerde Henricus 
Josephus Soeten als geconstitueerde van Jonker M. B. J. Van Cannaert voor en in de 
naam van de weduwe Jan Carlo Naekens als erfgenaam van wijlen Juffrouw Isabella 
Schut, welke comparant behoorlijk heeft verheven en de leen ontvangen na de dood van de 
laatst gemelde Juffrouw alzulke kapitale rente als deze heffende was op de goederen en 
Heerlijkheid van Wittegracht. Stellende den geconstitueerde zich hier als sterfman en 
bezetman. 
 
Akte van cassatie van een kapitale rente van 5000 guldens wisselgeld laatst gestaan 
hebbende uitwijzende de akte van verhef ten profijt van Juffrouw de weduwe Jan Karlo 
Naekens en ten last van Jonker Matthias Barnabas Joannes Van Cannaert d’ Hamale 
Heer van Wittegracht geaffecteerd voor de leenmannen van deze Leenhove den 28 juni 
1692 uit kracht van zekere procuratie verleden op alle toonders door wijlen Jonker Petrus 
Hoens heer van Wittegracht. Item door Jonker Henricus Franciscus zoon ook in zijn leven 
heer van Wittegracht, daar moeder van was vrouw Isabella Dijmpna De Pape zo voor 
zichzelf als in hoedanigheid van voogd over Jonker Fredericus Hoens en Juffrouw 
Ferdinandina Hoens zijn onbejaarde broeder en zuster ten dien effect gemachtigd geweest 
zijnde van mijne Heeren de Borgemeesters en schepenen der stad Antwerpen. Item en 
eindelijk door Jonkvrouw Isabella Hoens zijn bejaarde zuster geïnsereerd in zeker akte van 
rentconstitutie gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen op 20 juni 1692 tot meer 
securiteit der renthefster juffrouw Catharina Blommaerts weduwe van heer Joannes 
Schut. 
 
Wij H. J. Soeten loco stadhouder A. J. Oniaerts, P. M. Soeten en Joannes Mols leenmannen 
van deze Leenhove doen te weten met kennis der waarheid dat ten ondergeschoven dag 
voor ons compareerde J. C. Soeten vertonende den constituanten brief van het gemeld 
kapitaal met zekere kwitantie staande in pede derzelfde ondertekend de weduwe Jan Karlo 
Naekens, waarbij bleek dat de laatstgenoemde de Juffrouw renthefster had ontvangen van 
den voorschreven Jonker M. B. J. Van Cannaert de som van 5000 guldens wisselgeld in 
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redemptie van het kapitaal in het witte dezer vermeld en geconsenteerd in de cassatie van 
hetzelfde kapitaal. 9 maart 1787.  
 
Folio 147         AMW-CA2877-159 
 
Anthoni Milis houdt te leen na de dood van Maeijcken Toelen omtrent de helft van drie 
zillen weide gelegen tot Soerle aan de Wittegracht, palende oost de erfgenamen Jan Toelen, 
zuid Jonker Hoens, west Nicolaes Goijvaerts en noord de Wimpe, staande voor sterfman zijn 
zoon Peeter Milis, blijvende bezetman Anthoni voorschreven, ut patet in libro Westerloo folio 
155 verso. 
 
Op 4 december 1715 heeft de voorschreven Peeter Milis mits de dood van zijn vader den 
eed als bezetman gedaan. 
  
Op 3 februari 1757 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Peeter Van Gehuchten 
als gelaste bij procuratie bij manuele procuratie de dato 28 januari laatstleden wegens den 
advocaat Engelborghs Aertssone dewelke nomine matris Elisabeth Vanderborght hier 
toekomende bij deling en is de voorschreven Peeter Milis als sterfman en bezetman 
gecontinueerd op zijn vorige eed.  
 
Op 30 oktober 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Boset dienaar uit 
kracht van procuratie geïnsereerd in zekere akte van verkoop verleden als folio 131 en 
bekende alzo verkocht te hebben aan Jan Snijers gehuwd met Anna Briers ingezetenen 
van Zoerle de voorstaande helft van drie zillen weide gelegen tot Zoerle aan de Wittegracht 
… Blijvende den koper Jan Snijers sterfman en bezetman. 
 
Folio 149         AMW-CA2877-161  
 
Jan Verleuffel nomine uxoris houdt te leen de andere helft van de drie zillen weide gelegen 
tot Soerle aan de Wittegracht, palende oost Lenaert Thoelen, zuid Jonker Hoens, west Jan 
Soeters erfgenamen en noord de erfgenamen Peeter Melis, ut patet in libro Westerloo folio 
152. Blijvende Maeijken Helsen sterfvrouw en hij Verleuffel bezetman. 
 
Op 17 april 1731 compareerde Jan Verleuffel en heeft mits de dood van Maijken Helsen 
verheven het vierde part van de voorschreven drie zillen weide. Blijvende dezelfde sterfman 
en bezetman. 
 
Op 17 april 1731 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Van Kerckhoven 
Sebastiaenssone verklarende hoe dat zijn vader over 30 of meer jaren geleden in koop heeft 
verkregen van de erfgenamen Merten Douwen en Maeijken Helsen een vierde part in de 
voorschreven drie zillen weide, dienvolgens worden de gelijke erfgenamen des voorschreven 
Sebastianus Van Kerckhoven hierin gegoed. Stellende voor sterfvrouw Maria Van 
Kerckhoven dewelke bij deling hiertoe is gekomen voor wie Michiel Verachtert den eed als 
sterfman (= bezetman) heeft gedaan. 
Koop 50 - 0  
Jus Domini 2- 10  
 
Op 21 april 1735 (of 1731) voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Dauwen en 
heeft mits de dood van Maijken Helsen verheven het vierde part van de voorstaande drie 
zillen weide. Stellende voor sterfman Adriaen Dauwen zijn broeder voor wie hij Jan 
Dauwen is gecontinueerd op zijn voorgaande eed als bezetman. 
 
Op 1 juni 1745 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Adriaen Douwen zo voor 
zichzelf als in kwaliteit van voogd der wezen wijlen Anthoen Douwen, Peeter Dils voor en 
in den naam van zijn zoon Jan Baptist Dils gehuwd hebbende Maria Douwen verklarende 
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dat hun vader Jan Douwen in zijn leven op 15 juni 1739 heeft verkocht heeft aan Adriaen 
Van Kerckhoven het voorstaande vierde part in de drie zillen beemd. Blijvende de koper 
cum uxore sterfman en bezetman. 
Koop 50 - 0  
Pontgeld 2 - 10  
 
Op 11 november 1758 voor stadhouder en leenmannen compareerde den notaris E. 
Oniaerts uit kracht van manuele procuratie om hem verleden door Maria Van Kerckhoven 
weduwe van wijlen Peeter Simens. Item door haar zoon Jan Baptist Simens ingevolge hun 
biljet van 20 maart 1757, bekennende verkocht te hebben aan Adriaen Van Kerckhoven 
Sebastiaenssone het voorstaande vierde part van drie zillen beemd.  
Koop 72 dus met twee verheffen hergewijde 8 - 12  
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerde de voorschreven notaris Oniaerts 
als curator van de boedel wijlen Adriaen Van Kerckhoven Sebastiaenssone uit kracht van 
zekere brieven verworven op datum van 31 mei 1754, bekennende alzo verkocht te hebben 
aan Jan Snijers Janssone het voorstaande vierde part van drie zillen weide gelegen tot 
Zoerle aan de Wittegracht. Palende oost Antoni Melis zijnde de wederhelft, zuid den heer 
van de Wittegracht, west Joseph Soeters en noord Antoni Melis voorschreven. Blijvende 
sterfman voor wie Jan Snijers zijn vader den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Ten voorschreven dag compareerde dezelfde en bekennende alsnog verkocht te hebben 
aan den voorschreven Jan Franciscus Snijers Janssone het andere vierde part in drie 
zillen beempt. Blijvende insgelijks sterfman en den vader bezetman.  
Koop van de voorstaande twee items 144 - 0  
Pontgeld 7 - 4  
 
Folio 151         AMW-CA2877-163  
 
Jan Caers den jongen nomine uxoris houdt te leen zeker perceel land groot omtrent een oud 
boender gelegen tot Soerle aan de Wittegracht en geheten “ het jan geerts “ daar nu een 
huis op staat. Palende oost het missenstraatje, zuid zijn zelve, west Adriaen Soeters en 
noord Jonker Hoens. Blijvende Maria Peeters zijn huisvrouw als sterfvrouw en de 
voorschreven Jan Caers haar bezetman, ut patet in libro Westerloo folio 155 verso. 
 
Op 18 december 1716 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Thoelen dewelke 
mits de dood van Maria Peeters behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het 
bovengemelde land en huis groot omtrent een half bunder. Blijvende hij Jan Thoelen 
sterfman en bezetman. 
 
Op 30 september 1726 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Thoelen 
Janssone dewelke mits de dood van Jan Thoelen zijn vader behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen het bovenstaande land en huis, groot omtrent een oud boender. Blijvende 
Adriaen Toelen sterfman en bezetman.  
 
Op 28 augustus 1769 compareerde voor Peeter Douwen, Joannes Cuijpers, Jan Mols en 
meer leenmannen, Joannes Gebruers Adriaenssone welke comparant bij dood van 
Adriaen Thoelen zijn maternele oom zo ten zijn behoef als ten behoeve van zijn broeders 
en zusters in onverdeelde rechten behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het 
voorschreven nu vervallen huis en land, blijvende den comparant relevant sterfman en 
bezetman. 
 
Op 13 maart 1780 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Jan Baptist Van Dijck, Petrus 
Josephus Naets, Adriaen Peeters, Joannes Mols en meer Leenmannen, compareerde 
Franciscus Gebruers welke comparant na de dood van Joannes Gebruers zijn broeder 
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behoorlijk heeft verheven en zo ten zijn behoef als ten behoeve van zijn broeders, zuster, 
broeders en zusters kinderen in onverdeelde rechten te leen ontvangen het voorstaande oud 
bunder land gelegen tot Zoerle aan de Wittegracht. 
Het hergewijde bij taxatie van leenmannen met het huis daarvan is afgebroken de somme 
van 12 guldens … 
 
Folio 153         AMW-CA2877-165  
 
Dimpna Van Castel houdt te leen een zille van “ den bogaert bempdt “ gelegen tot Soerle, 
palende oost Peeter Helsen, zuid haar zelve, west Anthoon Milis en noord “ den 
balenbosch “, staande voor bezetman Jan Van Castel, ut patet in libro Westerloo folio 124 
verso. 
 
Op 13 december 1700 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Lembrecht Van 
Eutsel en Jan Van Castel als voogden der achtergelaten wezen wijlen Adriaen Van Eutsel 
en Dijmpna Van Castel en hebben na de dood van de voorschreven Dijmpna behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen de voorschreven zille van “ den bogaard bempt “. Stellende 
hierop voor sterfvrouw Maria Van Eutsel één der voorschreven erfgenamen voor wie Peeter 
Van Eutsel als bezetman den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op 18 september 1721 voor stadhouder en leenmannen compareerde Lenaert Thoelen en 
heeft mits de dood van Maria Van Autsel zijn gewezen huisvrouw verheven en ontvangen te 
leen de voorstaande zille beemd. Blijvende dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 3 maart 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Thoelen dewelke na de 
dood van zijn vader Leonardus Thoelen behoorlijk heeft verheven en ontvangen ter leen de 
bovenstaande zille. Blijvende hij comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 17 juli 1764 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Catharina Dauwen 
weduwe van wijlen Jan Thoelen dewelke na de dood van haar man ten behoeve van haar 
kinderen behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande zille. Stellende 
hierop voor sterfman haar zoon Peeter Thoelen oud omtrent de 20 jaren voor wie Adriaen 
Thoelen den gewoonlijke eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op 13 maart 1787 voor P. M. Soeten, Jan Baptist Van Dijck, Petrus Josephus Naets, 
Adriaen Josephus T’ Seijen en meer leenmannen, compareerde Joannes Martinus Van 
Hemelen zoon van wijlen Martinus Van Hemelen daar moeder af leeft Dimphna Thoelen 
welke comparant na de dood van Peeter Thoelen zijn oom behoorlijk heeft verheven en te 
leen ontvangen de voorstaande zille beemd gelegen tot Zoerle in “ den bogaerd bempd “ 
aan zijn voorschreven moeder bij scheiding en deling bevallen tegens haar zusters en 
broeder. Blijvende den comparant relevant sterfman en bezetman. 
 
Folio 154         AMW-CA2877-166  
 
Peeter Vanden Bosch houdt te leen ook een zille in de voorgaande “ bogaert bempdt “ 
gelegen tot Soerle daar de Wimpe in het midden door loopt. Palende oost Peeter Helsen, 
zuid zijn zelven west Anthoni Milis en noord “ den balenbosch “, ut patet in libro Westerloo 
folio 124 verso.  
 
Op 28 mei 1699 compareerde Peeter Willems nomine uxoris en Machiel Vervort als 
voogden der wezen Joan Bruers, en heeft na de dood van Peeter Vande Bosch behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen de voorstaande zille “ bogartbempt ” voor en in de naam 
van Anna Vande Bosch erfgenamen van de voorschreven Peeter Vande Bosch dewelke 
alhier als sterfvrouw blijft voor wie als bezetman haar man Peeter Willems den eed van 
trouw heeft gedaan. 
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Dezelfde dag compareerden Peeter Willems en Anna Van Den Bos zijn huisvrouw en 
Machiel Vervort als momber der wezen Joan Bruers welke bekenden in koop overgeven te 
hebben de voorzegde zille “ bogart bempt “ zo hun zelf sterk makende en voor haar zuster 
en broeders kinderen en Digna Janssens en Carstiaen Van Den Bos ten behoeve van 
Peeter Van Outsel Ariaenssone en Maria Van Outsel voor wie Peeter Van Outsel als 
sterfman en bezetman den eed van trouw gedaan. 
 
Op 5 september 1750 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Van Outsel 
dewelke na de dood van zijn vader Peeter Van Outsel in zusterlijke en broederlijke rechten 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande zillen. Blijvende den 
comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 13 maart 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Jan Baptist Van Dijck, Adrianus 
Joseph T’ Seijen, A. J. Oniaerts, leenmannen compareerde Franciscus Gebruers welke 
comparant na de dood van Adriaen Van Outsel (de broer van zijn huisvrouw) heeft 
behoorlijk verheven en te leen ontvangen de voorstaande zille. Blijvende den comparant 
relevant sterfman en bezetman.  
 
Folio 155         AMW-CA2877-167  
 
Ex folio 52 verso (folio 50) 
 
… de dood van zijn vader Adriaen Boels behoorlijk heeft verheven en ten zijn behoef te 
leen ontvangen een zille dries gelegen in “ het goorken “ palende pro ut folio 52 recto. 
Blijvende hij comparant relevant sterfman en bezetman.  
Hergewijd 2- 10 - 0  
 
Folio 156         AMW-CA2877-168 
 
Adriaen Van Bael en zijn huisvrouw houden te leen omtrent een zille beemd met een 
straatje gelegen onder Soerle op de Wimpe. Palende oost Adriaen Van Kerckhoven, zuid 
Jan Wauters, west Jan Van Kerckhoven en noord de Wimpe. Stellende voor sterfman Peeter 
Peeters Michielssone blijvende de voorzegde Adriaen Van Bael bezetman, ut patet libro 
Westerloo folio 164. 
 
Op 25 juni 1705 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Peeters die na 
de dood van Adriaen Van Bael en heeft den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 8 juni 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Vereijt in huwelijk 
hebbende Catharina Helsen gewezen weduwe van wijlen Jan Peeters aan wie het 
voorstaande pand was bevallen en heeft mits de dood van Peeter Peeters behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen de voorstaande zille beemd. Stellende voor sterfvrouw de 
voorzegde Catharina Helsen voor wie hij Jan Vereijt den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 11 november 1729 voor stadhouder en mannen van leen compareerden Adriaen 
Peeters, Peeter Helsen nomine uxoris Joanna Peeters, dezelfde als gelaste van Jan 
Peeters en hebben tussen hun indivies in zusterlijke en broederlijke rechten met de dood 
van hun moeder Catharina Helsen verheven en ontvangen te leen de voorschreven zille 
beemd. Blijvende hij Adriaen Peeters sterfman en bezetman.  
 
Op 15 februari 1742 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Peeters die bij 
scheiding en deling tot het voorstaande pand is komende en is gecontinueerd op zijn vorige 
eed. 
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Op datum voorschreven compareerde dezelfde bekennende verkocht te hebben aan Peeter 
Douwen en Joanna Verbiest zijn huisvrouw de voorschreven zille beemd met een straatje. 
Blijvende hij Peeter Douwen sterfman en bezetman. 
Koop 121 - 0  
Pontgeld 10 - 12  
 
Op 6 mei 1782 compareerde voor Peeter De Smedt, Joannes Cuijpers en Jan Baptist Van 
Dijck leenmannen, Joannes Douwen gehuwd met Elisabeth Verstappen, welke comparant 
bij dood van Peeter Douwen zijn vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de 
voorstaande zille beemd met een straatje als aan hem bij deling was bevallen. Stellende 
daarop voor sterfvrouw de gemelde Elisabeth Verstappen zijn huisvrouw voor wie hij 
comparant als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Folio 158         AMW-CA2877-170  
 
Jan Baptist Wauters Janssone houdt te leen een derde part in een half boender beemd 
gelegen omtrent de Wittegracht op de Wimp, palende oost Jonker Peeter Hoens, zuid 
dezelfde Jonker Hoens, west de Wimpe en noord Niclaes Govaerts en een loop komende 
van Damseijnde, ut patet in libro Westerloo folio 206 verso, verheven door zijn moeder Anna 
Van Gauwberghen die haar voorschreven zoon onder zijn jaren voor sterfman heeft doen 
stellen. 
 
Op 7 januari 1712 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jan Baptist Wauters 
welke na de dood van zijn moeder Anna Gauberghen heeft ten behoeve van de kinderen 
Hendrick De Custer zijn zwagers kinderen als hem ten dele bevallen bij scheiding en deling 
het voorstaande part in een half boender beemd. Blijvende de voorschreven Wauters als 
sterfman en bezetman. 
  
Mits de dood van de heer drossaard en in zijn leven had vergeten aan te tekenen het Jus 
Domini, is daar voor tot naarder onderzoek goed gedaan twee guldens en 10 stuivers.  
 
Op 10 mei 1751 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Bosgaerts nomine 
uxoris Anna De Kooster de welke na de dood van Jan Baptist Wouters behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven derde part in een half boender beemd 
gelegen omtrent de Wittegracht. Blijvende den comparant sterfman en bezetman.  
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Peeter Douwen, Jan Cuijpers en meer 
leenmannen, Adriaen Bossaerts welke comparant bij de dood van Peeter Bossaerts zijn 
vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen ten behoeve van Elisabeth De 
Ceuster zijn moeder het voorstaande derde part in een half bunder beemd gelegen omtrent 
de Wittegracht. Blijvende den comparant relevant sterfman en bezetman.  
   
Folio 160         AMW-CA2877-172 
 
Adriaen Goijvaerts nomine uxoris houdt te leen huis en hof met het land daaraan, gelegen 
tot Daemseijnde groot omtrent 130 roeden, palende oost en zuid de Pleijn van Daemseijnde, 
west Jan Vermeerberghen, noord Peeter Helsen, staande den voorschreven Adriaen 
Goijvaerts huisvrouw met naam Maria Helsen voor sterfvrouw en hij bezetman, ut patet in 
libro Westerloo folio 188. 
 
Op 16 december 1718 voor leenmannen compareerde Adriaen Goijvaerts en heeft mits de 
dood van Maria Helsen zijn huisvrouw het voorstaande huis, hof met de aangelegen landen 
te leen ontvangen. Blijvende dezelfde sterfman en bezetman. 
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Op 28 maart 1731 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Dauwen en heeft mits 
de dood van Adriaen Goijvaerts bij successie hiertoe komende verheven en ontvangen te 
leen in zusterlijke en broederlijke rechten het bovenstaande huis, hof en land. Stellende voor 
sterfman zijn zoon Anthon Dauwen oud omtrent de 20 jaar voor wie hij Jan Douwen den 
eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 4 juli 1744 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Dauwen Janssone 
als voogd der wezen wijlen Anthoon Dauwen daar moeder af leeft Jenno Marie Van Dijck 
en heeft na de dood van de wezen vader en bij scheiding en deling hiertoe komende ten 
behoeve als voor in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen te leen het 
voorstaande huis, hof met de landen daaraan. Stellende daarop voor sterfman Jan Dauwen 
één der wezen oud omtrent tien jaar voor wij hij comparant als bezetman den eed heeft 
gedaan. 
 
Op 16 juni 1787 voor P. M. Soeten en Adriaen Dauwen Leenmannen compareerde 
Franciscus Huijskens gehuwd hebbende Maria Anna Helsen, weduwe van wijlen 
Joannes Douwen welke comparant na de dood van dito Douwen behoorlijk heeft verheven 
en ten behoeve van zijn twee kinderen en in broederlijke rechten te leen ontvangen 130 
roeden land gelegen tot Damseijnde daar over enige jaren een huis heeft gestaan. Stellende 
hij comparant relevant voor sterfman Guilliam Douwen één der voorschreven kinderen oud 
omtrent 15 jaar voor wie hij comparant als bezetman den eed heeft gedaan. 
Hergewijd alzo het huis daar nu niet meer op en staat 6 - 0 - 0  
 
Folio 163         AMW-CA2877-175  
 
Adriaen Helsen Janssone houdt te leen zeker half bunder land gelegen bij “ het 
schobbroeck “ tot Gelindel, oost de straat, zuid Jan helpen, west Peeter Helsen en noord 
Catlijn Helsen, ut patet in libro Westerloo folio 209 verso. Nota: dat dit pand ligt en genaamd 
is “ het trot “, ut patet folio 209 libro Westerloo. 
 
Op 29 december 1721 voor stadhouder en leenmannen compareerde Merten Helsen voor 
zijn moeder Christina Helsen en heeft mits de dood van Adriaen Helsen zijn vader 
verheven en ontvangen te leen het voorstaande half boender. Stellende voor sterfvrouw de 
voorzegde Christina Helsen voor wie hij comparant als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Voor stadhouder en leenmannen compareerde Henrick Bouwen als gemachtigde van 
Adriaen Helsen Janssone zoals blijkt uit een procuratie ingeschreven in een akte van 
obligatie die gepasseerd is voor notaris Thijs op 19 december 1717. Blijkende daaruit dat 
de constituant bij scheiding en deling tot zijn last heeft genomen alzulke obligatie als zijn 
overleden zuster Cathlijn Helsen getrouwd geweest met Jan Van Gansen, verleden heeft 
tot profijt van Peeter Heijlen Mertenssone ingezeten van Norderwijck en gepasseerd voor de 
notaris P. Wils en zekere getuigen van datum 14 juli 1692 ten kapitaal 100 guldens oude 
valuta los en vrij van alles mits den pand en hypotheek in de voornoemde obligatie 
gecontinueerd aan een ander is geaffecteerd voor den notaris Thijs en heeft te pand 
gesteld het voorstaande half bunder land gelegen en palende als voor, dienvolgens wordt de 
voorschreven Peeter Heijlen daarop gegoed met een rente van 5 guldens jaarlijks. Stellende 
daarop voor sterfman en bezetman zijn zoon Jan Heijlen die den eed heeft gedaan actum 
24 december 1722.  
 
Op 27 augustus 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Wilboort 
Pelsmaeckers gehuwd met Catharina Helsen dewelke na de dood van Christina Helsen 
zijn schoonmoeder behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorschreven half 
boender land. Stellende hierop voor sterfman zijn zoon Martinus Pelsmaeckers oud 
omtrent de 18 jaar voor wie hij comparant den eed van trouw heeft gedaan. 
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Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Jan Cuijpers, Jan Snijers en meer 
leenmannen Martinus Pelsmaeckers die bij de aflijvigheid van Wilboort Pelsmaeckers zijn 
vader als bezetman deze Hove hulde eed en manschap van trouw gedaan. 
 
Op 15 februari 1770 compareerde voor E. G. Oniaerts, Guilliam Helsen en Peeter Verswijvel 
leenmannen Martinus Pelsmaeckers degene die bij de dood van Jan Heijlen behoorlijk 
heeft verheven en ontvangen te leen ten behoeve van Anna Catharina Heijlen geestelijke 
dochter de voorstaande rente van 5 guldens jaarlijks. Stellende voor sterfvrouw Anna 
Catharina Heijlen voor wie den comparant als bezetman op zijn vorige eed continueerde. 
 
Op 15 februari 1770 compareerde voor E. G. Oniaerts, Gilliam Helsen en Peeter Verswijvel 
Leenmannen, Petrus Damasus Daems als gelaste van Anna Catharina Heijlen geestelijke 
dochter, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben vanwege Martinus 
Pelsmaeckers een som van 100 guldens wisselgeld met de verschenen intresten in 
voldoening van het remboursement van alzulk kapitaal dat Adriaen Helsen Janssone 
bekende schuldig te zijn ten behoeve van Peeter Heijlen Martenssone en op 24 december 
1722 alhier gegoed op het voorschreven perceel land en komt hetzelfde mits deze te 
cesseren. 
 
Op 15 februari 1770 compareerde voor Peeter Dils, Gilliam Helsen, E. Oniaerts en Peeter 
Verswijvel Leenmannen, Martinus Pelsmaeckers welke comparant verklaarde verkocht te 
hebben, volgens publieke verkoop gepasseerd voor notaris Joannes Baptista Soeten op 
27 januari 1770, zeker perceel land groot een half bunder, gelegen tot Gelindel onder 
Westerloo. Oost de straat van de Voortcapelle naar Tongerloo, zuid de erfgenamen Michiel 
Van Den Bolck, west Theresia Helsen Niclaesdochter en noord Peeter Dils aan en ten 
behoeve van Geeraert Wouters en Anna Elisabeth Verboven gehuwden om en mits een 
som van 325 guldens. Blijvende de voorschreven Anna Elisabeth Verboven sterfvrouw 
voor wie Geeraert Wouters als bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Op 20 juli 1784 compareerde voor Sr. J. P. Schmitz en Joseph Meir Leenmannen Geeraert 
Wouters laatste weduwnaar van wijlen Anna Elisabeth Verboven welke comparant mits de 
dood van zijn voormelde huisvrouw … 
Vervolg folio 311 verso 
 
Folio 165         AMW-CA2877-177  
 
Cathlijn Helsen houdt te leen zeker half boender land gelegen aan “ het schobbrouck “ tot 
Gelindel, palende oost de straat, zuid Adriaen Helsen, west Merten Helsen en noord Niclaes 
Goijvaerts, staande Merten Soeten voor bezetman, ut patet in libro Westerloo folio 232. 
 
Op 25 juni 1705 voor stadhouder en leenmannen compareerde Merten Helsen die mits de 
dood van Catlijn Helsen in zusterlijke en broederlijke rechten heeft verheven en ontvangen 
te leen het voorschreven half boender land en heeft hierop den eed gedaan. 
 
Zo ten zelfde dag compareerde Guilliam Verachtert als erfgenaam van zijn moeder(?) … 
Helsen die zuster was van voorstaande Catlijn Helsen die bij scheiding en deling ten dele 
bevallen is de helft van het voorstaande half bunder en heeft hierop den eed gedaan als 
bezetman. 
 
Op 30 mei 1707 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Guilliam Verachtert 
dewelke bekende verkocht te hebben de helft van het voorstaande half boender … en heeft 
den koper Hendrick Peetermans hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 4 november 1707 voor stadhouder en mannen van Leen compareerde Merten Helsen 
dewelke bekende verkocht te hebbende behoeve van Jan Diels de helft van het half 
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boender gelegen in “ het schobbroeck “. Oost de straat, zuid Hendrick Peetermans, west de 
voorschreven Merten Helsen drie dagmalen en noord Niclaes Govaerts. Stellende voor 
sterfman zijn zoon Peeter Diels voor wie hij koper den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 18 december 1710 voor Leenvinder in absentie van de stadhouder compareerde … 
Tieboers hem sterk makende voor Jan Geeben als medevoogd van de weeskinderen van 
Jenneken Geeben volgens autorisatie van de wethouders van Tongerlo verklaarde ten 
overstaan van Hendrick Peetermans vader der voorstaande wezen verkocht te hebben de 
helft van het voorzegde half boender aan de voorstaande Jan Diels … 
 
Op 22 januari 1721 heeft Peeter Dils mits de dood van zijn vader als bezetman den eed van 
trouw gedaan gestaan hebbende op de helft van het voorschreven half bunder land. 
 
Op de voorschreven datum voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Dils 
voorschreven en heeft mits de dood van zijn vader Jan Diels verheven de andere helft van 
het voorschreven half boender land gelegen als voor, blijvende dezelfde Peeter Diels 
sterfman en Franciscus Van Wesel bezetman.  
 
Op 17 maart 1766 compareerde Peeter Dils Janssone den ouden die bij dood van 
Franciscus Van Wesel voor bezetman heeft gesteld op de helft van het voorstaande half 
bunder Joannes Baptista Diels zijn zoon actuele schepen van Westerloo. 
 
Op 23 maart 1776 compareerde voor Jan Baptist Dils en Peeter Dils Leenmannen 
Franciscus Wijnants gehuwd met Anna Catharina Dils welke comparant nomine uxoris tot 
de helft van het voorstaande half bunder land bij scheiding en deling is komende als 
bezetman en op zijne vorige eed continueerde. 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde dezelfde en bij scheiding en deling tot de 
andere helft het voorschreven half bunder land komende als bezetman op zijn vorige eed 
continueerde. 
 
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerde Franciscus Wijnants dewelke bij dood van 
Peeter Diels ten behoeve van Anna Catharina Dils zijn huisvrouw behoorlijk heeft verheven 
en ontvangen te leen de helft van het voorstaande half bunder gelegen bij “ schobbroeck “. 
Blijvende de voorzegde Anna Catharina Diels sterfvrouw voor wie den comparant relevant 
als bezetman op zijn vorige eed continueerde. 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Franciscus Wijnants welke comparant bij de 
dood van Peeter Dils ten behoeve van Anna Catharina Dils zijn huisvrouw behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen de andere helft van het voorstaande bunder. Blijvende de 
voorzegde Anna Catharina Dils sterfvrouw en den comparant bezetman. 
 
Folio 167         AMW-CA2877-179  
 
Merten Helsen houdt te leen een zille land, zijnde een derde part van drie zillen genaamd  
“ de drij daghmaelen “ gelegen tot Gelindel, oost Jan Van Gansen, zuid Niclaes Wauters, 
west de erfgenamen Willem Peeters en noord zijn zelfs leen, ut patet folio 110 verso in libro 
Westerloo. Nota dat dit pand moet liggen en genaamd is “ het trot “ en niet “ de drij 
dachmalen “ ut patet libro Westerloo folio 110. 
 
Op den 7 augustus 1708 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Merten Helsen 
voorschreven die na de leensche rechten bekende verkocht te hebben aan Franciscus 
Nelis de voorschreven zille land, dienvolgens heeft de koper hulde en manschap van trouw 
gedaan. 
Koop bij taxatie mits te samen met het huis was verkocht 135 guldens. 
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Jus Domini 6 - 15  
 
Op 31 juli 1725 voor stadhouder en leenmannen compareerde Franciscus Peeters als 
voogd der wezen wijlen Franciscus Nelis en heeft mits de dood van dezelfde Franciscus 
Nelis verheven de voorstaande zille land en dat in zusterlijke en broederlijke rechten. 
Stellende voor sterfman Cornelis Nelis voor wie Franciscus Peeters den eed als bezetman 
heeft gedaan.  
 
Op 14 maart 1750 voor stadhouder en leenmannen compareerde de heer Joannes Baptista 
Nelis secretaris der Heerlijkheid Bouwel, voor en in den naam van zijn broeder de heer 
Henricus Georgius Nelis Kapelaan van Bouwel in kwaliteit als voogd der wezen 
achtergelaten bij wijlen den heer Cornelius Nelis daar moeder af was Juffrouw 
Walschaerts dewelke na de dood van de voornoemde Cornelius Nelis ten behoeve der 
wezen behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen een zille land zijnde een derde part 
van drie zillen, genaamd “ de drij dachmaelen “ gelegen tot Gelindel. Stellende voor 
sterfman Dominicus Nelis één der wezen oud omtrent 12 jaren voor wie Franciscus 
Verachtert daarop dienstelijk den eed heeft gedaan. 
 
Op 7 augustus 1786 compareerde voor stadhouder, Peeter De Smedt, J. P. Schmitz en 
Joannes Mols leenmannen, J. J. Soeten uit kracht van procuratie op hem verleden bij de 
gelijke erfgenamen van wijlen den heer Cornelis Nelis gepasseerd voor de notaris  
G. Vermeiren tot Vilvoorde residerende op datum van 27 september 1777, welke comparant 
verklaarde alzo verkocht te hebben aan en ten behoeve van Adriaen Van Houdt en Joanna 
Maria Verhaegen gehuwden, te weten de voorstaande zille land, deelmakende van een 
perceel van drie zillen en waarvan de twee ander delen leenroerig zijn onder den Leenhove 
van den heer Mangelschots. Palende deze zille oost Guilliam Helsen, zuid Marten Naets, 
west Jan Baptist Diels en Adriaen Douwen en noord de kopers erve met de gemelde twee 
zielen om en mits een som van 142 guldens als wetende een derde der gehele koopsom van 
426 guldens courant geld. Stellende daarop voor sterfvrouw Anna Catharina Van Houdt 
hun dochter oud 18 jaren voor wie Adriaen Van Houdt haar vader als bezetman die deze 
Hove hulde en eed van getrouwigheid heeft gedaan.  
 
Folio 169         AMW-CA2877-182 
 
Niclaes Wauters houdt te leen zeker drie zillen land tot Gelindel gelegen. Palende oost 
Adriaen Helsen, zuid Peeter Helsen, west Jan Geeben en noord Merten Helsen, ut patet in 
libro Westerloo folio 180. 
 
Op 23 november 1717 voor stadhouder en leenmannen compareerde Niclaes Wauters en 
heeft uit kracht van autorisatie van de wethouders van Soerle Parwijs van datum 22 
november 1717, bekennende verkocht te hebben aan Niclaes Helsen Peeterssone de 
voorstaande helft van het voorstaande perceel. Blijvende dezelfde sterfman en bezetman.  
 
Op 22 december 1717 voor stadhouder en leenmannen compareerde Nicolaes Helsen 
voorschreven en heeft mits de dood van Nicolaes Wauters verheven en te leen ontvangen 
de helft van de voorschreven drie zillen land, zijnde deze helft alzo verstorven bij de dood 
van Dimpna Wauters zijn tante. Blijvende dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 17 maart 1759 voor stadhouder en leenmannen compareerde Franciscus Calemans 
gehuwd hebbende Theresia Helsen dewelke na de dood van Nicolaes Helsen zijn 
schoonvader en als aan haar bij scheiding en deling ten dele bevallen, behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen de helft van drie zillen land. Stellende voor sterfvrouw de 
voorschreven Theresia Helsen voor wie den comparant als bezetman den eed heeft 
gedaan. 
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Ten voorschreven dag compareerde dezelfde dewelke na de dood van den voorschreven 
Nicolaes Helsen alsnog behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de andere helft van 
de voorstaande drie zillen gelegen tot Gelindel. Stellende Theresia Helsen zijn huisvrouw 
als sterfvrouw voor wie den comparant hulde en manschap van trouw heeft gedaan. 
 
Op 14 juli 1766 compareerde Theresia Helsen weduwe van wijlen Franciscus Calemans, 
welke comparante bij de dood van haar voornoemde man op de eerste helft van de drie 
zillen voor bezetman gesteld Martinus Helsen die deze Hove eed en manschap van trouw 
heeft gedaan.  
 
Dezelfde dag compareerde dezelfde dewelke bij dood van haar voornoemde man op de 
andere helft der voorstaande drie zillen voor bezetman heeft gesteld Martinus Helsen die op 
zijn vorige eed continueerde. 
 
Op 11 februari 1784 compareerde voor Martinus Helsen en Peeter De Smedt Leenmannen 
van deze Leenhove Josephus Calemans bejaarde jongeman welke comparant bij de dood 
van Theresia Helsen zijn moeder behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de 
voorstaande helft van de drie zillen land. Blijvende den comparant relevant sterfman en 
bezetman.  
 
Op 11 februari 1784 compareerde voor Peeter De Smedt en Marten Helsen Leenmannen, 
Josephus Calemans bejaarde jongeman welke comparant bij de dood van Theresia 
Helsen zijn moeder behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de andere resterende 
helft van de voorstaande drie zillen land. Blijvende den comparant relevant sterfman en 
bezetman. 
 
Op 11 februari 1784 compareerde voor Martinus Helsen, Peeter De Smedt, Franciscus 
Vermeerbergen en Joannes Mols, Leenmannen, Josephus Calemans bejaarde jongeman, 
welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Martinus Aerts te 
weten de helft van het voorstaande perceel land, groot 150 roeden. Palende oost Geeraert 
Wouters, zuid het vederdeel, west de erfgenamen Peeter Fontein en Adriaen Van Houdt en 
noord Adriaen Van Houdt, om en mits de som van 200 guldens courant. Blijvende de 
voorschreven koper sterfman en bezetman.  
 
Op 11 februari 1784 compareerde voor Martinus Helsen, Peeter De Smedt, Franciscus 
Vermeerbergen en Joannes Mols Leenmannen van de Hove, Josephus Calemans bejaarde 
jongeman, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Martinus Aerts, te weten de andere helft van het voorstaande perceel land, groot 150 
roeden. Palende oost Geert Wouters, zuid … (leeg), west de erfgenamen Peeter Fontein en 
Adriaen Houdt en noord het wederdeel, om en mits de som van 200 guldens courant. 
Blijvende de koper sterfman en bezetman. 
 
Folio 171         AMW-CA2877-185 
 
Peeter Helsen houdt te leen zekere zille beemd gelegen tot Gelijnde, oost Jan Verlinden, 
zuid Jan Van Dijck, west Adriaen Van Outsel en noord zijn zelve, ut patet in libro Westerloo 
folio 107. 
 
Op 26 januari 1717 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Merten Helsen als 
voogd van de wezen wijlen Jan Helsen en heeft mits de dood van Peeter Helsen in 
zusterlijke en broederlijke rechten te leen verheven de voorstaande zille beemd. Blijvende 
Peeter Helsen oud omtrent 15 jaar sterfman voor wie dezelfde Merten Helsen als bezetman 
den eed gedaan.  
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Op 9 december 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Van Den 
Brande in kwaliteit als voogd der wees achtergelaten bij wijlen Peeter Van Den Brande 
daar moeder van was Elisabeth Helsen dewelke na de dood van Peeter Helsen de oom 
van de wees behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande zille beemd. 
Stellende de wees met naam Merten Van Den Brande oud omtrent de 17 jaren als sterfman 
voor wie Adriaen Van Den Brande Adriaenszoon den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 25 februari 1775 compareerde voor Peeter Douwen, Adriaen Van Den Bruel, Franciscus 
Snijers en Joannes Mols Leenmannen, Martinus Van De Brande Peeterssone welke 
comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Petrus Josephus 
Naedts gehuwd met Anna Elisabeth Van Den Brande de voorstaande zille beemd gelegen 
aan De Wimpe tegenover “ de baelebosschen ” om en mits de som van 87 guldens en 10 
stuivers. Blijvende de voorschreven gegoede koper sterfman en bezetman. 
 
Folio 172         AMW-CA2877-186 
 
Peeter Helsen houdt alsnog te leen een daghmael of zille beemd geheten “ den bogaerts 
bempdt “ gelegen op de Wimpe, oost zijn zelve voorstaande zille, zuid … (leeg), west 
Dimpna Van Castel en noord de Wimpe, ut patet in libro Westerloo folio 187. 
 
Op 26 januari 1717 voor stadhouder en leenmannen compareerde Merten Helsen als voogd 
der wees van wijlen Jan Helsen en heeft mits de dood van Peeter Helsen in broederlijke en 
zusterlijke rechten verheven en de voorzegde zille. Blijvende hierop sterfman Peeter Helsen 
Janssone oud omtrent 15 jaar voor wie de voorstaande Merten Helsen de eed als bezetman 
heeft gedaan. 
 
Op 9 december 1749 stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Van Den Brande in 
kwaliteit al voogd der wees achtergelaten bij wijlen Peeter Van Den Brande daar moeder 
van was Elisabeth Helsen dewelke na de dood van Peeter Helsen de oom van de wees 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorzegde dagmaal. Stellende voor 
sterfman de wees met naam Merten Van Den Brande oud omtrent 17 jaar voor wie Adriaen 
Van Den Brande Adriaenssoon den eed heeft gedaan. 
 
Op 25 februari 1775 compareerde voor Peeter Douwen, Adriaen Van Den Bruel, Franciscus 
Snijers, Jan Mols en Peeter Verswijvel leenmannen, Martinus Van Den Brande 
Peeterssone welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Joannes Van Den 
Brande weduwnaar van Catharina Van Kerckhoven te weten de voorstaande zille beemd 
gelegen aan de Wimpe tegenover “ de baelebosschen “. Palende oost Adriaen Willems, 
zuid Marten Hemels, west Petrus Josephus Aerts en noord de Wimpe, om en mits de som 
van 87 guldens en 10 stuivers. Blijvende de voorzegde koper sterfman en bezetman. 
 
Op 6 mei 1782 compareerde voor Peeter De Smedt, Jan Cuijpers en meer andere 
leenmannen, Joanna Van Den Brande jonge bejaarde dochter verklarende de voorstaande 
zille beemd bij haar bij scheiding en deling tegens haar zusters bevallen te zijn en stelde 
voor bezetman Joannes Baptista Van Dijck.  
 
Op 6 mei 1782 compareerde voor Peeter De Smedt, Joannes Cuijpers, Joannes Baptista 
Van Dijck en meer andere Leenmannen, Joanna Van Den Brande jonge bejaarde dochter, 
welke comparante bij de dood van Joannes Van Den Brande haar vader behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen de voorstaande zille beemd. Blijvende de comparante 
relevante oud omtrent de 28 jaar sterfvrouw voor wie Joannes Baptista Van Dijck als 
bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
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Folio 174         AMW-CA2877-188 
 
Adriaen Verbiest houdt te leen omtrent twee zillen land gelegen tot Gelindel, geheten “ het 
venheijcken “, oost Adriaen Van Kerckhoven, zuid Niclaes Wauters, west Peeter Siegers en 
noord de erfgenamen Merten Van Dijck, ut patet folio 196 verso in libro Westerloo. 
 
Op 4 maart 1709 compareerde Jan Verbiest den broer van de voorzegde Adriaen Verbiest, 
dewelke mits de voorschreven twee zillen land heeft verheven in zusterlijke en broederlijke 
rechten, hem in deling bevallen en daartoe komende heeft hulde eed en manschap van 
trouw gedaan. 
 
Op 30 mei 1721 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Verbiest en heeft mits 
de dood van Adriaen Verbiest zijn broeder verheven de voorstaande twee zillen land. 
Blijvende dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 10 juli 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerde Anna Maria Verbiest alsnu 
gehuwd met Henrick Heuskens dewelke na de dood van Jan Verbiest haar vader als aan 
heer ten dele bevallen, behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande twee 
zillen land gelegen tot Gelindel. Palende oost met de volgende item oost Hendrick 
Wenderickx, zuid Geerard Helsen erfgenamen, west Guilliam Helsen en noord Anna De Bal. 
Blijvende de comparante sterfvrouw voor wie haar broeder Geerard Verbiest den 
gewoonlijke eed heeft gedaan. 
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Peeter Douwen, Jan Cuijpers en meer 
andere leenmannen Guilliam Helsen welke comparant bij de dood van Geeraerd Verbiest 
voor de voorschreven Anna Maria Verbiest als bezetman op zijn vorige eed continueerde.  
 
Folio 176         AMW-CA2877-190 
 
Peeter Siegers houdt te leen omtrent een zille land gelegen tot Gelindel, oost Adriaen 
Verbiest voorschreven “ venheijcken “, zuid Naenken Siegers, west Jan Helsen en noord 
Merten Van Dijck, ut patet in libro Westerloo folio 195 verso. 
 
Op 5 februari 1699 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Soeten dewelke  
(mits het voorschreven perceel is gelaten ten behoeve van den H. Geest alhier) alhier 
geïnsereerd van de wethouders van Westerloo bekennende verkocht te hebben aan Anna 
Verstraten weduwe van wijlen Geerart Verbiest. Blijvende zij voorschreven sterfvrouw voor 
wie haar zoon Adriaen Verbiest als bezetman den eed heeft gedaan.  
Koop 28 - 0  
Pontgeld 1 - 8  
 
Op heden 4 maart 1704 voor stadhouder en leenmannen compareerde Joannes Verbiest 
die na de dood van Anna Verstraten zijn moeder en heeft behoorlijk verheven en ontvangen 
te leen de voorstaande zille land en heeft dienvolgens den eed van trouw gedaan. 
 
Op 10 juli 1764 voor stadhouder en leenmannen compareerde Anna Maria Verbiest alsnu 
gehuwd met Henrick Heuskens dewelke na de dood van Jan Verbiest haar vader als aan 
haar ten dele bevallen behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen omtrent een zille land 
gelegen tot Gelindel, palende als voor. Blijvende hierop voor sterfvrouw voor wie haar 
broeder Geerard Verbiest de gewoonlijke eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op 18 oktober 1768 competeerde voor P. J. Boulet, Peeter Douwen, Jan Cuijpers en meer 
leenmannen, Guilliam Helsen Guilliamssone welke comparant voor Anna Maria Verbiest 
mits de dood van Geerard Verbiest als bezetman op zijn vorige eed continueerde. 
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Folio 178         AMW-CA2877-192 
 
Jan Helsen Janssone houdt te leen bij mangeling tegen Adriaen Verswijvel nomine uxoris 
Anna Siegers ook een zille benevens de voorstaande zille van Peeter Siegers gelegen tot 
Gelindel, oost de voorschreven Peeter Siegers, zuid Anthoin Douwen de erfgenamen Michiel 
Smolderen, west de erfgenamen Machiel Smolderen Willem Verwimp en noord Anthoin 
Douwen, ut patet in libro Westerloo folio 195. 
 
Op 30 september 1716 voor stadhouder en leenmannen compareerde Guilliam Helsen 
dewelke mits de dood van Jan Helsen Janssone te leen heeft verheven de helft van de 
voorstaande zille. Blijvende dezelfde sterfman en Adriaen Helsen Janssone bezetman. 
 
Op 30 september 1716 compareerde Adriaen Helsen en Michiel Helsen Janssone 
reserverende het consent … menende dat bij hun vader de helft van de voorstaande is 
gegeven en vergund aan Guilliam Helsen hun oom diensvolgende is den voorschreven 
Guilliam Helsen na de leensche rechten daarin gegoed en heeft hij als bezetman daarop 
den eed gedaan. 
 
Op 16 december 1718 voor leenmannen compareerde Catlijn Van Kerckhoven en heeft 
mits de dood van Guiliam Helsen haar man te leen ontvangen en verheven de helft van de 
voorstaande zille gelegen en palende als voor en blijvende als sterfvrouw voor wie Adriaen 
Van Kerckhoven Janssone den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 25 oktober 1729 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Helsen, Adriaen 
Helsen en Cornelis Govaerts als man en voogd van Anna Helsen en hebben mits de dood 
van Cathlijn Van Kerckhoven hun moeder in zusterlijke en broederlijke rechten behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen de voorschreven helft van de voorstaande zille. Blijvende 
Cornelis Govaerts sterfman. 
 
Op 27 april 1735 compareerde Cornelis Govaerts hem sterk makende voor zijn zwagers 
Jan Helsen en Adriaen Helsen en bekennende bij erfmangeling getransporteerd te hebben 
tegen Adriaen Van Kerckhoven tegens 25 roeden erve zijnde cijnsgoed gelegen achter 
zeker huisje gestaan te Gelindel op S’ Heerstraete gekomen van Guilliam Helsen, de helft 
van de voorstaande zille gelegen en palende pro ut folio verso. Dienvolgens is Guilliam 
Helsen Janssone nomine uxoris Adriaentien Van Kerckhoven Adriaensdochter hierin na 
de leensche rechten gegoed. Blijvende den voorschreven Guilliam Helsen sterfman en 
bezetman. 
 
Op 27 februari 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriana Van 
Kerckhoven weduwe van wijlen Guilliam Helsen dewelke na de dood van haar voorzegde 
man en ten behoeve van haar kinderen heeft verheven en ontvangen te leen de helft van de 
voorstaande zille land. Blijvende zij comparante relevante sterfvrouw voor wie Adriaen 
Verswijvel als bezetman den gewoonlijke eed heeft gedaan. 
 
Op 24 mei 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Joseph Wagemans in 
kwaliteit als voogd der achtergelaten wees wijlen Guilliam Helsen daar moeder af was 
Adriana Van Kerckhoven die na de dood van Adriana voorschreven behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen de voorstaande zille land. Blijvende hij comparant sterfman voor wie 
P. J. Boulet als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 17 maart 1766 compareerde voor Peeter Douwen, Peeter Diels, Jan Baptist Diels en 
Andries Helsen Leenmannen, Guilliam Helsen Guilliamssone dewelke na de dood van 
Joseph Waegemans heeft verheven en te leen ontvangen twee derde delen van de 
voorstaande zille. Palende oost Peeter Helsen erfgenamen, zuid Augusti Bosschaert, west 
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Jan Douwen Anthoonssone en noord Anna De Bal. Blijvende den comparant 30 jaar oud 
sterfman en bezetman. 
Vervolg folio 309 
 
=================== 
 
Op 30 september 1716 compareerde voor de stadhouder en mannen van leen Peeter 
Verhoeven die mits de dood van Jan Helsen Janssoon te leen heeft ontvangen de helft van 
de voorstaande zille erve staande folio 178. Blijvende dezelfde sterfman voor wie Michiel 
Helsen den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Michiel Helsen en Adriaen Helsen 
Janssonen en bekenden dat hun vader in zijn leven de voorstaande helft heeft vergund en 
gegeven aan Peeter Verhoeven ut patet folio 178 dienvolgens is den voorschreven Peeter 
Verhoeven na de leensche rechten daarin gegoed. Blijvende dezelfde sterfman en 
bezetman. 
 
Op 3 april 1745 compareerde Peeter Verhoeven Peeterssone die na de dood van zijn vader 
in zusterlijke en broederlijke rechten behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de helft 
van de voorstaande zille land. Blijvende hij comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 10 november 1751 voor stadhouder en leenmannen compareerde Anna Maria 
Verhoeven dewelke bekende volgens de conditie van de schepenen alhier met uitgang der 
brandende kaars gesloten, bijgestaan met haar zoon Peeter Van Outsel daar vader af was 
Nicolaus Van Outsel, verkocht te hebben aan Jan Douwen Peetersone en Anna Leirs zijn 
huisvrouw de voorstaande helft van de zille land pro ut folio 178, groot omtrent 20 roeden. 
Palende oost de erfgenamen Guilliam Helsen, zuid Sebastiaen Van Outsel, west de 
erfgenamen Merten Van Dijck en noord Anna De Bal. Blijvende Jan Douwen sterfman en 
bezetman. 
 
Op 25 april 1769 compareerde voor Joannes Cuijpers en Peeter Diels Leenmannen 
Joannes Douwen weduwnaar van wijlen Anna Leirs, welke comparant verklaarde verkocht 
te hebben aan en ten behoeve van Joannes Baptista Diels te weten alzulk part en deeltje 
als hem bij koop in de zille land hiervoor folio 178 is competerende, om en mits de som van 
26 guldens courant geld. Mede comparerende Joannes Van Meerbeeck gehuwd met 
Theresia Douwen dochter van de voorschreven Jan Douwen dewelke verklaarde deze 
verkoop te responderen mits de voorstaande koopsom worden geëmploieert ten schulden 
behoef der voorschreven Jan Douwen kinderen aangaande de zaak is van een klein 
aanzien om daarover te verzoeken de nodige wettelijke autorisatie. Blijvende de voorzegde 
gegoeden sterfman en bezetman. 
 
Folio 181         AMW-CA2877-195 
 
Peeter Geens houdt te leen huis en hof groot te samen 91 roeden gelegen tot Daemseijnde, 
oost en noord “ de pleijn “, zuid Adriaen Helsen erfgenamen, west de erfgenamen Jan 
Wuijts, ut patet in libro Westerloo folio 237. Nota dat Ambrosius Egidij op het voorstaande 
pand is heffende een rente van 500 guldens kapitaal, ut patet eod folio. 
 
Op 27 april 1699 compareerde Peeter Geens en heeft zo in zijn eigen naam en als 
erfgenaam van zijn vader Franciscus Geens alsmede uit kracht van testament gepasseerde 
voor de notaris P. Wils en getuigen gepasseerd op 16 mei 1695 alhier getoond, bekend 
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jan Vleugels en Marie Verheijden zijn 
huisvrouw en op de last van de voorstaande rente het boven genoemde huis, hof, schuur, 
stal ap- en dependentiën met de erven daaraan gelegen. De koper heeft den eed en 
manschap van trouw gedaan en is tot deze erfgifte gekomen. 
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De koop boven de rente - 400 guldens 
Pontgeld 20 - 0  
 
Op 16 augustus 1701 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Maria Verheijen 
weduwe van Joannes Vleugels die na zijn dood behoorlijk heeft verheven en ontvangen te 
leen het voorstaande huis samen groot 91 roeden hier toekomende heeft Jan Vleugels 
Janssoon voor haar den eed als bezetman gedaan. Blijvende Maria Verheijen sterfvrouw. 
 
Op 14 november 1726 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Vleugels als 
gelaste van Maria Verheijen zijn moeder en dezelfde nom. proprio en als voogd benevens 
Merten Helsen der wezen wijlen Peeter Helsen daar moeder af was Maria Vleughels. Item 
dezelfde Jan Vleugels benevens Peeter Buijtvens als voogden der kinderen Peeter 
Vleugels daar moeder af leeft Anna Buijtvens tot hetgeen na beschreven staat behoorlijk 
geautoriseerd bij de schepenen alhier en hebben dienvolgens wettelijk verkocht aan 
Geeraert Van Kerckhoven het voorschreven huis en hof met conditie dat de voorschreven 
Maria Verheijen haar leven lang mag blijven wonen in de brouwerij en den hof mag blijven 
gebruiken. Blijvende de koper sterfman en bezetman. 
 
Op 6 maart 1772 compareerde voor Joannes Cuijpers leenman loco den stadhouder, 
Cornelis Cluijts, Jan Baptist Dils, Peeter Verswijvel, Peeter Dils en meer andere 
leenmannen, Anthonius Van Kerckhoven en Joannes Franciscus Van Kerkhoven 
gebroeders en bejaarde zonen van wijlen Geeraert Van Kerckhoven benevens Mr. Egidius 
Oniaerts voor en in de naam van den uitlandige … Van Kerckhoven, ten zijne nabestaande 
emploijerende de open brieven van octrooi welke comparanten verklaarden alzo verkocht te 
hebben volgens conditie gepasseerd voor notaris Oniaerts op 28 november 1771 aan en 
ten behoeve van Peeter Schoors te weten zeker huis en binnenblok gestaan en gelegen tot 
Daemseijnde aan “ de pleijn “ groot een zille. Palende oost de gemeente en Bernart Van 
Tongerloo, zuid Peeter Dils, west dezelfde en Jan Douwen en noord “ de pleijn “, om en mits 
de som van 266 guldens veertien stuivers en twee oorden. En vermits de rente daarop 
geaffecteerd met de kooppenningen zal worden gerembourseerd … Blijvende den 
voorschreven Peeter Schoors sterfman en bezetman. 
 
Op 28 augustus 1779 compareerde voor Peeter De Smedt en Guilliam Verachtert 
leenmannen, Peeter Soeten vertonende zekere kwitantie waarvan den teneur van woord tot 
woord luidde als volgt: Den ondergetekende bekende ontvangen te hebben van Jan Van 
Kerckhoven een som van 157 guldens en 10 stuivers aan mij geteld door de notaris 
Oniaerts waarmede alle onze pretenties komen te cesseren die wij ooit hebben gehad ten 
laste van Geert Van Kerckhoven en Anna Hermans zo gegooide als ongegooide renten. 
Was ondertekend Gilbertus Van Den Schilde proost. 
 
Folio 183         AMW-CA2877-198 
 
Jan Wuijts erfgenamen houden te leen huis en hof met omtrent 20 of 25 roeden erve 
gelegen tot Daemseijnde. Palende oost Peeter Geens, zuid Cornelis Siegers, west zijn zelve 
en noord S’ Heerenstraete, staande Willem Wuijts als voogd voor bezet en sterfman, ut 
patet in libro Westerloo folio 207. 
 
Op 22 oktober 1704 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jan Wuijts 
Adriaenszoon dewelke na de dood van Willem Wuijts in kwaliteit als voogd van de kinderen 
van Jan Wuijts Willemsoon behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen in de naam van 
de voorschreven wezen het voorstaande huis en hof met omtrent de 25 roeden en heeft 
hiervoor Jan Wuijts den eed van trouwe gedaan. Blijvende daarop Jan Wuijts Janssone 
sterfman. 
 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 93 

Op 7 oktober 1722 compareerde de voorschreven Jan Wauts Janssone en heeft mits de 
dood van Jan Wauts Adriaenssone den eed als bezetman gedaan.  
 
Op 16 november 1737 voor stadhouder en leenmannen compareerde Catharien Moons 
weduwe van wijlen Jan Wuijts Janssone en heeft mits zijn dood ten behoeve van zijn 
kinderen verheven en ontvangen te leen het voorschreven huis en hof met omtrent 20 à 25 
roeden erve. Blijvende zij comparante sterfvrouw voor wie Peeter Diels continueerde op 
zijne voorgaande eed als bezetman. 
 
Op 14 maart 1741 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Wuijts in kwaliteit van 
voogd der kinderen wijlen Jan Wuijts en Catharina Moons en heeft ten behoeve van de 
voorschreven kinderen na de dood van Catharina Moons verheven en ontvangen te leen 
het huis, hof met omtrent de 20 à 25 roeden erve. Stellende voor sterfman Jan Wuijts één 
der wezen oud omtrent 16 jaar voor wie Norbert Aerts die den eed als bezetman heeft 
gedaan. 
 
Op 17 februari 1752 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Wuijts Janssone in 
kwaliteit als voogd over zijn broeder Peeter Wuijts en Jan Cuijpers als mede voogd voor 
deze akte, bekennende verkocht te hebben aan Peeter Diels Peeterssone cum uxore het 
voorstaande huis, hof met omtrent 20 of 25 roeden erve. Palende oost Geerard Van 
Kerckhoven en de kopers erve, zuid dezelfde zijn cijnsgoed hieraan vast, west Merten  
t’ Sijen en noord “ de clijn pleijn “. Blijvende de koper sterfman en bezetman.  
Koop 167 guldens en vermits met het cijnsgoed verkocht op hodie gegoed … 
 
Folio 185         AMW-CA2877-200 
 
Jan Wauters bij koop houdt te leen zeker huis, hof met een half zille land daaraan gelegen 
tot Daemseijnde. Palende oost Jan Vermeerberghen, zuid “ de pleijne “ van Daemseijnde, 
west de erfgenamen Jan Wuijts en noord Peeter Geens, ut patet in libro Westerloo folio 235 
verso. Nota dat Adriaen Dens of zijn erfgenamen hierop is heffende een rente van negen 
guldens jaarlijks, ut patet predicto folio. 
 
Op 4 mei 1713 voor stadhouder en mannen van leen compareerde den notaris Wils welke 
uit kracht van procuratie gepasseerd voor de notaris Ambrosius Egidij en getuigen op 
datum van 1 december 1703 verleden bij de heer Joannes Helsen die door zijn voogd Jan 
Wuijts de voorzegde rente had verkregen van Dionijs Schijnen en Maria Dens gehuwden 
zo hij verklaarde, bekende in die voorzegde kwaliteit te consenteren in de cassatie van de 
voorstaande rente gepasseerd in de voorgaande boek op 5 februari 1669. 
 
Ten voorschreven dag compareerde Jan Diels dewelke uit kracht van procuratie 
geïnsereerd in zekere instrument gepasseerd voor de notaris Wils tot Morkhoven en 
getuigen van datum 25 juli 1704 tussen Jan Wouters ter ene en Merten Heijdelbergh ter 
andere zijde, bekennende ten behoeve van dezelfde Merten Heijdelbergh te cederen en in 
erfdom over te geven het voorschreven huis met het half bunder land daaraan gelegen tot 
Daemseijnde. Oost Adriaen Govaerts, zuid “ de pleijne “ west de erfgenamen Jan Wuijts en 
noord de erfgenamen Jan Vleugels. Dienvolgens is de voorschreven Merten Heijdelbergh 
daarin gegoed en doende daarin hulde eed en manschap van trouwe. 
Koop 200 - 0  
Jus Domini 10 - 0  
 
Ten voorschreven dag heeft den voorschreven Merten Heijdelbergh om en mits de som van 
100 guldens bij hem ten dank genoten uit handen van Jan Baptist Vloeberghs en Marcella 
Van Camp gehuwden en bekende ten profijt van dezelfde en met een rente van zes guldens 
jaarlijks … Hebbende dienaangaande de voorschreven J. B. Vloeberghs hulde en manschap 
van trouw gedaan. 
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In de marge: Comparerenden Jan Baptist Vloeberghs en Marcella van Camp 

gehuwden dewelke mits contentement aan hen gedaan door Peeter Van 
Opstal Alexandersone als koper van het pand bekennen ten volle voldaan 
te zijn van de rente hierin vermeld en consenteren overzulks in de cassatie. 

 
Op 29 oktober 1713 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Merten 
Heijdelbergh bekennende volgens scabinale conditie van verkoop getransporteerd te 
hebben aan Peeter Van Opstal benevens enige cijnsgoederen waarin dezelfde Peeter Van 
Opstal werd gegooid, het voorstaande huis, hof met de halve zille daaraan gelegen tot 
Daemseijnde. Oost Jan Vermeerberghen, zuid “ de pleijne “ van Daemseijnde, west de 
erfgenamen Jan Wuijts Willemssone, noord Peeter Geens of de weduwe Jan Vleugels. 
Peeter Van Opstal heeft hulde eed en manschap van trouwe gedaan. Koop 205 guldens 
waaraan de voorschreven rente moet korten. 
Vervolg folio 277 
 
Folio 186         AMW-CA2877-201 
 
Jan Vermeerberghen houdt te leen de andere half zille land. Palende oost de erfgenamen 
Adriaen Helsen, zuid “ de pleijne “ van Daemseijnde, west de andere helft van een zille 
gekocht bij Jan Wouters, noord Peeter Geens, ut patet in libro Westerloo folio 235. 
 
Op 22 februari 1701 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Anthonius 
Vermeerberghen die na de dood van zijn broeder Jan Vermeerberghen heeft verheven in 
zusterlijke en broederlijke rechten het voorstaande perceel land en daartoe komende heeft 
den eed gedaan.  
 
Ten voorschreven dag compareerde Anthonius Vermeerberghen die bekende verkocht te 
hebben aan Niclaes Wauters het voorschreven perceel die daar toekomende den eed van 
manschap en trouw gedaan. Aan Adriaen Govaerts Peeterssone bij kennis van de 
leenmannen … 
Den koop 82 - 0  
Pontgeld 4 -2  
 
Op 28 maart 1731 compareerde Elisabeth Van Passel weduwe van Adriaen Goijvaerts en 
heeft mits de dood van dezelfde in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen 
te leen het voorschreven half zille. Blijvende dezelfde Elisabeth Van Passel sterfvrouw voor 
wie Peeter Van Passel haar broeder den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 23 oktober 1756 compareerde Peeter Diels Peetersone gehuwd met Christina 
Govaerts dewelke mits de dood van Peeter Van Passel continueerde op zijn vorige eed als 
bezetman. 
 
Op 14 juli 1767 compareerde voor Peeter Douwen, Peeter Diels Janssone, Jan Baptista 
Diels en Jan Mols leenmannen, Peeter Diels Peeterssone gehuwd met Christina Govaerts 
welke comparant mits de dood van Elisabeth Van Passel zijn schoonmoeder behoorlijk 
heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande halve zille daar een net huisje op is 
staande, gestaan en gelegen tot Daemseijnde. palende oost Jan Douwen, zuid “ de plijn “, 
west zijn zelve en noord de erfgenamen Geeraert Van Kerckhoven. Stellende voor 
sterfvrouw de voorschreven Christina Govaerts voor wie hij comparant op zijn vorige eed 
continueerde als bezetman. 
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Folio 188         AMW-CA2877-203 
 
Geert Helsen Geeraertssone houdt te leen de helft van een boender weide geheten “ de 
lekensheijde “ gelegen tot Daemseijnde. Oost de erfgenamen Matthijs Vermeerberghen, 
zuid de Leemputtenstraet, west “ de pleijn “ van Daemseijnde en noord Andries Helsen, ut 
patet in libro Westerloo folio 147 verso. 
 
Op 31 oktober 1713 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Helsen 
Geeraertssone als voogd van zijn zuster Elisabeth Helsen en heeft in die kwaliteit na de 
dood van Geert Helsen zijn vader behoorlijk verheven en ontvangen te leen het 
bovenstaande half boender weide. Heeft hierop voor sterfvrouw gezet zijn voornoemde 
zuster Elisabeth Helsen voor wie hij comparant den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 17 oktober 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Van Kerckhoven 
Adriaenssone zo in eigen naam als voor zijn zusters en andere broeders dewelke na de 
dood van Elisabeth Helsen zijn moeder behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen het 
voorstaande half boender weide en land geheten “ de lekensheijde “. Palende oost de 
erfgenamen van Peeter De Cort, zuid de Leemputtestraet, west “ de pleijn “ van 
Daemseijnde en noord Peeter De Winter. Blijvende hij comparant sterfman en bezetman. 
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Jan Cuijpers, Michiel Verachtert en 
meer leenmannen, Sieur Guilliam Wijnants meijer van Soerle Parweijs welke comparant bij 
scheiding en deling komende tot het voorstaande perceel weide, en heeft als bezetman deze 
Hove hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 27 september 1784 compareerde voor Adriaen Franciscus Helsen en Amandus Helsen 
Leenmannen van deze Leenhove, Anna Elisabeth Wijnants welke comparante met de 
dood van Jan Van Kerckhoven behoorlijk verheven in zusterlijke rechten en te leen 
ontvangen de voorstaande helft van een bunder weide. Blijvende de comparante relevante 
sterfvrouw voor wie de voorschreven Amandus Helsen als bezetman op zijn vorige eed 
continueerde. 
 
Folio 190         AMW-CA2877-205 
 
Andries Helsen houdt te leen de andere helft van de voorstaande weide geheten “ de 
lekensheijde “ gelegen tot Daemseijnde. Oost de erfgenamen Matthijs Vermeerberghen, 
zuid Geeraert Helsen met de andere helft, west “ de pleijn “ van Daemseijnde en noord 
Cornelis Wils, ut patet in libro Westerloo folio 147 verso. 
 
Op 9 juni 1703 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Geeraert Helsen 
Adriaenszoon als voogd der wezen Andries Helsen die na zijns dood behoorlijk heeft 
verheven in zusterlijke en broederlijke rechten de voorstaande helft van het voorschreven 
boender. Stellende hierop voor sterfvrouw Christina Helsen voor wie hij Geeraert Helsen 
den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op 16 oktober 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter De Winter 
Henricksone gehuwd met Christina Helsen dewelke na de dood van Geert Helsen den eed 
als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 19 augustus 1773 compareerde voor Peeter Douwen, Jan Baptist Dils en Cornelis Cluijts 
Leenmannen, Joannes De Winter gehuwd met Catharina Sprengers welke comparant bij 
de dood van Christina Helsen zijn moeder behoorlijk verheven en ontvangen te leen het 
voorstaande half boender weide genaamd “ de lekens heijde “. Palende oost Jan Govaerts 
en Jan De Cort, zuid Guilliam Wijnants meijer van Soerle nomine uxoris, west “ de plijn “ van 
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Daemseijnde en noord Jan De Cort . Blijvende den comparant relevant sterfman voor wie 
Geeraert De Winter zijn zoon als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 17 juli 1775 compareerde voor J. B. Dils en Adriaen Bulckens Leenmannen, Geeraert De 
Winter welke comparant bij de dood van Joannes De Winter zijn vader behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen zo tot zijn behoef als ten behoeve van zijn twee zusters in 
onverdeelde recht het voorstaande half bunder weide of dries. Blijvende den comparant 
relevant sterfman en bezetman. 
 
Folio 192         AMW-CA2877-207 
 
Cornelis Wils houdt te leen voor zijn kinderen Maeijcken Wils en Catharina Wils zeker drie 
zillen land gelegen tot Daemseijnde, geheten “ de hoeve “, oost de erfgenamen Matthijs 
Vermeerberghen, zuid Andries Helsen, west “ de pleijn “ van Daemseijnde en noord “ de 
schranse “ en de erfgenamen Elisabeth Van De Poel. Blijvende de voorschreven Cornelis 
Wils bezetman en sterfman, ut patet in libro Westerloo folio 206. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment van de Ferrariskaart: zichtbaar het schrans en “ de pleijne “ van Damseinde. 

 
 
Op 24 maart 1705 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Van Kerckhoven 
als voogd der wezen van Cornelius Wils dewelke in zusterlijke en broederlijke rechten heeft 
verheven de voorstaande drie zillen land. Stellende hierop voor sterfvrouw Maria Wils voor 
wie den comparant als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 13 maart 1708 voor stadhouder en mannen van leen compareerden Hendrick Wils en 
Adriaen Van Kerckhoven voogden der kinderen achtergelaten bij wijlen Cornelis Wils en 
Marie Van Kerkhoven bekennende getransporteerd te hebben aan Adriaen Van Outsel en 
Elisabeth Van Gansen gehuwden de voorschreven drie zillen land. Blijvende de 
voorschreven Adriaen Van Outsel bezetman en sterfman.  
 
Op 5 maart 1725 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Wauts als voogd der 
wezen wijlen Adriaen Van Autsel en Elisabeth Van Ganssen en heeft in zusterlijke en 
broederlijke rechten mits de dood van Adriaen Van Autsel verheven de voorschreven drie 
zillen land. Stellende voor sterfman Geeraert Van Autsel één der wezen oud 12 jaren voor 
wie Jan Cools den eed als bezetman heeft gedaan. 
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Op 24 maart 1749 voor de stadhouder en leenmannen compareerde Geerard Van Outsel 
de welke na de dood van Jan Cools tot de helft bij scheiding en deling was komende en 
heeft en eed als bezetman gedaan. 
 
Op 24 maart 1749 compareerde den voorschreven Gerard Van Outsel verklarende dat Jan 
Van Outsel zijn broeder volgens conditie voor twee getuigen gepasseerd en volgens de 
kwitantie alhier, heeft verkocht aan Geerard Van Kerckhoven en Anna Hermans 
gehuwden de helft van de voorstaande drie zillen land gelegen tot Daemseijnde geheten “ de 
hoeve “. Blijvende Geerard Van Kerckhoven sterfman en bezetman. 
Koop van deze helft en de helft van den item staande folio 194 100 - 0 
Jus Domini 5 - 0  
 
Op 6 maart 1772 compareerden voor Joannes Cuijpers leenman loco de stadhouder, 
Cornelis Cluijts, Jan Baptist Dils, Peeter Verswijvel, Peeter Dils en meer andere 
leenmannen, Anthonius Van Kerckhoven en Joannes Franciscus Van Kerckhoven 
gebroeders en bejaarde zonen van wijlen Geeraert Van Kerckhoven benevens Mr. Egidius 
Oniaerts voor en in den naam van den uitlandige … Van Kerckhoven, welke comparanten 
verklaarden verkocht te hebben volgens conditie gepasseerd voor notaris Oniaerts op 22 
november 1771 aan en ten behoeve van Joannes De Cort de helft van het voorstaande 
perceel land gelegen tot Daemseijnde. Palende oost Dimpna De Cort, zuid Geert Van 
Outsel, west “ de plijn “ en noord de schranse, om en mits een som van 287 guldens. 
Blijvende den voorschreven comparant Joannes De Cort sterfman en bezetman. 
 
Op 26 februari 1787 voor P. M. Soeten, A.J. Oniaerts en Petrus Bulckens leenmannen van 
deze Leenhove compareerden Adrianus Van Outsel en Henricus Van Outsel gebroeders 
welke comparanten behoorlijk hebben verheven en te leen ontvangen de voorstaande drie 
zillen land bij het gedaan rapport na de dood van Gerardus Van Outsel hun vader. Blijvende 
den eersten comparant relevant sterfman en bezetman.  
 
Folio 194         AMW-CA2877-209 
 
Cornelis Wils houdt te leen omtrent anderhalve zille land gelegen tot Daemseijnde bij “ de 
schranse “, oost Willem Cuijpers, zuid zijn zelve, west Elisabeth Vande Poel en noord 
Peeter Soeten, ut patet in libro Westerloo folio 186. 
 
Op 24 maart 1705 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Adriaen Van 
Kerckhoven na de dood van Cornelis Wils dewelke als voogd der wezen van Cornelis 
Wils behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande anderhalve zille land en 
heeft als bezetman den eed gedaan voor Catrina Wils die hierop als sterfvrouw wordt 
gesteld. 
 
Op 13 maart 1708 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Henrick Wils en 
Adriaen Van Kerckhoven, voogden der kinderen Cornelis Wils en Maria Van Kerckhoven 
bekennende verkocht te hebben aan Adriaen Van Outsel en Elisabeth Van Ganssen 
gehuwden het voorschreven perceel, dienvolgens heeft de voorschreven Adriaen Van 
Outsel als sterfman en bezetman hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 5 meert 1725 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Wauts als voogd der 
wezen wijlen Adriaen Van Autsel en Elisabeth Van Ganssen en heeft mits de dood van 
Adriaen Van Autsel de wezen vader verheven en ontvangen te leen de voorstaande 
anderhalve zille land. Stellende voor sterfman Geert Van Autsel één der wezen oud 12 à 13 
jaren voor wie Franciscus Goijvaerts den eed als bezetman heeft gedaan.  
 
Op 24 maart 1749 voor stadhouder en leemannen compareerde Geerard Van Outsel 
verklarende dat Jan Van Outsel zijn broeder volgens conditie heeft verkocht aan Geerard 
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Van Kerckhoven en Anna Hermans gehuwden de helft van de voorstaande anderhalve 
zille land gelegen tot Daemseijnde bij “ de schranse “. Blijvende Geerard Van Kerckhoven 
sterfman en bezetman. 
Vervolg folio 283 verso 
 
Op 6 maart 1772 compareerden voor Joannes Cuijpers Leenman loco den stadhouder, 
Cornelis Cluijts, Jan Baptist Dils, Peeter Verswijvel, Peeter Dils en meer andere 
leenmannen, Anthonius Van Kerckhoven en Joannes Franciscus Van Kerckhoven 
gebroeders en bejaarde zonen van wijlen Geeraert Van Kerckhoven benevens Mr. Egidius 
Oniaerts voor en in de naam van den uitlandige … Van Kerckhoven verklaarden verkocht 
te hebben volgens conditie gepasseerd voor notaris Oniaerts op 22 november 1771 aan 
Peeter Schoors te weten zeker perceel van erve gelegen tot Daemseijnde. Blijvende de 
voorschreven Peeter Schoors sterfman en bezetman. 
 
Folio 195         AMW-CA2877-210 
 
Elisabeth Vande Poel houdt te leen een zille dries gelegen tot Daemseijnde, oost Cornelis 
Wils, zuid dezelfde Wils, west S’ Heerenstraet en noord Peeter Soeten, staande voor 
bezetman Peeter Nuijts, ut patet in libro Westerloo folio 194. 
 
Op 4 oktober 1701 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Nuijts in de 
naam van zijn huisvrouw Catharina Lemmens na de dood van haar vader Daniel 
Lemmens en heeft behoorlijk verheven de voorstaande dries waarvan Elisabeth Van Den 
Poel haar moeder de touchte heeft voor wie Peeter Nuijts den eed als bezetman heeft 
gedaan. 
 
Op datum als boven compareerden Peeter Nuijts als last en procuratie hebbende van zijn 
huisvrouw Catrina Lemmens gepasseerd voor notaris Wils tot Morkhoven op 14 september 
1701 en is gecompareerd Elisabeth Vande Poel van haar touchte afstand nemende, 
dienvolgens bekenden getransporteerd te hebben het voorschreven perceel aan en ten 
behoeve van Joannes Baptist Van Outsel en vervolgens heeft hulde, eed en manschap 
van trouwe gedaan. 
 
Op 20 september 1729 voor stadhouder en leemannen compareerde Anna Huijgens en 
heeft mits de dood van Jan Baptist Van Outsel haar man verheven en ontvangen te leen de 
voorstaande zille dries nu land. Stellende voor sterfman Henrick Van Autsel haar zoon die 
als bezetman den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op 13 juni 1768 compareerde Jan Baptist Diels, Joannes Cuijpers en Carlus Lambertus 
Vanden Broeck leenmannen, Josephus Van Den Eijnde oud president schepen van Heijst 
uit kracht van 2 onwederroepelijke procuraties geïnsereerd in twee akten op hem verleden 
door Peeter Van Outsel bejaarde jongeman en door Henricus Barberien insgelijks 
bejaarde jongeman, dezelfde akten gepasseerd voor notaris A. M. Hufkens en zekere 
getuigen binnen Grobbendonk op 11 augustus 1763 en 6 september 1766, welke 
comparanten bekenden verkocht te hebben aan Jan Baptist Taeijmans en Elisabeth van 
Outsel gehuwden en ingezetenen van Grobbendonck zekere twee vijfde parten in het 
voorstaande perceel dries, groot een zille. Blijvende den voorschreven Jan Baptist 
Thuijmans oud 65 jaar sterf- en bezetman. 
Vervolg folio 307 verso 
 
Folio 196         AMW-CA2877-211 
 
Mr. Andries Vander Wimpe Andriessone houdt te leen een volle leen met het bedrijf, 
appendentiën en dependentiën te Gelindel, staande voor bezetman Egidius Wijnants, ut 
patet in libro Westerloo folio 212. 
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Op 6 november 1698 voor leenvinder en leenmannen compareerde Peeter Van Inthout en 
heeft na de dood van Egidius Wijnants als bezetman den behoorlijke eed gedaan voor 
Andries Vander Wimpe sterfman. 
 
Op 13 maart 1700 voor Leenvinder en mannen van lee compareerde Peeter Van Inthoudt 
als speciaal gemachtigde van Sr. Jacob Jansen Sanders schepen der Heerlijkheid Wouw 
als testamentaire voogd van Andries Van Der Wimpe ingevolge de akte daarvan zijnde 
gepasseerd op 5 maart 1700, present Goijvaert Janssen Ruijten en Cornelis Van Balen 
schepenen in Wouw en bekennen met de leensche rechten getransporteerd te hebben aan 
de heer Jaques De Rest drossaard en Juffrouwen Cornelia De Vergenis gehuwden het 
volle leenboek van het leenhof in Gelindel met een erfpacht of cijns van 12 veertelen rogge 
jaarlijks, ap- en dependenties van dien, verheffen, pontpenningen als anderszins, … en 
dienvolgens hierin gegoed en hierin toekomende heeft den eed, hulde en manschap van 
trouw gedaan in handen van Joris Vervecken leenvinder. Blijvende den voorschreven heer 
drossaard sterfman en bezetman. 
 
Op 29 november 1714 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Juffrouw 
Cornelia De Vergenis gewezen huisvrouw van wijlen den heer J. De Rest drossaard alhier 
en heeft na de dood van haar man verheven en ontvangen te leen het voorstaande volle 
leen met de bedrijven. Stellende daarop voor sterfman haar zoon Franciscus De Rest oud 
omtrent de 13 jaar voor wie Peeter De Rest zijn broeder als bezetman den eed heeft 
gedaan. 
 
Op 26 maart 1715 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Juffrouw Cornelia De 
Vergenis weduwe van wijlen de voorschreven heer J. De Rest dewelke bijgestaan naar 
behoren uit kracht van testament gepasseerd voor de notaris Theod. Lambert Thijs op 23 
juni 1713 met het octrooi daarin vermeld, bekende na de leensche rechten overgegeven te 
hebben aan de heer Franciscus Mangelschots meijer en rentmeester van zijne Excellentie 
den heer markies tot Hulshout het voorstaande volle leen met het bedrijf, app- en 
dependentiën vervolgens ook de verheffen en pondtpenningen mits gedaan ook de erfpacht 
of corencijns van 12 veertelen rogge jaarlijks. Blijvende dezelfde gegooide hierop sterfman 
en heeft hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 30 juni 1733 compareerde Juffrouw Anna Mannekens weduwe van wijlen den 
voorschreven heer drossaard Franciscus Mangelschots en heeft mits zijn dood ten 
behoeve van haar kinderen in broederlijke en zusterlijke rechten verheven en ontvangen het 
voorstaande volle leen met den Boeck, bedrijf, app- en dependentiën te Gelindel. Stellende 
voor sterfman Philippus Norbertus Mangelschots oud omtrent de 9 of 10 jaren voor wie 
Michiel Van Dijck continueerde op zijne vorige eed. 
Jus Domini 47 - 17 - 0  
 
Op 12 oktober 1758 compareerde de heer Philippus Norbertus Mangelschots dewelke na 
de dood van Michiel Van Dijck den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Folio 201         AMW-CA2877-213 
 
Heer Hendrick Van Baxen Heer van Westmeerbeek etc. houdt te leen de helft van de 
Heerlijkheid van Heultien en Rixendonck met de Meierij, schutterij, Laatbank, waranden en 
pondgeld, en voorts met alle zijne appendenties en dependenties vandien, staande Joannes 
Luijten secretaris van Westmeerbeeck voor bezetman, ut patet in libro Domproost folio 106 
verso. 
 
Op 14 juli 1717 voor stadhouder en leenmannen nagenoemd compareerde de heer 
Ludovicus Van Cauwegom Heer van Westmeerbeek etc. en heeft in den naam van de 
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voorschreven Heer Henrick Van Baxen voldaan het voorschreven reliëf van de 
voorschreven helft. 
Jus Domini 47 - 17  
 
Item in den naam van Jonker Adam Van Baxen alsnog van reliëf van het voorstaande leen 
of helft der heerlijkheid. 
Jus Domini 47 - 17  
 
En alzo de voorschreven heer ons bij extract heeft vertoond … en gekocht te zijn op den 6 
februari 1718 dezelfde halve Heerlijkheid van Jonker Philip François Le Cock zich 
kwalificerende erfgenaam van Jonker Adam Van Baxen, die men niet en weet levendig of 
dood te zijn en vervolgens geprotesteerd wordt geheel te blijven nopende alsnog een verhef 
van de voorschreven Jonker François Le Cock zo wordt de zoon van de voorzegde heer 
Van Cauwegom met naam Jonker Ludovicus Ignatius Van Cauwegom daarin bij koop 
volgens het voorschreven extract ten deze onder protestatie als boven hierin genomineerd 
en gegooid op dezelfde gerechtigheid gelijk de voorzaten. 
Nu bij evictie aan zijne Excellentie den heer graaf van Merode.  
 
Folio 201 verso        AMW-CA2877-214 
 
Ex folio 124 verso 
 
Op 13 maart 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Jan Baptist Van Dijck, Joannes 
Martinus Van Hemelen, Petrus Josephus Naets en meer andere leenmannen compareerde 
Andries Verlinden als in huwelijk gehad hebbende Joanna Maria Lemineur enige dochter 
en erfgename van wijlen Jan Lemineur en Joanne Koolkens gehuwden, welke comparant 
behoorlijk heeft verheven de ander halve zille land, den item staande hiervoor folio 123. 
Palende oost het Beneficie van het kasteel van Westerloo, zuid de erfgenamen Adriaen Van 
De Poel, west de erfgenamen Adriaen Van Dijck en noord Joseph Van Kerckhoven en dat na 
de dood van zijne voorschreven huisvrouw vader. Blijvende den comparant relevant 
sterfman en bezetman.  
 
Folio 203         AMW-CA2877-215 
 
Heer Markies Adrianus de Honsbroeck etc. houdt te leen na de dood van zijn heer vaders 
Arnoldus Adrianus de Honsbroeck de andere helft van de voorstaande Heerlijkheid van 
Heultien ende Rixendonck met de meijerije, schutterij, Laetbanck & staande de heer 
Dominicus Proost capellaan in Westmal voor bezetman, ut patet in libro Domproost folio 
109.  
 
Op 14 juli 1717 compareerde den heer L. Van Cauwegom heer van Westmeerbeek etc. 
vertonende alhier zeker extract uit een akte van verhef en goedenis gedaan in het leenhof 
van Brabant de dato 31 mei 1712 tot bewijs van de koop, cessie en transport hem gedaan 
door de heer Johan De Frenau ambtsontvanger van den Edele heer Markies Wilhelm 
Adriaen van Honsbroeck vrijheer van Eertbruggen etc. voor en ten behoeve van zijn zoon 
Jonker Ludovicus Ignatius Van Cauwegom dewelke alhier na de leensche rechten wordt 
ontvangen onder protestatie van te moeten voldoen boven en behalve dit verkrijgen het reliëf 
ingevallen bevonden worden nog enige te zijn verschenen hebbende als conditie den eed 
van trouwe gedaan. Modo bij evictie aan zijne Excellentie den graaf van Merode. 
 
Folio 205         AMW-CA2877-216 
 
Catlijn Helsen houdt te leen een vierde part van een half boender beemd gelegen tot 
Heultken in “ de rixendonck “ daar Bertel Boeckx de andere drie vierendelen van heeft, 
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palende oost …, zuid de Nethe, west Jan Van Hout erfgenamen en noord de cleijn Laecke, 
ut patet in libro Domproost folio 121 verso, staande Peeter Van Echelpoel voor bezetman. 
 
Op 25 april 1705 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Snijers die na de 
dood van Peeter Van Echelpoel den eed van trouwe gedaan heeft als bezetman voor 
Cathelijn Helsen. 
 
Dezelfde dag compareerde Peeter Van Echelpoel in naam van de voogden van de kinderen 
van wijlen den voorschreven Catlijn Helsen dewelke in zusterlijke en broederlijke rechten 
verheven en ontvangen heeft te leen het voorstaande vierde part. Stellende voor sterfman en 
bezetman Peeter Van Echelpoel haar zoon. 
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerde Adriaen Snijers dewelke in de naam 
van de erfgenamen van wijlen Peeter Van Echelpoel na zijn dood in zusterlijke en 
broederlijke rechten verheven het voorstaande vierde part van het half boender. Stellende 
Jan Van Echelpoel als sterfman hierop die als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerde Adriaen Snijers als man en voogd 
van Anna Dens weduwe van wijlen Peeter Van Echelpoel en heeft de comparant behoorlijk 
verheven het voorstaande perceel … en zo heeft de voorstaande Adriaen Snijers nom. 
uxoris behoorlijk verheven en ontvangen de touchte of inkomen van het voorstaande vierde 
part … 
 
Op 22 november 1707 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Adriaen Snijers 
nomine uxoris die na de dood Jan Van Echelpoel behoorlijk heeft verheven het voorstaande 
perceel beemd. Stellende hierop voor sterfvrouw Catharina Van Echelpoel voor wie 
Adriaen Snijers als bezetman den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op 27 februari 1731 compareerde Jan Deijns in huwelijk gehad hebbende de voornoemde 
Catharina Van Echelpoel en heeft mits de dood van Adriaen Sneijers den eed als 
bezetman gedaan. 
 
Op 2 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Gommarus Dijns die in 
zusterlijke en broederlijke rechten na de dood van zijn moeder Catharina Van Echelpoel 
heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande vierde part van een half boender 
beemd gelegen in Heultien. Stellende hierop voor sterfman de voorschreven comparant die 
als bezetman den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Folio 207         AMW-CA2877-218 
 
Bertel Boeckx houdt te leen de andere drij vierendelen van de voorstaande halve boender 
beemd, gelegen tot Heulken in “ de rixendonck “. Palende oost de erfgenamen Jan Helsen, 
zuid de Nethe, west en noord de erfgenamen Jan Van Hout, ut patet in libro Domproost folio 
120. 
 
Op 10 november 1722 compareerde de eerwaarde heer Joannes Boeckx dewelke mits de 
dood van Bertel Boeckx zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten heeft verheven de 
voorstaande drie vierendelen van het voorstaande half bunder beempt. Stellende voor 
sterfman Jan Van Roije dewelke als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Op 26 april 1728 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sebastiaen Boeckx en 
heeft bij deling hiertoe komende mits de dood van Jan Van Roije behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande drie vierendelen van het half boender. Stellende voor 
sterfman zijn zoon Adriaen Boeckx die den eed als bezetman heeft gedaan. 
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Op 1 september 1753 compareerde Peeter Boeckx die bij scheiding en deling tot het 
voorstaande perceel is gekomen en heeft als bezetman den eed gedaan. 
 
Op 14 juli 1766 compareerde voor P. J. Boulet leenvinder loco stadhouder, Michiel 
Verachtert, Peeter Douwen, Jan Baptist Diels en Jan Mols leenmannen, Franciscus Stoop 
vertonende een kopie authentiek van een akte van transport van datum 4 januari 1759 
waarbij ons leenmannen heeft gebleken dat Adriaen Van Den Bruel uit kracht van 
procuratie op hem verleden bij Peeter Boeckx en Anna Maria Bruijndonckx op datum van 
11 december 1758 gepasseerd voor de notaris Joannes Baptist Soeten alsnu binnen het 
graafschap van Oolen residerende en heeft verkocht aan en ten behoeve van Joannes 
Franciscus Snijers zeker perceel beemd groot 118 roeden gelegen in “ het heultiens 
broeck “ in de zogenaamde “ rixendonck “ om en mits een som van 192 guldens. Blijvende 
den voornoemde Joannes Franciscus Snijers oud 57 jaar sterfman en bezetman. 
 
Op 13 augustus 1783 compareerde voor Gommarus Dens en Peeter Luijten leenmannen, 
Petrus Josephus Nauwelaers welke comparant nomine uxoris Maria Catharina Snijers 
mits de dood van Jan Franciscus Snijers zijn schoonvader ten behoeve van zijn huisvrouw 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande perceel. Oost Adriaen 
Snijers cum suis, zuid de Nethe, west en noord Guilliam Bruijnseels. Blijvende den 
comparant relevant sterfman en bezetman. 
 
Folio 209         AMW-CA2877-220 
 
Cathlijn Verrijt houdt te leen een derdel hooiwas gelegen in de Nethe of cleijn Laecke onder 
Heulken in “ het gemeijn broeck “. Oost de erfgenamen Jan Sijen, west Adriaen Van 
Kerckhoven, zuid den heer prelaat van Tongerloo, noord Jan Siongers en Niclaes Govaerts, 
staande Adriaen Gastmans haar man als bezetman, ut patet in libro Westerloo folio 108 
verso. 
 
Op 27 maart 1716 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Verbiest voor zijn 
broeder Jan Verbiest dit pand ten dele bevallen zijnde en heeft mits de dood van Catlijn 
Verreijt hun moeder te leen verheven de voorstaande hooiwas. Blijvende de voorschreven 
Jan Verbiest sterfman voor wie Adriaen Verbiest den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 5 november 1720 voor stadhouder en leemannen compareerde Adriaen Verbiest en 
heeft mits de dood van Jan Verbiest zijn broeder in zusterlijke en broederlijke rechten 
verheven te leen het voorschreven derde deel hooiwas. Stellende voor sterfvrouw Anna 
Peeters Peetersdochter oud omtrent de 12 jaar voor wie hij Adriaen Verbiest continueerde 
op zijn eed als bezetman. 
 
Op 6 maart 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Baptist Caeijens 
nomine matris Maria Gastmans als erfgenaam van Adriaen Verbiest na de dood van Anna 
Peeters behoorlijk heeft verheven het voorschreven derdel hooiwas.  
 
Op 22 november 1783 compareerde voor Jan Mols en Peeter De Smedt leenmannen, 
Peeter Verstappen inwoner van Wimpel onder Wiekevorst welke comparant bij de dood van 
Jan Baptista Caeijens zijn half broeder tot zijn behoef behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen als hem bij deling was bevallen het voorstaande derdel hooiwas. Blijvende 
den comparant relevant sterfman en bezetman. 
 
Folio 211         AMW-CA2877-222 
 
Adriaenken Vande Brande houdt te leen een sille beemd rijdende met het voorstaande van 
Cathlijn Verrijdt gelegen onder Heultien in “ den tempel “. Palende in het geheel met het 
voorgaande oost de erfgenamen Jan Sijen, zuid den prelaat van Tongerloo, west Adriaen 
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Van Kerckhoven en noord Jan Siongers en Niclaes Govaerts. Staande voor sterfman 
Adriaen Van Kerckhoven en Guilliam Lemmens bezetman laatst verheven op 23 mei 
1667, ut patet libro Westerloo folio 233. 
 
Op 12 november 1714 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Wijnants 
nomine uxoris Adriaenken Van Den Brande en heeft mits de dood van Adriaen Van 
Kerckhoven behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorschreven zille beemd. 
Stellende daarop voor sterfman zijn zoon Jan Baptist Wijnants voor wie hij comparant als 
bezetman den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Op 11 november 1722 compareerde Andries Verbruggen en heeft mits de (dood) van 
Peeter Wijnants den eed als bezetman gedaan.  
 
Op 1 april 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Baptist Wijnants voor 
en in de naam van Peeter Wijnants zijn broeder dewelke na de dood van Andries 
Verbruggen bij scheiding en deling tot het voorstaande pand komende en heeft hierop den 
eed van trouwe gedaan. 
 
Op 14 juli 1766 compareerde voor J. P. Boulet leenvinder loco stadhouder, Peeter Douwen 
en Jan Snijers en Jan Baptist Diels leenmannen, Peeter Verborghstadt welke comparant 
als gelaste van Peeter Wijnants zijn zwager bij dood van Jan Baptist Wijnants behoorlijk 
verheven en ontvangen heeft te leen tot behoeve van de voorschreven Peeter Wijnants de 
voorstaande zille beemd. Stellende voor sterfman de voorschreven Peeter Wijnants voor 
wie den comparant den eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers en Jan Baptist Van Dijck Leenmannen, 
Peeter Verborghstadt welke comparant mits de dood van Peeter Wijnants zijn zwager 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande zille beemd. Blijvende de 
comparant relevant sterfman en bezetman. 
 
Op 27 februari 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder Petrus De Smedt en Adrianus 
Josephus Oniaerts Leenmannen compareerde Peeter Verborghstadt welke comparant 
behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen bij koop tegens Peeter Wijnants in zijn leven 
zijn zwager het voorstaande perceel genaamd “ den tempel “ rijdende met een perceel 
competerende Peeter Verstappen, om en mits een som van 200 guldens. Stellende den 
comparant relevant zijn schoonzoon met naam Franciscus Vermeeren oud omtrent de 26 
jaren voor sterfman voor wie hij comparant als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Folio 213         AMW-CA2877-224 
 
Magdaleen De Becker houdt te leen een half boender hooiwas genaamd  
“ den rixendonck “ gelegen tot Heulken, oost …,  zuid Bertel Boeckx, west met één hoek 
aan de grote Laecke en noord de cleijn Laecke. Staande haar man Adriaen De Becker voor 
bezetman, ut patet libro Domproost folio 118. 
 
Op 1 oktober 1714 heeft Jan Van Hout Peeterssone mits de dood van de voorschreven 
bezetman den eed gedaan voor de voorschreven Magdaleen De Becker zijn grootmoeder. 
 
Op 11 maart 1715 compareerde voor stadhouder en leenmannen, Jan Van Hout en heeft 
mits de dood van Magdalena De Becker te leen verheven het voorstaande half boender 
hooiwas en heeft deze hove hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 31 maart 1716 compareerden voor stadhouder en leenmannen Jan Van Hout Janssone, 
Anna Van Hout bijgestaan met J. Kersselaers, Maria Van Hout bijgestaan als voor, 
Theresia Somers bijgestaan met Egidius Van Coppenol haar man en voogd en Anna 
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Somers bijgestaan met Carel Slaets haar man en voogd, allen erfgenamen van Magdalena 
De Becker en bekenden na de leensche rechten verkocht te hebben aan Jan Bruijnseels 
inwoner van Wiekevorst het voorstaande half boender hooiwas. Blijvende dezelfde koper 
sterfman en bezetman. 
 
Op 30 april 1725 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Bruijnseels en heeft 
mits de dood van Jan Bruijnseels zijn vader in broederlijke en zusterlijke rechten verheven 
het voorstaande half boender hooiwas. Blijvende dezelfde Peeter Bruijnseels sterfman en 
bezetman. 
 
Op 28 juli 1751 compareerde Guilielmus Bruijnseels dewelke na de dood van Peeter 
Bruijnseels zijn broeder in zusterlijke en broederlijke recht heeft verheven te leen het 
voorstaande half bunder. Stellende den comparant voor sterfman zijn neef Melchior 
Lauwerijs zoon van Catharina Bruijnseels de comparant zijn zuster. 
 
Op 10 februari 1767 compareerde voor Joannes Andreas Luijten en Jan Mols Leemannen 
Guilielmus Bruijnseels welke comparant bij de dood van Melchior Lauwereijs zijn neef 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande half bunder hooiwas 
genaamd “ den rixendonck “ gelegen tot Heultien. Blijvende den comparant oud 55 jaar 
sterfman en bezetman.  
 
Folio 214         AMW-CA2877-225 
 
Magdaleen de Becker houdt te leen nog een half boender hooiwas gelegen tot heultken in  
“ den rixendonck “. Oost Bertel Boeckx “ rixendonck “, zuid, west en noord de Nethe en de 
Laecke. Staande voor bezetman haar man Adriaen De Becker, ut patet in libro Domproost 
folio 116. 
 
Op 1 oktober 1714 heeft Jan Van Hout Peeterssone mits de dood van de voorschreven 
bezetman den eed gedaan voor de voorschreven Magdalena De Becker zijn grootmoeder. 
 
Op 11 maart 1716 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Van Hout en heeft 
mits de dood van Magdalena De Backer zijn moeder te leen verheven het voorstaande half 
boende hooiwas en heeft als bezetman den eed gedaan. 
 
Op 13 maart 1715 voor stadhouder en leemannen compareerde Jan Van Hout Janssone, 
Anna Van Hout bijgestaan met Jan Kerselaers, Maria Van Hout bijgestaan als voor, 
Theresia Somers bijgestaan met Egidius Coppenol haar man en momber en Anna 
Somers bijgestaan met Carel Slaets haar man en momber, allen erfgenamen van 
Magdalena De Becker en bekenden in erfdom verkocht te hebben aan Jan Bruijnseels het 
voorstaande half bunder hooiwas en blijvende dezelfde koper sterfman en bezetman. 
 
Op 30 april 1725 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Bruijnseels en heeft 
mits de dood van Jan Bruijnseels zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten verheven 
en ontvangen te leen het voorstaande half bunder hooiwas. Blijvende dezelfde sterfman en 
bezetman. 
 
Op 28 juli 1751 compareerde Guilielmus Bruijnseels welke na de dood van Peeter 
Bruijnseels zijn broeder in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen heeft 
te leen het voorstaande half boender. Stellende den comparant voor sterfman zijn neef 
Melchior Lauwereijs, zoon van zijn zuster Catharina Bruijnseels en Ferdinandus 
Lauwereijs voor wie de comparant als bezetman de eed heeft gedaan. 
 
Op 10 februari 1767 compareerde voor Joannes Andreas Luijten en Jan Mols Leenmannen 
Guilielmus Bruijnseels welke comparant mits de dood van Melchior Lauwereijs zijn neef 
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in zusterlijke en broederlijke recht heeft verheven, het voorstaande half bunder hooiwas. 
Blijvende den comparant sterfman en bezetman. 
 
Folio 216 (2 koeijweijen van de 24)      AMW-CA2877-227 
 

S’Heeren Broeck houdende 24 koeijweijden komende oost aan de 
Laecke, zuid aan den dijck van Meerbeeck, west het straatje naast 
het broeck geheten “ de Maeldoncken “ en noord aan ’t hoff van 
Heultken. 

 
Marie Van Outsel houdt te leen twee koijweijden in het voorzegde “ s’heerenbroeck “ 
staande voor bezetman Jan Van Rooij haar zoon, ut patet in libro Domproost folio 122 
verso. 
 
Op 1 februari 1730 compareerde Catharina Boeckx weduwe Jan Van Roije en heeft mits 
de dood van Maria Van Autsel in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen 
te leen de voorstaande twee koeijweiden als zijnde dezelfde bij deling aan haar kinderen 
bevallen. Stellende daarop voor sterfman haar zoon Adriaen Van Roije die ook de eed als 
bezetman heeft gedaan. 
 
Op 22 juli 1745 is gecompareerd Joannes Cornelius Van Rooij die in zusterlijke en 
broederlijke rechten na de dood van Adriaen Van Rooij behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen de bovenstaande twee koeijweiden gelegen in “ S’Heerenbroeck ” onder 
Heultien. Blijvende de comparant sterfman en is als bezetman gecontinueerd op zijn vorige 
eed. 
 
Op 27 november 1748 is gecompareerd de advocaat Van Wesel dewelke uit kracht van 
procuratie geïnsereerd in zekere akte van donatie inter vivos gebleken en gepasseerd voor 
de schepenen van Westmeerbeek, verklaarde te hebben getransporteerd aan de 
erfgenamen van Joseph Van Dingenen cum uxore hunne hoiren en nakomelingen ten deze 
accepterende de voorzegde twee coijweijden. Blijvende den voorschreven Joseph Van 
Dingenen sterfman en bezetman. 
Vervolg folio 317 
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Joseph Van Dingenen 
dewelke bij scheiding en deling tussen de gelijke deelgenoten van de voorzegde 24 
koeijweijden, gepasseerd voor notaris Van Den Sande op 17 juli 1752, is gekomen tot twee 
koeijweijden aldaar letter C en D groot in het geheel omtrent een bunder bestaande alsnu in 
twee items. Dienvolgens heeft hij hulde, eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Folio 217 (2 koeijweijen van de 24)      AMW-CA2877-228 
 
Jan Bruers houdt te leen twee koijweijden in “ het s’heerenbroeck “ palende in het geheel 
in folio precedenti 216 ut patet in libro Domproost folio 124. 
 
Op 26 mei 1699 compareerde Michiel Vervoort als voogd der wezen wijlen Joannes 
Bruers en Anna Vervoort en heeft in zusterlijke en broederlijke rechten behoorlijk verheven 
de voorstaande twee koijweijden, waarop Adriaen Bruers als sterfman werd gesteld voor 
wie Michiel Vervoort als bezetman den eed heeft gedaan. 
 
Op 22 december 1717 compareerde de voorstaande Adriaen Bruers en heeft mits de dood 
van Michiel Vervoort den eed als bezetman gedaan.  
 
Op 2 juli 1740 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Gebruers die bij scheiding 
en deling komende tot één van de twee koeijweijden heeft den eed als bezetman gedaan. 
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Op de voorschreven dag compareerde dezelfde bekennende verkocht te hebben aan Jan 
Baptist Van Den Berghe en Anna Mertens gehuwden één van de voorschreven twee 
koeijweijden. Stellende hierop zijnen schoonzoon Jan Hapers voor sterfman voor wie hij Jan 
Baptist Van Den Berghe als bezetman den eed heeft gedaan.  
Koop 40 – 0  
Jus Domini – 2 – 0  
 
Op 7 september 1742 heeft Jan Hapers na de dood van Jan Baptist Van Den Bergh den 
behoorlijke eed als bezetman gedaan.  
 
Op 14 november 1717 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaen Gebruers 
bekennende verkocht te hebben aan Carel Claes en Adriana Dircx gehuwden één van de 
twee voorschreven koeijweijden. Blijvende Carel Claes sterfman en is als bezetman 
gecontinueerd op zijn vorige eed. 
Vervolg folio 284.  
 
Op 9 juli 1759 voor stadhouder en leenmannen compareerde G. L. Balemans uit kracht van 
procuratie verleden door Joannes Hapers en Adriaen Van Den Bergh. Item door 
Guibertus De Cuijper als man en voogd van Anna Van Den Bergh Adriaensdochter, 
gepasseerd voor notaris Van Den Sande op 7 juli 1753, en bekennende alzo in die kwaliteit 
verkocht te hebben aan Ludovicus Van Dingenen hun rechtmatige deel in een koeijweijde. 
Blijvende den koper sterfman en bezetman. 
Vervolg folio 319 verso. 
 
Ten voorschreven dag compareerde Ludovicus Van Dingenen die bij scheiding en deling 
gemaakt en gepasseerd ut folio 216 is gekomen tot een koeijweijde groot omtrent een half 
bunder renende oost … 
 
Folio 218 (2 koeijweijen van de 24)      AMW-CA2877-229 
 
Barbara Diercx houdt te leen twee koijweijden in “ het s’heerenbroeck “ renende pro ut 
folio 216 ante staande als bezetman Peeter Coremans ut patet in libro Domproost folio 125.  
 
Op 27 februari 1716 compareerde voor stadhouder en mannen van leen Andries Van 
Kerckhoven en heeft mits de dood van Peeter Coremans den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 10 november 1724 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Jan Van 
Kerckhoven dewelke mits de dood van Barbara Diercx zijn moeder behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen de bovenstaande 2 koeijweijden, zijnde aan hem bij 
scheiding en deling bevallen en aan zijn broeder. Blijvende dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 5 februari 1745 voor stadhouder en leenmannen compareerde Catharien Bouset 
weduwe van wijlen Jan Van Kerckhoven en Andries Van Kerckhoven en hebben na de 
dood van de voorschreven Jan Van Kerckhoven verheven en ontvangen te leen de 
voornoemde twee koijweijden. Blijvende zij eerste comparante sterfvrouw voor wie den 
tweede comparant als bezetman continueerde op zijne vorige eed.  
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Van Kerckhoven in de 
naam van zijn vader Andries Van Kerckhoven die bij scheiding en deling tot één van de 
voorzegde twee koeijweijden komende heeft hier hulde eed en manschap van trouwe 
gedaan.  
 
Ten voorschreven dage en voor dezelfde compareerde dezelfde en in den naam als voor 
dewelke bij scheiding en deling aangegaan pro ut folio 216 ten dele is bevallen een perceel 
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in de voorzegde koeijweijden, groot omtrent een half bunder dienvolgens heeft hij als 
bezetman den gewoonlijke eed van trouwe gedaan. 
 
Op 13 december 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Franciscus 
Bruijndoncx gehuwd met Catharina Boeset eerste weduwe van Jan Van Kerckhoven die 
bij scheiding en deling aangegaan tegen Andries Van Kerckhoven tot één van de 
voorschreven twee koeijweijden komende heeft den eed als bezetman gedaan. 
 
Ten voorschreven dag compareerde dezelfde nomine uxoris Catharina Bouset en in den 
naam van de erfgenamen van Jan Van Kerckhoven dewelke bij scheiding en deling 
aangegaan tussen de gelijke deelgenoten, gepasseerd voor den notaris Van De Zande op 
17 juli 1752 is gekomen onder de kavels O, P en R tot twee zillen. Palende in het geheel 
oost Jan Den erfgenamen, zuid Christiaen Van Den Broeck, Joseph Van Dingenen, Henrij 
Henrotte en de Baen, west de Baen en het Broeckstraetje en S’ Heerenbaene, noord Jan 
Dens erfgenamen en heeft dienvolgens den eed gepresteerd. 
 
Op 13 november 1759 compareerde voor de stadhouder en mannen van Leen, Hendrick 
Van Kerckhoven Andriessone dewelke mits de dood van Andries Van Kerckhoven zijn 
vader, heeft verheven en ontvangen te Leen de helft van twee koeijweijden. Blijvende hij 
comparant sterfman en heeft als bezetman den eed van trouwe gedaan. 
Vervolg folio 274 
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Bouset, Peeter Douwen, Jan Cuijpers en meer 
andere Leenmannen, Jan Franciscus Snijers, welke comparant bij de dood en aflijvigheid 
van Catharina Boiset als in huwelijk gehad hebbende Anna Catharina Van Kerckhoven 
Jansdochter en het enig achtergelaten kind van wijlen den voorschreven Catharina Boiset 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen in onverdeeld recht ten behoeve van zijn zes 
kinderen … 
Vervolg folio 311 
 
Folio 219 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-230 
 
Peeter Bogaerts houdt te leen een koijweijde in het voorschreven “ s’heerenbroeck “. 
renende pro ut ante folio 216, stellende daarop voor sterfvrouw zijne zuster Anna Bogaerts, 
blijvende hij bezetman, ut patet in libro Domproost folio 137. 
 
Op 6 februari 1716 compareerde Adriaen Peeters Henricxsone en heeft na de dood van 
Anna Bogaerts voorschreven en bovengenoemd verheven de voorschreven koijweijde. 
Blijvende den comparant sterfman en bezetman.  
 
Op 1 maart 1742 voor stadhouder en leenmannen compareerde Martinus Salen nomine 
uxoris Maria Peeters en heeft na de dood van Adriaen Peeters behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande koeijweijde. Stellende daarop voor sterfman zijn zoon 
Guilielmus Salen oud omtrent de negen jaar voor wie hij comparant als bezetman 
continueerde op zijne vorige eed.  
 
Op 2 juli 1751 voor stadhouder en leenmannen compareerde Christiaen Van Den Broeck 
meijer van Westmeerbeek uit kracht van procuratie op hem verleden door Maria Peeters en 
Martinus Saelen gehuwden en bekennende alzo verkocht te hebben aan Elisabeth Peeters 
gehuwd met de voorstaande comparant de voorschreven koeijweijde in  
“ s’ heerenbroeck “ dienvolgens is de koopster met haar voornoemde man hierin gegooid. 
Blijvende den koper sterfman die als bezetman den gewoonlijke eed van trouwe heeft 
gedaan.  
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Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Christiaen Van Den Broeck 
meijer van Westmeerbeek dewelke bij scheiding en deling tussen de comportionanten van 
de 24 koeijweijden gemaakt pro ut folio 216 is gekomen tot één der koeijweijden onder de 
letter E groot een half bunder en is hij dienvolgens gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Folio 220 (2 koeijweijen van de 24)      AMW-CA2877-231 
 
Peeter Bogaerts houdt nog te leen twee koeijweijen in het voorschreven “ s’heerenbroeck “ 
palende ut ante folio 216, staande voor sterfvrouw zijne zuster Anna Bogaerts, blijvende hij 
bezetman ut patet in libro Domproost folio 137. 
 
Op 6 februari 1716 compareerde Adriaen Peeters Hendrickssone en heeft na de dood van 
Anna Bogaerts verheven en te leen ontvangen bovenstaande koeijweijde, blijvende hij 
comparant sterfman en bezetman.  
 
Op 1 maart 1742 voor stadhouder en leenmannen compareerde Martinus Salen nomine 
uxoris Maria Peeters en heeft na de dood van Adriaen Peeters zijn schoonvader verheven 
en ontvangen te leen de twee koeijweijden. Stellende voor sterfman zijn zoon Guilielmus 
Salen oud omtrent negen jaar voor wie hij comparant als bezetman continueerde op zijn 
vorige eed.  
 
Op 2 juli 1751 voor stadhouder en leenmannen compareerde Christiaen Van Den Broeck 
meijer van Westmeerbeek en heeft uit kracht van procuratie op hem verleden door Maria 
Peeters en Martinus Saelen gehuwden, bekennende verkocht te hebben aan Elisabeth 
Peeters gehuwd met den voorscheven comparant de twee voorstaande koeijweijden. den 
comparant sterfman die als bezetman den gewoonlijke eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Christiaen Van Den Broeck 
meijer van Westmeerbeek die bij scheiding en deling pro ut folio 216 is gekomen tot de twee 
koeijweijden, groot in het geheel omtrent een bunder, bestaande alsnu in twee items. Oost  
“ het kleijn broeck “, zuid Andries Van Kerckhoven en Guilliam De Nappe, west Gommaer 
Deijns cum suis en noord Jan Franciscus Sneijers, Jan Deijns erfgenamen en Peeter 
Vleugels, dienvolgens is hij gecontinueerd en geprotesteerd pro ut eodem folio coram ut 
ante. 
 
Folio 222 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-233 
 
Maria Van Outsel houdt te leen een koijweijde in “ s’heerenbroeck “ palende ut ante folio 
216 staande Egidius Wijnants voor bezetman ut patet in libro Domproost folio 128.  
 
Op 27 februari 1716 compareerde Peeter Van Roije Peetersone en heeft mits de dood van 
Egidius Wijnants den eed als bezetman gedaan.  
 
Op 1 februari 1730 voor stadhouder en leenmannen compareerde Anna Maria Van Den 
Broeck weduwe van Adriaen Van Roije en heeft mits de dood van Maria Van Autsel in 
zusterlijke en broederlijke rechten verheven de voorstaande coijweijde zijnde deze bij deling 
bevallen aan den voorstaande Adriaen Van Roije. Stellende voor sterfman Adriaen 
Franciscus Van Roije haar zoon oud één jaar voor wie Sebastiaen Van Roije den eed als 
bezetman heeft gedaan.  
 
Op 7 september 1739 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Ridts gehuwd met 
Anna Maria Van Den Broeck en heeft mits de dood van Adriaen Franciscus Van Rooije 
verheven en ontvangen te leen de voorstaande koijweijde in” s’heerenbroeck “. Blijvende hij 
comparant sterfman en bezetman. 
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Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Rudts nomine uxoris 
Anna Maria Van Den Broeck dewelke bij scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke 
proprietarissen van de 24 koeijweijden, is gekomen tot omtrent één van deze weiden sub 
littera S groot een half bunder. Palende oost de Baen van Meerbeeck naar Heultien, zuid 
Ludovicus Van Dingenen, west “ de maeldoncken “ en noord insgelijks de Baen. 
Dienvolgens is Jan Rudts als bezetman gecontinueerd op zijne vorige eed. 
 
Op 14 juli 1766 compareerde voor P. J. Bouset leenvinder, Michiel Verachtert, Peeter 
Douwen, Jan Baptist Diels en Joannes Franciscus Snijers leenmannen, Franciscus Stoop 
als gelaste en zich sterkmakende voor de gelijke erfgenamen wijlen Adriaen Franciscus 
Van Roije daar vader van was wijlen Adriaen Van Roije en moeder van leeft Anna Maria 
Van Den Broeck alsnu gehuwd met Jan Ridts dewelke erfgenamen bij de dood van dito 
Adriaen Van Roije tot het voorstaande pand komende zonder verhef mits hiervoor verheven 
zijnde, heeft daarop als gelaste voor bezetman gesteld Jan Franciscus Snijers die op zijne 
vorige eed continueerde.  
 
Op dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Michiel Verachtert uit kracht van 
procuratie op hem verleden bij de gelijke erfgenamen ab intestato van wijlen Adriaen 
Franciscus Van Roije Adriaenssone volgens akte van transport gepasseerd voor notaris 
Verloo tot Booischot op 24 mei 1758, bekennende getransporteerd te hebben aan en ten 
behoeve van Franciscus Stoop zeker perceel erve gelegen in “ s’heerenbroeck “ onder 
Heultien, groot een half bunder, om en mits een som van 190 guldens. Blijvende hij koper 
sterfman. 
Vervolg folio 312 
 
Folio 223 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-234 
 
Gommar Vanden Berghe houdt te leen een koijweijde in “ s’heerenbroeck “ palende ut 
ante folio 216 stellende voor sterfman zijne zoon Adriaen Vanden Berghe ut patet in libro 
Domproost folio 127 verso.  
 
Op 6 november 1714 compareerde den voorschreven Adriaen Vanden Berghe voor 
Henrick Bourbon leenvinder en leenmannen en heeft na de dood van zijn vader Gommar 
Vanden Bergh den eed van trouw gedaan zijnde nu minderjarig.  
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde G. L. Balemans uit kracht van 
constitutie verleden op hem door Adriaen Vanden Bergh gepasseerd voor den notaris Van 
Den Sande en bekende alzo verkocht te hebben aan Ludovicus Van Dingenen de 
voorstaande koijweijde en blijvende de koper sterfman en bezetman.  
 
Op datum voorschreven compareerde dezelfde dewelke bij scheiding en deling van de 24 
koeijweijen gepasseerd folio 216 is gekomen tot één koijweijde groot omtrent een half 
bunder en is dienvolgens als bezetman gecontinueerd op zijne vorige eed. 
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers, Jan Baptist Van Dijck en meer 
leenmannen, Peeter Van Vlasselaer welke comparant het voorstaande perceel weide, 
wezende één van de 24 koijweijden. Palende oost zijn zelve nomine uxoris Anna Catharina 
Van Dingenen, zuid de Laecke, west zijn zelve en noord insgelijks zijn zelve bij koop van 
Andries van Kerckhoven en Christiaen Van Den Broeck. Deze weide aan zijn gemelde 
huisvrouw bij scheiding en deling bevallen en behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen 
ten behoeve van zijne meergemelde huisvrouw mits de dood van Ludovicus Van 
Dingenen. Blijvende den comparant relevant sterfman en is als bezetman op zijn vorige eed 
gecontinueerd. 
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Folio 224 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-235 
 
Den meijer Franciscus Mangelschots houdt te leen een koijweijde in het voorschreven  
“ s’heerenbroeck “ ut ante folio 216 et in libro Domproost 137. 
 
Op 30 juni 1733 voor leenmannen compareerde Juffrouw Anna Mannekens weduwe van 
wijlen den heer Franciscus Mangelschots in zijn leven drossaard alhier en heeft mits zijn 
dood ten behoeve van haar kinderen in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande koeijweijde in het voorschreven “ seeren broeck “. 
Stellende voor sterfman hr. Hendricus Mangelschots. 
 
Op 13 mei 1740 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Henrick Bourbon als 
gelaste van de meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen de heer Franciscus 
Mangelschots in zijn leven drossaard van Westerloo, met namen Henricus Mangelschots, 
Juffrouw Maria Catharina Mangelschots en Juffrouw Anna Barbara Mangelschots en 
voor hun minderjarige zusters en broeders gebruikende het decreet van den heer drossaard 
en schepenen en bekennende alzo verkocht te hebben aan Jan Van Kerckhoven en 
Catharina Boeset zijn huisvrouw de voorschreven koeijweijde. Stellende voor sterfvrouw 
zijn dochter Anna Van Kerckhoven voor wie hij Jan Van Kerckhoven als bezetman 
continueerde op zijne vorige eed. 
 
Op 5 februari 1745 compareerde Joseph Lemmens gehuwd met Catharina Bouset die 
mits de dood van Jan Van Kerckhoven den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 13 december 1753 compareerde Franciscus Bruijndoncx gehuwd met Catharina 
Boeset eerst weduwe van Jan Van Kerckhoven mede in naam van deszelfs erfgenamen bij 
scheiding en deling is gekomen tot een half bunder uit twee bunders aan hun ten dele 
bevallen en heeft dienvolgens den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 14 juli 1766 compareerde voor Joannes Franciscus Snijers en Joannes Mols 
leenmannen ter relatie van P. J. Boulet Leenvinder loco stadhouder Franciscus 
Bruijndonckx gehuwd met Catharina Boiset die tevoren weduwe was van Jan Van 
Kerckhoven, welke comparant bij dood van Anna Catharina Van Kerckhoven enige 
achtergelaten dochter van wijlen Jan Van Kerckhoven daar moeder af leeft de voorstaande 
Catharina Boiset, behoorlijk heeft verheven en ten leen ontvangen ten behoeve van de zes 
kinderen achtergelaten bij wijlen de voorschreven Anna Catharina Van Kerckhoven daar 
vader af leeft Joannes Franciscus Snijers het voorstaande half bunder. Stellende voor 
sterfman Joannes Baptista Snijers één der gemelde zes kinderen oud omtrent de 8 jaren 
voor wie den voorschreven Franciscus Bruijndonckx als bezetman op zijn vorige eed 
continueerde. 
Vervolg folio 276 
 
Folio 225 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-236 
 
Mattheus Diercx houdt te leen een koijweijde in het voorschreven “ s’ heerenbroeck “ 
palende ut ante folio 216, et patet in libro Domproost folio 134 verso. 
 
Op 28 januari 1710 compareerde voor stadhouder en leenmannen Frederick Dircx na de 
dood van zijn vader Mattheus Dircx de welke in zusterlijke en broederlijke rechten behoorlijk 
heeft verheven en ontvangen te leen de voorschreven koijweijde en heeft eed en manschap 
van trouwe gedaan als sterfman.  
 
Op 10 november 1716 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Dierckx 
Mattheussone dewelke bij deling hier toekomende den eed als bezetman gedaan.  
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Op 22 april 1724 compareerde Hendrick Diercx dewelke mits de dood van Peeter Dierckx 
zijn broeder eed als bezetman de eed heeft gedaan. 
 
Op 25 oktober 1740 voor stadhouder en leenmannen compareerde Guilliam De Nap, 
Dominicus Thuerelincx, Jan Storms, Gasper Emm. Jennis zo voor zichzelf als in kwaliteit 
van voogd benevens Diel De Wegh over de wezen achtergelaten bij wijlen Andries Van 
Asbroeck daar moeder af leeft Adriana Dircx en hebben verheven en ontvangen te leen de 
voorstaande koeijweijde. Blijvende hij eerste comparant sterfman. 
 
Op datum voorschreven compareerden dezelfden ten effecte nabeschreven gebruikende het 
decreet van Schout en schepenen van den lande en Vrijheid van Heijst en bekenden 
verkocht te hebben op aan Dominicus Thuerlincx zekere koeijweijde gelegen en palende 
als voor. Stellende hierop voor sterfvrouw zijne dochter met naam Catharina Turelincx oud 
omtrent de 32 jaren. Blijvende den voorschreven Dominicus bezetman. 
 
Op 16 oktober 1753 compareerde Guilliam De Nap met zijn huisvrouw Catharina Turelincx 
die bij scheiding en deling gemaakt en aangegaan tussen de gelijke deelgenoten van de 24 
koeijweijen gepasseerd voor notaris Van Den Sanden op 17 juli 1752 en zijn gekomen tot 
omtrent een half bunder. Palende oost Andries Van Kerckhoven, zuid Ludovicus Van 
Dingenen, west Jan Dens erfgenamen en noord Christiaen Van Den Broeck. Dienvolgens 
heeft den eerste comparant den eed gedaan. 
 
Op 16 mei 1761 voor stadhouder en leenmannen compareerde Catharina Turelincx ten 
deze bijgestaan met Guilliam De Nap haar man, bekennende verkocht te hebben aan 
Christiaen Van Den Broeck meijer van Westmeerbeeck en Elisabeth Peeters zijn 
huisvrouw de voorschreven koeijweijde, groot omtrent een half boender, om en mits de som 
van 11 guldens, voor wie den voorschreven meijer sterfman en bezetman den eed heeft 
gedaan. 
 
Op 7 juli 1766 compareerde voor de Leenvinder en mannen van … 
Vervolg folio 306 
 
 
Los inliggend briefje        AMW-CA2877-237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den molen van Hesewijck is leenroerigh in den leenhove van sijne excellentie den Heere 
Marquies van Westerlo. Den proviseur W. Ockers sal voor sterffman stellen F. F. Fulgentius 
van Geneghten Religieus der Abdije Tongerlo subdiaecken ende voor besetman Fransus 
Peeters. 
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Folio 226 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-238 
 
Cathlijn Helsen houdt te leen een koeijweijde in het voorschreven “ s’ heerenbroeck “, 
palende ut ante folio 216, staande voor bezetman Peeter Van Echelpoel ut patet in libro 
Domproost folio 134 verso  
 
Op 14 maart 1707 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Adriaen Snijers voor 
en in den naam van Adriaen Van Echelpoel en Jan Dens als wettelijke voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Peeter Van Echelpoel daar moeder af is Marie Dens en hebben in 
die voorschreven kwaliteit verheven en ontvangen te leen na de dood van de voorstaande 
Catlijn Helsen de voorschreven koeijweijde. Stellende hierop voor sterfvrouw Catharina 
Van Echelpoel oud omtrent de 13 jaren voor wie hij comparant als bezetman den eed heeft 
gedaan.  
 
Op 27 februari 1731 compareerde Jan Deijns en heeft mits de dood van Adriaen Sneijers 
den eed als bezetman gedaan. 
 
Op 2 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Gommarus Dijns die in 
zusterlijke en broederlijke rechten na de dood van zijn moeder Catharina Van Echelpoel 
heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande koeijweijde. Stellende hierop voor 
sterfman den comparant en heeft den eed als bezetman gedaan. 
 
Folio 227 (2 koeijweijen van de 24)      AMW-CA2877-239 
 
Catharina Van Nijlen weduwe van Frederick Blampaerts houdt te leen twee koijweijden in 
“ s’ heerenbroeck “. Palende ut ante folio 216, staande voor bezetman Jacob Nuijens ut 
patet in libro Domproost folio 133. 
 
Op 26 april 1713 voor stadhouder en mannen van leen compareerden de voorschreven 
Cathlijn Van Nijlen en haar dochter Dimpna Blampaerts bijgestaan met Henrick Mertens 
haar man en voogd, de eerste comparante ook met een gekozen voogd bijgestaan voor de 
touchte en de tweede voor de erfelijkheid, hebben alzo te samen verkocht aan en ten 
behoeve van Jan Stevens en Marie Blampaerts de ene koijweijde van de voorstaande 
twee koijweijden in “ s’ heerebroeck “. Waarvan de andere is toebehorende aan Maijken 
Blampaerts tegenwoordige huisvrouw van Jacob Nuijens. Jan Stevens heeft hulde eed en 
manschap van trouwe gedaan.  
 
Op 19 januari 1716 compareerde voor stadhouder en mannen van leen Jacobus Nuijens 
als voogd van Maria Blampaerts die de opdracht heeft gedaan in handen van Henrick 
Bourbon leenvinder en heeft in volgende opdracht bekent verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Bertel Van Den Bergh de voorschreven koeijweijde . Stellende voor sterfman 
zijn zoon Peeter Van Den Bergh oud omtrent de 15 jaren waarvoor hij Bertel Van Den 
Bergh den eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 11 april 1725, voor stadhouder en leenmannen compareerde Anselmus Stevens en Jan 
Raijmaekers als voogden der wezen Jan Stevens en hebben mits de dood van dezelfde 
verheven en ontvangen te leen de voorschreven twee koeijweijden, in zusterlijke en 
broederlijke rechten. Stellende voor sterfman Peeter Stevens oud omtrent 13 jaar één der 
wezen en heeft Anselmus Stevens de eed gedaan als bezetman. 
 
Op 30 juni 1735 coram L. Van Wesel, Fr. Bourbon en Jan Verstappen leenmannen 
compareerde Arnoldus Verhagen en heeft met de dood van Anselmus Stevens voor 
Peeter Stevens den eed als bezetman gedaan.  
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Op 27 november 1748 compareerde voor de leenmannen, Ludovicus Van Dingenen 
nomine uxoris Anna Marie Vanden Berghe dewelke bij scheiding en deling tegens zijn 
zusters en broeders hiertoe is gekomen. 
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Ludovicus Van Dingenen 
dewelke bij scheiding en deling gemaakt tussen de gelijke deelgenoten van de 24 
koeijweijden is gekomen tot een deel groot omtrent een half bunder. Palende oost zijn zelve, 
zuid de Laecke, west Christiaen Van Den Broeck en noord Gommar Deijns en Guilliam De 
Napt. 
Vervolg folio 268 verso 
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Stevens die bij 
scheiding en deling tussen de gelijke deelgenoten van de 24 koeijweijden is bevallen omtrent 
een half bunder. Palende oost S’ Heerendijck, zuid Lambert Vaes, west “ de maeldonck “ en 
noord Henrick Vincx, dienvolgens heeft hij den eed van manschap en trouw gedaan. 
 
Op 13 april 1757 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sr. Joannes Stoop 
secretaris van Zoerle Parwijs, … 
Vervolg folio 299 
 
Folio 228 (2 koeijweijen van de 24)      AMW-CA2877-240 
 
Michiel De Neve houdt te leen twee koijweijden in “ s’ heerenbroeck “ ut ante folio 216 et 
patet in libro Domproost folio 130. 
 
Op 19 juli 1701 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Christina Sluijts 
weduwe van wijlen Michiel De Neve die na zijn dood behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande twee coijweijden, voor wie als bezetman Hendrick 
Borbon den eed heeft gedaan blijvende de voorschreven weduwe sterfvrouw.  
 
Op 19 juli 1701 compareerde de weduwe Catrina Sluijts bijgestaan met den heer secretaris 
van Westmeerbeeck dewelke verklaarde dat de voorschreven weduwe met autorisatie van 
de mombers van de weeskinderen van Michiel De Neve verkocht heeft de voorschreven 
twee coijweijden aan en ten behoeve van Peeter Van Deijck die hier toekomende na de 
leense rechten behoorlijk is gegoed en heeft dienvolgens den eed van trouwe gedaan. 
 
Op 11 augustus 1727 voor stadhouder en leenmannen compareerde Andries Verbruggen 
en heeft mits de dood van zijn schoonvader Peeter Van Dijck in zusterlijke en broederlijke 
rechten verheven en ontvangen te leen de voorstaande twee coijweijden. Blijvende dezelfde 
sterfman en bezetman. 
 
Op 14 september 1742 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adriaenken Van Den 
Brande weduwe van wijlen Andries Verbrugghen, heeft met dezelfs dood ten behoeve van 
haar kinderen behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorstaande twee koeijweijden. 
Stellende hierop voor sterfvrouw één der twee wezen met naam Maria Anna Verbrugghen, 
voor wie Peeter Diels als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sr. Henrij Henrotte nomine 
uxoris Thresia Verbruggen die bij scheiding en deling tot de twee voorschreven 
koeijweijden is komende en heeft hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Ten voorschreven dag compareerde dezelfden die bij scheiding en deling gedaan tegens de 
andere proprietarissen van de voorschreven 24 koeijweijden gepasseerd voor den notaris J. 
Van De Sande en getuigen binnen Westmeerbeeck hieraan gekomen. Palende oost Joseph 
Van Dingenen, zuid de Nethe, west S’Heeren Dijck en baene en noord Jan Franciscus 
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Sneijers nomine uxoris, welke bunder voor toekomende zal bestaan in twee items zijnde 
verder geprotesteerd wegens zijne Excellentie tegen de vrijdom die de gelijke condividenten 
pretendeerden over de thienden, dienvolgens is als bezetman gecontinueerd op zijne vorige 
eed, coram als boven. 
Vervolg folio 297 
 
Folio 229 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-241 
 
Maria Heijlen houdt te leen een koeijweijde in “ s’ heerenbroeck “ ut ante folio 216, staande 
voor bezetman Jan Van Rooij ut patet in libro Domproost folio 128. 
 
Op 27 februari 1716 compareerde voor stadhouder en mannen van leen Adriaen Vervoort 
als man en voogd van Peternel van Roije en heeft mits de dood van Maria Heijlen 
ontvangen en verheven de voorschreven “ s‘ heerenbroeck “. Stellende voor sterfman 
Peeter Van Den brande oud omtrent de 20 jaren waarvoor den voorschreven Adriaen 
Vervoort als bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Op 5 december 1739 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Van Den 
Brande bekennende verkocht te hebben aan Jan Van Kerckhoven en Catharina Boeset 
zijn huisvrouw de voorstaande koeijweijde in “ s’ heerenbroeck “. Stellende voor sterfvrouw 
zijn dochter Maria Anna Van Kerckhoven voor wie hij Jan Van Kerckhoven continueerde 
op zijne vorige eed.  
Koop 35 – 0  
Jus Domini 1 – 15  
 
Op 5 februari 1745 compareerde Joseph Lemmens dewelke na de dood van Jan Van 
Kerckhoven den eed als bezetman heeft gedaan.  
 
Op 13 december 1753 compareerde Franciscus Bruijndoncx nomine uxoris en in den 
naam ut folio 224 verso, die bij deling aangegaan tussen de gelijke deelgenoten van  
“ s’ heerenbroeck “ is komende tot een half bunder uit twee bunderen en heeft vervolgens 
den eed en manschap van trouwe gedaan.  
 
Op 14 juli 1766 compareerde voor P. J. Boulet Leenvinder loco stadhouder, M. Verachtert, 
Jan Mols, Peeter Douwen en meer andere Leenmannen Franciscus Bruijndoncx gehuwd 
met Catharina Boiset die daarvoor de weduwe was van wijlen Jan Van Kerckhoven welke 
comparant bij de dood van Catharina Van Kerckhoven enige achtergelaten dochter van 
wijlen Jan Van Kerckhoven daar moeder af leeft de voorstaande Catharina Boiset 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen in onverdeeld recht ten behoeve van de zes 
kinderen achtergelaten bij wijlen de voornoemde Catharina Van Kerckhoven daar vader af 
leeft Joannes Franciscus Snijers de voorstaande koeijweijden groot een half bunder. 
Stellende daarop voor sterfman Joannes Baptista Snijers één der voorzegde zes kinderen 
oud 8 jaar voor wie den comparant continueerde op zijn vorige eed als bezetman.  
 
Op 13 augustus 1783 compareerde voor Gommarus Dens en Peeter Luijten leenmannen 
van deze Leenhove Franciscus Lemmens gehuwd hebbende Maria Anna Snijers welke 
comparant verklaarde nomine predictae uxoris bij scheiding en deling hem bevallen te zijn 
een koeijweijde in “ scheerenbroeck “ groot een half bunder. Oost zijn zelve, zuid Guibert 
Van Dingenen, west Petrus Josephus Snijers en noord Jan Dens erfgenamen deze 
toekomende is als bezetman gecontinueerd op zijne vorige eed.  
 
Op 27 november 1784 compareerde voor Gommarus Dens, Franciscus Vermeerbergen en 
Joannes Mols leenmannen … 
Vervolg folio 236 verso 
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Folio 230 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-242 
 
Maria Heijlen, houdt nog te leen eene koeijweijde in “ ‘s heerenbroeck “ ut ante folio 216, 
staande voor bezetman Jan Van Kiel ut ante in libro Domproost folio 131 verso.  
 
Op 27 februari 1716 compareerde voor stadhouder en leenmannen nagenoemd Jan Van 
Roije en heeft mits de dood van Maria Heijlen zijn moeder te leen ontvangen en verheven 
de voorschreven coeijweijde. Blijvende hijzelf sterfman en bezetman.  
 
Op 25 januari 1718 compareerde voor stadhouder en leenmannen nagenoemd Jan Van 
Roije en bekende na de leense rechten verkocht te hebben aan Bertel Vanden Berge de 
voorschreven coeijweijde. Blijvende Peeter Van Den Berge zijn zoon sterfman en bezetman 
die den eed van trouwe heeft gedaan.  
 
Op 7 september 1742 heeft Peeter Van Den Bergh mits de dood van Bertel Van Den 
Bergh den eed als bezetman gedaan.  
 
Op 27 november 1748 voor leenmannen compareerde Ludovicus Van Dingenen nomine 
uxoris Anne Marie Vanden Berghe dewelke bij scheiding en deling tegens zijne 
voorschreven vrouw zusters en broeder tot de voorschreven koeijweijde was gekomen. 
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Ludovicus Van Dingenen den 
welke bij scheiding en deling aangegaan ut folio 216 is gekomen tot een deel, groot omtrent 
een half bunder. Palende daaraan oost de Baen, zuid Carel Claes, west “ de maeldoncken “ 
en noord Jan Ruts nomine uxoris. 
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Christiaen Van Den Broeck, Jan Cuijpers, Jan Baptist 
Van Dijck en meer Leenmannen, Peeter Van Vlasselaer, welke comparant uit een Gracieus 
Respect in faveur van zijne Excellentie als leenheer van deze Hove in het leven van Peeter 
Van Den Berge behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen ten behoeve van Anna 
Catharina Van Dingenen zijn huisvrouw als aan haar bij deling bevallen de voorstaande 
koeijweiden groot omtrent een half bunder. Oost de Baen, zuid Adriaen Snijers, west “ de 
maeldoncken “ en noord Jan Stoop erfgenamen. Blijvende den comparant relevant sterfman 
en is als bezetman op zijne vorige eed gecontinueerd.  
 
Folio 231 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-243 
 
Jan Minnen houdt te leen een koijweijde in “ s’ heerenbroeck “ ut ante folio 216 staande 
voor sterfman Geert Helsen Janssone, blijvende Jan Minnen voorschreven bezetman ut 
patet in libro Domproost folio 131 verso.  
 
Op 27 februari 1716 compareerde voor stadhouder en leenmannen Adriana Helsen 
bijgestaan met Jan Minnen haar man en heeft na de leense rechten bekent verkocht te 
hebben aan Diel Hanegreefs de voorzegde coijeweijde. Blijvende dezelfde koper sterfman 
en bezetman.  
 
Op 23 december 1740 voor stadhouder en leenmannen compareerde Sebastiaen Van 
Kerckhoven Martenssone dewelke na de dood van Diel Hanegreefs in zusterlijke en 
broederlijke rechten heeft verheven en te leen ontvangen de voorschreven koeijweijde. 
Blijvende dezelfde sterfman voor wie Geerard Helsen voogd der wezen den eed als 
bezetman heeft gedaan. 
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Hendrick Vincx nomine uxoris 
Anna Van Kerckhoven die bij scheiding en deling tot de voorzegde koeijweijde was 
komende en heeft den eed als bezetman gedaan.  
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Ten voorschreven dag compareerde dezelfde die bij divisie gemaakt tussen de gelijke 
condividenten van de 24 koeijweijden gepasseerd pro ut folio 216 onder den kavel X in 
deling is bevallen een perceel groot omtrent een half bunder. Palende oost S’ Heerendijck, 
zuid Peeter Stevens, west “ de maeldoncken “ en noord Peeter Dirckx, dienvolgens heeft 
eed en manschap van trouwe gedaan ut ante folio 216. 
 
Op 13 april 1757 voor stadhouder en leenmannen compareerde Henrick Vincx als man en 
voogd van Anna Van Kerckhoven mede uit kracht van procuratie op hem door zijn 
huisvrouw verleden en geïnsereerd in zekere conditie gepasseerd voor de meijer en 
schepenen van Westmeerbeeck op datum van 1 februari 1756, welke comparant bekende 
verkocht te hebben aan Joannes Stoop als laatste hooger, inwoner van Westmeerbeeck 
zeker perceel erve uit de voorschreven “ s’ Heeren koeijweijden “ groot de maten 
onbegrepen. Palende oost de straat, zuid Peeter Stevens of zo wie, west “ de mael 
doncken “ en noord Peeter Dircx, om en mits de som van 202 guldens. Blijvende de koper 
sterfman en bezetman.  
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Christiaen Van Den Broeck en Peeter Vlasselaer 
Leenmannen, Petrus Josephus Stoop welke comparant mits de dood van Joannes Stoop 
zijn vader behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen in broederlijke en zusterlijke 
rechten zeker perceel weide en land, groot een half bunder. Den comparant relevant 
blijvende sterfman en bezetman.  
 
Folio 232 (1 koeijweij van de 24)      AMW-CA2877-244 
 
Elisabeth Bruers houdt te leen een koijweijde in “ s’ heerenbroeck “ ut ante folio 216 
staande voor bezetman Pauwels Diercx en sterfman Hendrick Dircx oud 15 jaar, ut patet in 
libro Domproost folio 137.  
 
Op heden 22 februari heeft Hendrick Dirckx na de dood van Pauwels Sterckx zelf den eed 
als bezetman gedaan.  
 
Op 16 juli 1736 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Jacobus Dircx en heeft 
mits de dood van zijn vader Hendrick Dircx in zusterlijke en broederlijke rechten verheven 
en ontvangen te leen de voorschreven koeijweijde. Blijvende hij comparant sterfman en 
bezetman. 
 
Op 8 mart 1741 compareerden Peeter Dircx, Carel Claes gehuwd met Adriaen Dircx, 
dezelfde in den naam van Maria Catharina Dircx en hebben na de dood van Jacobus 
Dircx hun broeder tussen hun indivies verheven en ontvangen te leen de voorstaande 
koeijweide. Blijvende hij Peeter Dircx sterfman die als bezetman den gewoonlijke eed van 
trouw heeft gedaan.  
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Peeter Dircx dewelke bij 
scheiding en deling tussen de gelijke deelgenoten van de 24 koeijweijden gepasseerd pro ut 
folio 216 onder den kavel sub. Littera W ten dele is bevallen een perceel groot omtrent een 
half bunder. Oost de baan en S’ Heerendijck, zuid Hendrick Vincx, west “ de maeldonck “ en 
noord Carel Claes dienvolgens continueerde op zijne vorige eed en geprotesteerd ut ante 
folio 216.  
 
Folio 233 (2 koeijweijen van de 24)      AMW-CA2877-245 
 
Adriaen Van Rooij houdt te leen twee koijweijden in S’ Heerenbroeck, ut ante folio 216 et in 
libro Domproost folio 132 verso.  
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Op 11 januari 1706 voor leenvinder in absentie van den stadhouder Boulet en mannen van 
Leen compareerde Hendrick Stercx als man en voogd van Anna Van Roij dewelke na de 
dood van haar vader Adriaen Van Roij aan haar ten dele bevallen, behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen de voorzegde twee koijweijden gelegen in “ het  
s’ heerenbroeck “ bij Meerbeeck. Blijvende Anna Van Roij sterfvrouw. 
 
Op 27 februari 1716 compareerde voor stadhouder en leenmannen Hendrick Sterckx en 
heeft mits de dood van Anna Van Roije zijn huisvrouw te leen ontvangen de voorzegde 
twee koeijweijden. Blijvende hij sterfman en heeft als bezetman den eed gedaan. 
Vervolg folio 286 
 
Op heden 31 september 1719 compareerden Adriaen Bosch en Peeter Bosch dewelke bij 
scheiding en deling als erfgenamen van Adriaen Van Roije hun moederlijke oom komende 
tot de voorschreven twee koeijweijden, zo heeft Peeter Bosch den eed als bezetman 
gedaan. 
 
Op 4 oktober 1725 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen, compareerden Adriaen 
Bosch en Peeter Bosch en bekenden om en mits de som van 48 guldens verkocht te 
hebben aan Fr. Mangelschots drossaard alhier het voorstaande hunne coeijweijde. 
Blijvende dezelfde sterfman en bezetman. 
 
Op 30 juni 1733 voor leenmannen compareerde Juffrouw Anna Mannekens weduwe van 
wijlen den heer drossaard Mangelschots en heeft mits de dood van haar man verheven en 
ontvangen te leen ten behoeve van haar kinderen in zusterlijke en broederlijke rechten de 
voorschreven koeijweijde in “ ’s heerenbroeck “ . Stellende voor sterfman Philippus 
Norbertus Mangelschots oud omtrent de 10 jaren voor wie Michiel Van Dijck continueerde 
op zijn eed.  
 
Op 13 mei 1740 voor stadhouder en leenmannen compareerde Henrick Bourbon als 
gelaste van de meerderjarige kinderen wijlen meester Franciscus Mangelschots in zijn 
leven drossaard van Westerloo, met namen Henricus Mangelschots, Maria Catharina 
Mangelschots en Anna Barbara Mangelschots en voor hunne minderjarige broeders en 
zusters gebruikende het decreet van den heer drossaard en schepenen alhier vergunt op 
hun rekwest van 26 januari laatstleden en bekenden alzo verkocht te hebben aan Jan Van 
Kerckhoven en Catharina Boeset zijn huisvrouw de voorstaande hooiweide. Stellende 
daarop voor sterfvrouw zijn dochter met naam Anna Van Kerckhoven voor wie den koper 
als bezetman continueerde op zijne vorige eed. 
 
Op 3 februari 1745 compareerde Joseph Lemmens gehuwd met Catharina Boeset 
dewelke mits de dood van Jan Van Kerckhoven voor Anna Van Kerckhoven de eed als 
bezetman heeft gedaan.  
 
Op 13 december 1753 compareerde Franciscus Bruijndoncx nomine uxoris en in den 
naam als folio 224 die bij deling komende is tot het half bunder uit twee bunders aan hun ten 
dele bevallen.  
 
Op 14 juli 1766 compareerde voor P. J. Boulet Leenvinder loco stadhouder Michiel 
Verachtert, Peeter Douwen, Jan Baptist Diels en Jan Mols Leenmannen Franciscus 
Bruijndoncx gehuwd met Catharina Boiset die te voren weduwe was van wijlen Jan Van 
Kerckhoven, welke comparant mits de dood van Anna Catharina Van Kerckhoven enige 
achtergelaten dochter van wijlen Jan Van Kerckhoven daar moeder af leeft de voorstaande 
Catharina Boiset, behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen ten behoeve van dezes 
kinderen achtergelaten bij wijlen de voornoemde Anna Catharina Van Kerckhoven daar 
vader van leeft Joannes Franciscus Snijers de voornoemde “ koijweijde “ . Stellende 
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daarop voor sterfvrouw Anna Barbara Snijers één der zes kinderen oud 12 jaar voor wie 
Joannes Franciscus Sneijers haar vader als bezetman op zijne vorige eed continueerde. 
Vrome met de twee voorgaande panden folio 234 verso en 229 verso 12 = 0 = 0 
 
Op 13 augustus 1783 compareerde voor Gommarus Dens en Franciscus Lemmens 
Leenmannen van deze Leenhove, Peeter Luijten voor en in den naam van Petrus 
Josephus Snijers zijn zwager, welke comparant verklaarde aan dezelfde zwager bij deling 
bevallen te zijn een koijwijde in “ s’ heerenbroeck “ groot een half bunder. Palende oost 
Franciscus Lemmens nomine uxoris, zuid S’ Heerebaen, west zijn zelve en noord de 
erfgenamen Jan Dens, staande Anna Barbara Snijers bij de voorstaande akte van verhef 
voor sterfvrouw voor wie den comparant als bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Folio 235         AMW-CA2877-247 
 
Sebastiaen Kersselaers houdt te leen de hooi tiende genaamd “ de hooijthiende van het 
laethof van Heulken “ ut patet in libro Domproost folio 116 verso.  
 
Op 17 augustus 1718 voor stadhouder en leenmannen compareerde Jan Kersselaers en 
heeft mits de dood van Sebastiaen Kersselaers zijn vader in zusterlijke en broederlijke 
rechten verheven de voorstaande hooi tiende. Blijvende dezelfde als sterfman en bezetman. 
 
Op 5 augustus 1749 voor stadhouder en leenmannen compareerden Jan Daniels en 
Adriaen Wauters nomine uxoris Isabella Daniels dewelke uit hoofde van hun moeder 
Elisabeth Kerselaers als bij scheiding en deling hier toekomende na de dood van de 
voorzegde Jan Kerselaers behoorlijk hebben verheven en ontvangen te leen de 
voornoemde hooitiende van het laethof van Heultien. Blijvende de eersten comparant 
sterfman en heeft als bezetman den eed gedaan.  
 
Op 2 december 1780 compareerde voor Joannes Daneels en Joannes Mols Leenmannen, 
Anna Theresia Daneels gehuwd met Jan De Poorter inwoners van Herentals welke 
comparanten bij scheiding en deling komende tot de voorschreven hooitiende van het 
Laethof van Heulken. Heeft voor bezetman gesteld den voornoemde Jan De Poorter haar 
man degene dit hof de hulde en eed van trouwe heeft gedaan.  
 
Op 3 juni 1782 compareerde voor Joannes Baptista Van Dijck en Peeter De Smedt 
Leenmannen, Anna Theresia Daneels bijgestaan met Joannes De Pooter haar man en 
voogd, welke comparante verklaarde mits deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Adriaen Cornelis Sneijers gehuwd met Joanna Maria Bruijnseels te weten de 
voorstaande hooijthiende genaamd “ de hoijthiende van het Laethof van Heulken “ 
degene geheven wordt op omtrent 7 bunderen zo men zegt en mits een som van 125 
guldens en 10 stuivers courant geld. Blijvende den voorschreven Adriaen Cornelis Sneijers 
gegooide hierin sterfman en bezetman.  
 
Folio 236 verso        AMW-CA2877-249 
 
Ex folio 229 verso  
 
… van deze Leenhove Franciscus Lemmens welke comparant verklaarde uit kracht en 
naar vermogen van zekere procuratie op hem verleden bij Maria Anna Sneijers zijn 
huisvrouw en bekende verkocht te hebben, volgens akte gepasseerd voor notaris Coomans 
tot Westerloo op 9 november laatstleden, aan en ten behoeve van Josephus Van 
Goubergen bejaarde jongeman en zichzelf zijnde, te weten het hiervoor staande perceel 
land, groot een half bunder. Palende oost de wederhelft, zuid Guibert Van Dingenen, west 
Petrus Josephus Snijers en noord Jan Dens erfgenamen, om en mits de som van 45 guldens 
courant, bij taxaat van den eerst gemelde leenman mits het voorstaande perceel is verkocht 
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met één hierna volgend folio 276, beiden vervangen in één koopsom daarvan wettelijke 
vertegen ten behoeve en in faveur des kopers … Blijvende den koper voorschreven sterfman 
en heeft als bezetman deze Hove hulde eed en manschap van trouwe gedaan.  

 
Folio 239         AMW-CA2877-250 
 
Lodewijck Wuijts meijer tot Oolen houdt te Leen zeker halve hofstadt groot omtrent 28 
roeden gelegen aan het kerkhof tot Oolen. Palende oost zijn zelve erve onder Tongerloo, 
zuid en west de erfgenamen Maeijcken Schoensetters en noord de erfgenamen Jan Sluijts, 
ut patet in libro Westerloo folio 202.  
 
Op 24 november 1755 voor stadhouder en Leenmannen nagenoemd compareerde 
Ludovicus Wauts tegenwoordige meijer tot Oolen en heeft mits de dood van L. Wauts 
zijnen oom verkocht de voorschreven half hofstadt blijvende dezelfde sterfman en heeft als 
bezetman den eed gedaan. Coram L. Van Wesel, stadhouder, H. Bourbon, Mr. Philippe 
Halloint en meer Leenmannen.  
Jus Domini 3 - 0 – 0  
 
Op 23 november 1734 voor leenmannen onder te noemen compareerde Juffrouw Maria 
Francisca Schellincx 2 weduwe van wijlen den voornoemde meijer L. Wuijts en heeft mits 
deszelfs dood ten behoeve van haar kinderen verheven en ontvangen te leen de 
voorschreven hofstadt, groot, gelegen en palende als boven, staande daarop alsnu een 
huisje, stellende hierop voor sterfman Petrus Godefridus Wuijts haar zoon oud omtrent de 
twaalf jaren voor wie Sr. Petrus Elaers als bezetman is gecontinueerd op zijn vorige eed. 
Coram Hendrick Bourbon, Judocus Rens, Francis Bourbon, Adriaen Heijns en meer 
Leenmannen.  
Jus Domini 8 – 0  
 
Op heden 19 oktober 1759 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerden 
Petrus Godefridus Wuijts, den notaris E. Oniaerts als geautoriseerde en volmachtigd 
gemaakt zijnde van Joannes Ludovicus Wuijts bij manuele procuratie onder signatuur op 
datum van 15 april laatstleden volgens de akte daarvan zijnde, present F. Bressier drossaard 
van Duffel alhier in origineel alhier getoond en gebleken en finaal Paulus Josephus Wuijts 
allen bejaarde zonen achtergelaten bij wijlen Ludovicus Wuijts gewezen meijer van Oolen 
daar moeder van was Maria Francisca Schellincx bekennende verkocht en na de Leense 
rechten getransporteerd re hebben aan den heer Bosquet Raad en surintendent van zijne 
Excellentie den heer markies van Westerloo, zekere hofstede groot omtrent 28 roeden 
waarop als nu een huisje is staande, gelegen aan het kerkhof van Oolen. Palende oost zijn 
zelve erve onder Tongerloo, zuid Jan De Ceuster nomine uxoris, west de kinderen Willem 
Verheijen en oord Peeter Barre … Mede comparerende G. Bellens die de goedenis in den 
naam des kopers heeft ontvangen, blijvende den heer koper sterfman en bezetsman. Coram 
L. Van Wesel stadhouder, Zilis Stalknechts, Jan B. Wuijts, Seb. Dijns en Norb. Helsen 
Leenmannen. 
Koop getaxeerd 175 – 0  
 
Op den 7 augustus 1764 compareerde P. J. Meijntiens uit kracht van onherroepelijke 
procuratie geïnsereerd in zekere akte van verkoop op hem en alle toonders verleden door 
den Heer Josephus Franciscus Bosquet, dezelfde gepasseerd voor den notaris Jan B. 
Soeten en zekere getuigen binnen Oolen residerende de date 9 juni 1761 alhier bij kopie 
gezien, welke comparant bekende uit kracht vandien alzo verkocht en na de Leense rechten 
getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Anna Catharina Peeters 3 weduwe van 
wijlen Cornelis Heijns zekere halve hofstadt, groot omtrent 28 roeden waarop alsnu een 

 
2 Olense gezinnen voor 1801: Ludovicus Wuyts x Maria Francisca Schellings, nr. 3733, pag. 731. 
3 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Gerardus Bellens x Anna Cath. Peeters, nr. 133, pag. 27 
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huisje is staande, gelegen aan het kerkhof van Oolen. Palende oost haar zelve erve onder 
Tongerloo, zuid Jan De Ceuster nomine uxoris, west de kinderen Willem Verheijen en noord 
Adriaen Bellens dienvolgens is de koopster daarin gegooid alvorens gedaan zijnde eed … 
hetgeen door Adriaen Bellens haar actuele man alzo is geaccepteerd, blijvende koopster 
sterfvrouw voor wie haar voorschreven man als bezetman is gecontinueerd op zijn vorige 
eed. Coram L. Van Wesel, stadhouder, Elaerts, P. J. Meijntiens, Jan Stiers en C. Coomans 
Leenmannen. 
Koop getaxeerd als den laatste reis op 175 – 0  
 
Folio 241         AMW-CA2877-252 
 
Maria Schoensetters houdt te Leen, zeker huis, hof en schuur gelegen in de Plaetse tot 
Oolen met de erven groot omtrent zes of zeven en veertig roeden. Palende oost Michiel 
Lemie, zuid S’ Heerenstraet, west de kerk van Olen en noord de kinderen Jan Cluijts voor 
wie Sebastiaen Verheijen 4 staat als bezetman, ut patet libro Westerloo folio 201. 
 
Op 30 juni 1705 voor stadhouder en mannen van Leen na genaamd compareerde Marten 
Cluijts als voogd van de kinderen van Maria Schoensetters dewelke na dezelfs dood 
behoorlijk heeft verleden en ontvangen te Leen het voorschreven huis, schuur en erve … in 
zusterlijke en broederlijke rechte, dienvolgens heeft hulde eed en manschap van trouw 
gedaan, als bezetman blijven hierop en als sterfman Willem Verheijen. Coram Sr. Van 
Wezel stadhouder, Bourbon en meer Leenmannen.  
Jus Domini 25 guldens. 
 
Op 12 april 1713 voor stadhouder en Mannen van Leen compareerde Melchior Verheijen 
denwelke bij scheiding en deling tussen zijn broeder Willem Verheijen is gekomen tot de 
voorschreven schuur, waarvan het voorschreven huis aan zijn voornoemde broer Willem 
Verheijen is ten dele gevallen, dienvolgens heeft den voorschreven Melchior Verheijen 
huldiging en manschap van trouwe gedaan. Coram H. Lepage, H. Bourbon, Franciscus 
Bourbon, Joachim Matthei en meer Leenmannen.  
 
Ten voorschreven dag compareerde Melchior Verheijen bekennende verkocht te hebben 
met Leense rechten aan Joannes Bekers kuiper binnen Oolen de voorschreven schuur met 
de erve daar die op staat en blijvende de voorschreven koper sterfman denwelke na de 
Leensche rechten hierin is gegicht en gegooid, dien volgens heeft de voorschreven koper 
huldiging en manschap van trouw gedaan coram ut ante. 
Koop 369 - 10 
Jus Domini 18 – 9 ½  
 
Op 26 januari 1734 voor den stadhouder en mannen van Leen na genaamd compareerde 
Catharina Beckers bejaarde jonge dochter na de dood van haar vader Jan Beckers, 
dewelke behoorlijk heeft verheven en ontvangen te Leen de voorschreven schuur en erve 
daar nu een huisje op staat gelegen aan de Plaetse van Oolen als voor, blijvende 
voorschreven comparante sterfvrouw, voor wie den meijer Wuijts de eed van trouwe heeft 
gedaan als bezetman. Coram L. Van Wesel stadhouder, Adriaen Heijns en Hendrick 
Bourbon en meer ander Leenmannen.  
Jus Domini – 10 – 0  
 
Op den 28 september 1734 voor stadhouder en mannen van Leen nagenoemd compareerde 
Jan De Keuster die mits de dood van den meijer Wuijts den eed als bezetman heeft 
gedaan. Coram L. Van Wesel stadhouder, Hendrick Bourbon, Guilliam Verachtert en meer 
Leenmannen. Datum als voor.  
 

 
4 Olense gezinnen voor 1801: Sebastianus Verheyden x Maria Schoensetters, nr. 3238, pag. 640. 
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Op 29 augustus 1742 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Joannes 
Verluijten in kwaliteit als voogd der kinderen wijlen Willem Verheijen en Elisabeth 
Verluijten in hun leven gehuwden, heeft na de dood van Willem Verheijen voornoemd ten 
behoeve van de wezen verheven en te leen ontvangen het voorschreven huis en enige hof 
waarvan de meerrest is houdende Catharina Bekers volgens scheiding en deling, gestaan 
en gelegen aan de Plaetse van Oolen. Palende pro ut ante folio recto, stellende hierop voor 
sterfman Guilliam Verheijen een der wezen oud omtrent de acht jaren voor wie hij 
comparant den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van Wesel stadhouder, Hendrick 
Bourbon, J. Rens, Peeter Peeters en meer leenmannen. 
Vervolg folio 316 verso 
 
Op 11 september 1750 voor stadhouder en leenmannen nagenoemd compareerde Jan De 
Ceuster weduwnaar van wijlen Catharina Bekers dewelke na de dood van zijn 
voorschreven huisvrouw behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorschreven 
schuur en erve daar nu en huisje op staat, gelegen aan de Plaetse van Oolen als voor, 
blijvende hij comparant sterfman en is als bezetman gecontinueerd op zijn vorige eed. 
Coram L. Van Wesel, M. Verachtert en meer leenmannen.  
Vervolg folio 305 
 
Folio 242         AMW-CA2877-253 
 
Anna Meir houdt te leen de helft van zes zillen erve geheten “ het veldt “ gelegen tot Oolen. 
Palende oost Hendrick Caers, zuid de straet, west Hendrick Hermans en noord Merten Van 
Olmen, voor wie Merten Caers staat als bezetman, ut patet in libro Domproost folio 194. 
 
Op 3 juni 1713 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd compareerde Jan Caers 
Mertenssone dewelke mits de dood van Anna Meir 5 zijn moeder heeft verheven en 
ontvangen ten leen de helft van de zes zillen erve geheten en gelegen als boven en dat in 
zusterlijke en broederlijke rechten, stellende zijn zoon Adriaen Caers als sterfman oud 
omtrent twaalf à dertien jaar en voor wie den voorschreven comparant Jan Caers de eed als 
bezetman heeft gedaan. Coram H. Bourbon, Henricx en meer leenmannen. 
Jus Domini 10 – 10  
 
Op 9 november 1723 is andermaal gecompareerd Jan Caers als voogd der wezen Jan Van 
den Eijnde die hier bij deling toekomende is gecontinueerd op zijnen eed. Coram H. 
Bourbon en Guilliam Verachtert leenmannen. 
 
Op 18 april 1730 compareerde voor de stadhouder en leenmannen nagenaamd Jan Baptist 
Van Den Eijnde voor zichzelf en mede als voogd van zijn minderjarige zuster en broeder 
hiertoe gemachtigd bij de wethouders van Berlaar als blijkt bij appostille van 18 maart 
laatstleden ondertekend P. Pauli alhier in origineel getoond, mede hem sterkmakende voor 
Egidius Vanden Eijnde en Peeter Vanden Eijnde zijn broeders en voor Franciscus 
Pauwels en Maria Van Den Eijnde gehuwden en bekende verkocht te hebben aan Peeter 
Van Den Bogaert en Elisabeth Du Pré zijn huisvrouw de voorstaande helft van de zes 
zillen land gelegen en palende als boven, alles ingevolge de condities berustende in de 
secretarije alhier. Dienvolgens is de voorschreven Peeter Vanden Bogaert met zijn 
huisvrouw voorschreven alhier na de leense rechten behoorlijk gegooid. Blijvende den 
voorschreven koper sterfman en heeft als bezetman den eed van trouw gedaan. Coram de 
heer L. Van Wesel, Jan B. Dumaij, Merten Verwimp, J. Manesse, L. Wuijts leenmannen.  
Koop 221 – 0 
Jus Domini 11 – 1  
 
Op 11 maart 1735 voor leenvinder en mannen van Leen na te noemen compareerde  

 
5 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Caers x Anna Meir, nr. 390, pag. 79.  
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Sr. Ludovicus Van Wesel uit kracht en onherroepelijke procuratie geïnsereerd in zekere 
obligatie verleden bij Peeter Van Den Boogaert en Elisabeth Du Pré zijn huisvrouw, 
gepasseerd voor den notaris Steijnen en zekere getuigen binnen de stad Herenthals op 
datum van 12 februari 1731, alhier bij kopie gezien, bekende alzo in den naam van de 
constituanten ontvangen en opgenomen te hebben van Anna Cools een som van 75 
guldens courant geld en belovende daarvan intrest te betalen tegen 4 guldens procent en 
alzo 3 guldens jaarlijks … hiervoor speciaal tot pand gesteld de voorschreven helft van de 
zes zillen erve genaamd “ het veldt “ gelegen en palende pro ut folio … dienvolgens is den 
voorschreven rentheffer na de leense rechten voor haar rente in het voorschreven pand 
gegoed, blijvende hierop renthefster Anna Cools als sterfvrouw en Hendrick Janssens 
bezetman en dienvolgens heef den Hove hulde en eed van trouwe gedaan. Coram Hendrick 
Bourbon, Adriaen Heijns, Hedrick Verachtert, Peeter Verlinden, Jan Verstappen en meer 
leenmannen. 
Vervolg folio 301 
 
Op 17 februari 1745 compareerde Jan Cools die na de dood van Hendrick Janssens voor 
zijn zuster Anna Cools den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, Michiel 
Verachtert, Adriaen Van Wesemael leenmannen.  
 
Op 29 januari 1760 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Hendrick 
Van Den Brande nomine uxoris, Jan Bruijnseels en Peeter Elen nomine uxoris, dewelke 
na de dood van Peeter Van Den Boogaert hebben verheven en ontvangen te leen de helft 
van de zes zillen land gelegen tot Oolen. Palende ut ante en op den last van een rente ten 
kapitaal van 70 guldens ten behoeve van Anna Cools. Blijvende den eerste comparant 
sterfman en bezetman. Coram L. Van Wesel, de heer F.M. Schellens, P. P. Elaerts en meer 
leenmannen.  
Jus Domini boven de rente 5 - 0  
 
Folio 243         AMW-CA2877-254 
 
Hendrick Caers Janssone houdt te leen de andere helft van de voorstaande zes zillen land. 
Palende oost “ schrave blocxken “, zuid de straat, west Anna Meir en noord Adriaen Bruers, 
ut patet in libro Domproost folio 196.  
 
Op 25 juni 1703 compareerde den stadhouder en mannen van leen nagenoemd Sr. Ambr. 
Egidij dewelke uit kracht van procuratie gepasseerd voor den notaris Ant. Wuijts op datum 
van 29 maart 1700 en verleden bij Guilliam Gijsels en Joanna Caers zijn huisvrouw, 
bekende in den naam van de constituanten wel en degelijk schuldig te zijn aan den Heer 
Ludovicus Van Cauwegom een jaarlijkse rente van vijf guldens jaarlijks … Verpand hij 
comparant het voorstaande perceel land palende als boven, dienvolgens is den 
voorschreven Ludovicus Van Cauwegom voor zijn voorschreven rente in het voorzegde 
perceel gegooid … Coram L. Van Wesel, Sr. Huijbrechts, Egidij, Matthe, Van Berauwsel en 
Vervecken leenmannen. 
 
Op 31 augustus 1703 voor stadhouder en mannen van Leen na genaamd compareerde 
Marten Meir na de dood van Hendrick Caers nomine uxoris en heeft behoorlijk verheven en 
ontvangen te Leen de helft van de voorstaande zes zillen volgens scheiding en deling 
aangegaan met de kinderen van wijlen Hendrick Caers ingevolge de kaveling gepasseerd 
voor den notaris Adriaen Caers tot Castel in dato 11 april 1701, alhier getoond, dienvolgens 
heeft Merten Meer nomine uxoris den voorschreven pand verheven en ontvangen … en 
heeft zichzelf als bezetman gesteld voor zijn zoon Merten Meer die hierop als sterfman 
wordt gesteld en den eed van trouwe heeft gedaan. 
 
Op 22 september 1714 compareerde Jan Meir, dewelke mits hem bij scheiding en deling is 
bevallen de drie zillen genaamd “ het velt “ heeft den eed van trouwe gedaan, blijvende hij 
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zelf sterfman in plaats van Merten Meir die hierop bij wijlen zijn vader was gesteld. Coram L. 
Van Wesel stadhouder, Bourbon en meer andere Leenmannen.  
 
Op 1 mei 1716 compareerde voor stadhouder en Leenmannen na genaamd Elisabeth 
Laenen weduwe van Jan Meir en heeft mits de dood van voorschreven man ten behoeve 
van haar kinderen te leen vergeven de voorzegde drie zillen land, blijvende dezelfde 
Elisabeth Laenen sterfvrouw voor wie Hendrick Meir 6 de eed als bezetman heeft gedaan. 
Coram L. Van Wesel stadhouder, Hendrick Bourbon, Sebastiaen Wouts en meer andere 
Leenmannen.  
Jus Domini 6 – 0  
 
Op 13 december 1725 voor stadhouder en Leenmannen nagenoemd compareerde Willem 
Meir en heeft mits de dood van zijn moeder Elisabeth Laenen in zusterlijke en broederlijke 
rechten behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorstaande 3 zillen land, palende en 
gelegen als voor, blijvend de voorschreven Willem Meir sterfman en bezetman en heeft den 
eed gedaan. Coram L. Van Wesel stadhouder, Hendrick Bourbon, Guilliam Verachtert, 
Franciscus Bourbon en Peeter Mertens Leenmannen. 
Jus Domini 6 – 0  
 
Op 7 december 1728 compareerde Lenaert Meer en heeft mits de dood van Wilm Meer als 
voogd der wezen Jan Meer in zusterlijke en broederlijke rechten verheven de voorstaande 
drie zillen land gelegen en palende als voor hebbende voor sterfman gesteld Joseph Meer 
één der wezen oud omtrent de 18 jaren voor wie hij Lenaert Meer is gecontinueerd op zijn 
vorige eed als bezetman. Coram L. Van Wesel stadhouder, Henrick Bourbon en Merten 
Verwimp Leenmannen. 
Jus Domini 6 – 0  
 
Op 17 februari 1745 compareerde Joseph Meir die na de dood van Lenaert Meir den eed 
als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van Wesel stadhouder, Michiel Verachtert en And. 
Van Wesemael Leenmannen.  
 
Op 4 mei 1745 compareerde Joseph Meir voorschreven verklarende dat zijn zuster Joanna 
Meir tot het voorschreven pand bij scheiding en deling is gekomen en is gecontinueerd op 
zijnen vorig eed. Coram L. Van Wesel stadhouder, M. Verachtert en B.C Percij Leenmannen. 
Vervolg folio 318 
 
Folio 244         AMW-CA2877-255 
 
Hendrick Caers Janssone voorschreven houdt te leen drie vierde parten in drie zillen land 
genaamd “ de strepe “ gelegen tot Oolen renende in het geheel oost “ schravenblocxken “, 
zuid de straat, west Anna Meir en noord Adriaen Bruers ut patet in libro Domproost folio 198 
verso. 
 
Op 25 juni 1703 compareerde voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd Sr. Ambr. 
Egidij dewelke uit kracht van procuratie getoond voor den notaris Ant. Wuijts tot Geel op 
29 maart 1700, verleden bij Guilliam Gijsels en Joanna Caers zijn huisvrouw bekent 
deugdelijk schuldig te wezen aan de heer Ludovicus Van Cauwegom een jaarlijkse rente 
van drie guldens … stellende tot pand zeker stuk erve genaamd “ de strepe “ palende als 
boven … dienvolgens is den voorschreven Ludovicus Van Cauwegom voor zijn 
voorschreven rente in het voorzegde perceel gegooid … 
Jus Domini in wisselgeld 3 – 0  
 

 
6 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Meer x Elisabeth Lanen, nr. 1549, pag. 313. 
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Op 16 november 1719 voor stadhouder en mannen van leen ondergenoemd compareerde 
de heer Adrianus Caers secretaris tot Castel voor hem en zijn zuster Joanna Caers en 
heeft na de dood van Henrick Caers Janssone zijn vader behoorlijk verheven en ontvangen 
te Leen drie vierde parten in drie zillen land genaamd “ de strepe “ gelegen en palende ut 
ante, blijvende hijzelf sterfman. Actum coram L. Van Wesel, Henrick Bourbon en Jacobus 
Wuijts en andere Leenmannen.  
Jus Domini 7 – 0  
 
Op 9 februari 1719 voor stadhouder en Leenmannen onder te noemen compareerde den her 
Henricus Josephus Caers secretaris tot Castel, voor zichzelf en zijne moeije Joanna 
Caers en heeft mits de dood van de heer Adriaen Caers zijn vader behoorlijk verheven en 
ontvangen te Leene drie vierde parten in drie zillen land genaamd “ de strepe “ gelegen en 
palende ut ante, blijvende hij sterfman en bezetman. Coram L. Van Wesel, heer De Bije, H. 
Bourbon, Jan Helsen en R. Piha Leenmannen. 
Jus Domini 7 – 0  
 
Op 18 november 1721 compareerde den heer Ludovicus Ignatius Van Cauwegom heer 
van Meerbeeck etc. dewelke mits de dood van zijne heer vader heeft verheven en ontvangen 
te Leen de rente op de andere zijde staande geaffecteerd op het part van de voorschreven 
drie zillen was aangaande en den heere comparant heeft gedaan hulde en manschap prout 
moris … Coram den heere stadhouder L. Van Wesel, Bourbon, Thijs en meer Leenmannen. 
Jus Domini 3 – 0 courant geld.  
 
Op 15 september 1760 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde de 
heer P. J. Ooms der rechten Licentiaat en advocaat den welke na de dood van Jonker Lud. 
Ign. Van Cauwegom ten behoeve van de vrouw Josina Martina Van Cauwegom heeft 
verheven en ontvangen te Leen een rente van drie guldens jaarlijks losbaar met zestig 
guldens kapitaal wisselgeld geaffecteerd op het part en deel van Guilielmus Ghijsels en 
Joanna Caers in drie vierde parten van de drie zillen land … dienvolgens heeft den heer 
comparant voor haar den eed en manschap van trouwe gedaan. Coram L. Van Wesel en 
Leenmannen. 
Vervolg folio 302 
 
Folio 245         AMW-CA2877-256 
 
Merten Caers Mertenssone houdt te Leen een vierde part in de voorschreven drie zillen land 
genaamd “ de strepe “ gelegen tot Oolen palende met de voorgaande item oost  
“ schravenblocxken “ zuid de straat, west Anna Meir, noord Adriaen Bruers ut patet in libro 
Domproost folio 198 verso. 
 
Op 3 juni 1713 voor stadhouder en mannen van leen ondergenoemd heeft Jan Caers 
Mertenssone behoorlijk verheven en ontvangen te Leen het voorschreven vierde part in drie 
zillen land, gelegen als boven en dat in zusterlijke en broederlijke rechten, hebbende hij 
comparant zijn zoon Adriaen Caers oud 12 of 13 jaren als sterfman gesteld voor wij hij de 
eed als bezetman heeft gedaan. Coram Hendrick Bourbon, Henricx, Merten Meir en meer 
Leenmannen. 
Jus Domini 2 – 10  
 
Op 9 november 1723 compareerde Peeter Verstockt 7 nomine uxoris die hier bij deling is 
toekomende den eed als bezetman heeft gedaan. Coram Henrick Bourbon en Guilliam 
Verachtert en meer Leenmannen.  
 

 
7 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Verstockt x Maria Caers, nr. 3423, pag. 674. 
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Op 9 december 1728 compareerde Adriaen Caers dewelke mits de dood van Peeter 
Verstockt den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, H. Bourbon, en Jan 
Baptist Du Maij Leenmannen.  
 
Op 22 september 1731 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Jan 
Caers als voogd van de wezen Peeter Verstockt en Maria Caers en heeft mits de dood van 
Adriaen Caers in zusterlijke en broederlijke rechten verheven het voorschreven vierde part 
in de voorzegde drie zillen land gelegen als voor, stellende voor sterfman en bezetman Jan 
Verstockt één der wezen die heeft gegeven hulde en eed van trouw. Coram L. Van Wesel, 
H. Bourbon, Merten Verwimp en meer Leenmannen. 
Jus Domini 2 – 18  
 
Op 24 maart 1749 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Adriaen 
Verstockt dewelke na de dood van zijn broeder Jan Verstockt behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te Leen het voorschreven vierde part van de drie zillen land genaamd “ de  
strepe “ gelegen en palende als voor, blijvende hij comparant sterfman die als bezetman den 
Hove hulde en manschap van trouwe heeft gedaan. Coram. L. Van Wesel, J.B.Wuijts, 
Verachtert en meer Leenmannen.  
Jus Domini 2 – 10  
 
Folio 246         AMW-CA2877-257 

 
Anna Meir 8 houdt te Leen zeker half boender land genaamd “ het schravenblocxken “ 
gelegen tot Oolen, palende oost Hendrick Hermans (Heijns alsnu), zuid de straete, west haar 
zelf en noord Merten Van Lommel, staande Merten Caers haar zoon voor bezetman ut patet 
in libro Domproost folio 206.  
 
Op 3 juni 1713 voor stadhouder en mannen van leen ondergenoemd compareerde Jan 
Caers Mertenssone dewelke mits de dood van Anna Meir zijn moeder behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven half boender land genaamd en gelegen als 
boven en dat in zusterlijke en broederlijke rechten en stellende zij zoon Adriaen Caers oud 
12 à 13 jaren als sterfman voor wie den comparant blijft bezetman. Coram Merten Meir, H. 
Bourbon, Henricx en meer Leenmannen. 
Jus Domini 7 – 10  
 
Op 22 september 1731 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Jan 
Caers als voogd van de wezen Peeter Verstockt en Maria Caers en heeft mits de dood van 
Adriaen Caers in broederlijke en zusterlijke rechten verheven en ontvangen te Leen het 
voorschreven half boender land, gelegen en palende als boven, stellende voor sterfman en 
bezetman een der erfgenamen met naam Jan Verstockt … Coram L. Van Wesel, H. 
Bourbon, Merten Verwimp, Jan Baptist Dumaij en meer Leenmannen.  
Jus Domini 7 – 10  
 
Op 24 maart 1749 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Adriaen 
Verstockt dewelke na de dood van zijn broeder Jan Verstockt behoorlijk heeft verheven en 
te leen ontvangen het voorschreven half boender land gelegen en palende als boven, 
blijvende hij comparant sterfman en bezetman. Coram L. Van Wesel stadhouder, J.B.Wuijts, 
M. Verachtert en meer Leenmannen.  
Jus Domini 7 – 0  
 
Folio 247         AMW-CA2877-258 
 

 
8 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Caers x Anna Meer, nr. 390, pag. 79. 
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Jan Verheijen houdt te Leen zeker stuk erve gelegen tot Oolen bij de kerk, groot omtrent de 
drie zillen, genaamd “ de meermans “. Palende oost Anthonij Peijs, zuid de erfgenamen Jan 
Caers, west “ het groot ven “ en noord “ het kerckenveldt “ ut patet in libro Domproost folio 
204 verso.  
 
Op heden 30 december 1704 voor stadhouder en Leenmannen na genaamd compareerde 
Helena Van Croonenborgh na de dood van haar man Jan Verheijen 9 en heeft behoorlijk 
verleden en ontvangen te Leen de voorschreven omtrent drie zillen land geheten “ den 
meermans “ gelegen en palende als boven blijvende de voorschreven Helena Van 
Croonenborgh hierop voor sterfvrouw voor wie Sebastiaen Verheijen als bezetman den 
eed van trouw heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, J. De Rest junior, Joris Vervecken H. 
Lepage en meerder Leenmannen. 
Jus Domini 12 guldens. 
 
Op 21 april 1716 compareerde voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd Merten 
Verwimp en heeft mits de dood van Sebastiaen Verheijen door last hierop gesteld voor 
bezetman Jan Henrickx. Coram L. Van Wesel, heer De Bije en Jan Helsen Leenmannen. 
 
Op 2 mei 1725 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Helena Van 
Croonenborgh bijgestaan met Jan Hanen haar behoudszoon en heeft volgens conditie de 
dato 12 april laatstleden bekend verkocht te hebben aan Jan Leijten en Dimpna Meer zijn 
huisvrouw het voorschreven stuk erve gelegen en palende als voor, dienvolgens als den 
voorschreven Jan Leijten cum uxore na de leense rechten daarin gegoed en blijvende 
denzelfde Jan Leijten sterfman en heeft als bezetman den eed gedaan. Coram L. Van 
Wesel, H. Bourbon, Philip Halloint, Merten Douwen en Merten Verwimp Leenmannen.  
Koop 146  
Jus Domini 7 – 6  
 
Adriaen Van Isschot heeft den bovenstaande pand waarin Jan Leijten is gegooid op 2 mei 
1725 van bloedswege vernaarderd blijkens de rolle van schepenen van Westerloo van 
datum 2 april 1726 zodat de voorschreven Adriaen Van Isschot is sterfman. 
 
Op 29 juli 1754 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Egidius 
Oniaerts als last en procuratie hebbende van Dielis Van Isschot dewelke ten behoeve van 
Adrianus Gommarus Van Isschot Dielissone als erfgenaam testamentair van zijn oom 
Adriaen Van Isschot behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen zeker stuk erve 
gelegen tot Oolen bij de kerk, groot omtrent drie zillen, genaamd “ het meermans “ stellende 
dezelfde Adrianus Gommarus Van Isschot oud vier jaren als sterfman voor wie den 
comparant bezetman den gewoonlijken eed van trouw heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, 
P. Boulet, Amandus Verhagen en meer leenmannen. 
Jus Domini 8 – 0  
 
Op 20 augustus 1759 compareerde Dielis van Isschot dewelke verklaarde mits de dood 
van den voorschreven Adrianus Gommarus Van Isschot zijn zoon te leen te verheffen het 
voorschreven perceel van erve genaamd “ het mermans “ gelegen en palende als boven ut 
ante stellende zichzelf als sterfman en bezetman. Coram L.Van Wesel, P. J. Bauwen, P. J. 
Elaerts en meer leenmannen. 
Jus Domini – 8  
 
Ten voorschreven dag compareerde Dielis Van Isschot dewelke bekende volgens de 
leense rechten getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Cornelis Cluijts en 
Christina Bellens zijn huisvrouw het voorschreven perceel land groot drie zillen. Palende 
oost Adriaen Lemie, zuid den heer advocaat Caers, west Maria Heijns en noord de kerk van 

 
9 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Verheyen x Helena Croonberch nr. 3251, pag. 642. 
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Oolen, hetzelfde los en vrij en onbelast dan enkel op zijne leense rechten met jaarlijkse 
intrest aan zijne Excellentie en is de voorschreven Cornelis Cluijts en zijn huisvrouw daarin 
gegooid, stellende daarop voor sterfman Martinus Cluijts zijn zoon oud omtrent de zes 
jaren voor wie Cornelis Cluijts den eed van bezetman heeft gedaan. Coram L. Van Wesel 
stadhouder, P. J. Bauwen, P. P. Elaerts, E. Oniaerts en meer leenmannen. 
Vervolg folio 291 
 
Folio 248         AMW-CA2877-259 
 
Elisabeth Van Hove houdt te leen een vierendeel en de helft in het zesden deel in “ den 
bosacker “ gelegen onder Oolen tot Heeswijck, groot anderhalve zille daar nu een huis op 
staat. Palende oost S’ Heerenstraet, zuid zijn zelve, west en noord Hendrick Hendricx, ut in 
libro Domproost folio 231, staande Sebastiaen Verheijen bezetman.  
 
Op 12 juni 1705 voor stadhouder en mannen van leen na genaamd compareerde Josephus 
Deuijnkens na de dood van Sebastiaen Verheijen en heeft den eed als bezetman gedaan 
voor Elisabeth Van Hove coram den heer Van Wesel stadhouder, Joris Vervecken, Adriaen 
Vande Poel leenmannen.  
 
Op 28 september 1714 voor stadhouder en mannen van leen na genaamd compareerde Jan 
Heijlen Janssone na de dood van zijn moeder Elisabeth Van Hove en heeft behoorlijk 
verheven en ontvangen te leen een vierendeel en de helft in een zesde deel in de 
voorschreven “ bosacker “ daar een huis opstaat als zijnde hem ten dele bevallen, gelegen 
en palende als boven blijvende hij sterfman. Coram L.Van Wesel, Hendrick Bourbon, 
Franciscus Bourbon, Adriaen Vande Poel en meer leenmannen. 
Jus Domini 16 guldens 
 
Op 15 november, 1722 voor stadhouder en Leenmannen na genoemde compareerde in 
propere persoon Jan Heijlen Janssone en bekende bij mangeling overgegeven te hebben 
ten behoeve van Guilliam Van Dijck het voorschreven vierendeel en de helft van het zesde 
deel in den voornoemde “ bosacker “gelegen onder Oolen tot Hesewijck, groot anderhalve 
zille daar tegenwoordig een huis op staat. Palende ut supra, dienvolgens is de voorschreven 
Guilliam Van Dijck cum uxore daarin gegoed, blijvende dezelfde sterfman en heeft als 
bezetman den eed gedaan voor den heer L. Van Wesel, T. L. Thijs, Hendrick Bouron, Peeter 
Van Schoubroeck, Guilliam Hendricx en meer leenmannen.  
Getaxeerd bij form van koop 400 
Jus Domini 20 
 
Op heden 29 april 1729 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde 
Merten Van Dijck en Joseph Verbiest als voogden der wezen wijlen Guilliam Van Dijck  
En hebben mits de dood van Guilliam Van Dijck in zusterlijke en broederlijke rechten het 
voorschreven vierendeel en zesde deel land daar nu een huis op staat, palende als voor 
stellende voor sterfman Michiel Van Dijck één der wezen oud omtrent negen jaar voor wie 
Merten van Dijck den eed als bezetman heeft gedaan. Coram H. Bourbon en Merten 
Verwimp leenmannen. 
Jus Domini 16 – 0  
 
Op 2 mei 1749 voor leenvinder en leenmannen na te noemen compareerde Dijmphna Van 
Dijck weduwe van Joseph Siongers dewelke behoorlijk heeft verheven en ontvangen, te 
leen het voorschreven vierendeel en de helft in het zesde deel land genaamd “ den bos 
acker “ gelegen en palende als boven, blijvende de voorschreven comparante sterfvrouw 
voor wie Adriaen Van Beijlen den eed als bezetman heeft gedaan. Coram Michiel 
Verachtert, Jan Cuijpers en meer leenmannen. 
Jus Domini 16 – 0  
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Op 3 september 1779 compareerde voor Peeter De Smedt en Guilliam Verachtert 
leenmannen van deze Leenhove Joannes Baptista Boeckx die mits de dood van Adriaen 
Van Bijlen voor Dimphna Van Dijck den eed als bezetman heeft gedaan, datum et coram 
ut ante. 
 
Op 2 juli 1780 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen van 
dezen Leenhove van Westerloo Joannes Baptista Boeckx welke comparant bij dood en 
aflijvigheid van Dijmphna Van Dijck weduwe van wijlen Joseph S’Jongers behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te Leen in onverdeeld recht ten behoeve van de respectieve 
kinderen achtergelaten bij wijlen Guilliam S’Jongers het voorstaande huis en erve gestaan 
en gelegen tit Heusewijck, stellende voor sterfman Jan Baptist S’Jongers oud omtrent 13 
jaren voor wie den comparant als bezetman is gecontinueerd om zijnen vorige eed. 
Dato et coram ut ante.  
 
Folio 249         AMW-CA2877-260 
 
Elisabeth Van Hove houdt te leen zeker half boender land in “ den bosacker “ tot 
Heeswijck met de schuur daarop staande. Palende oost de straat, zuid Peeter Keulkens, 
west Merten Van Olmen en noord haar zelf, staande Sebastiaen Verheijen voor bezetman, 
ut patet in libro Domproost folio 230.  
 
Op 12 juni 1705 voor stadhouder en mannen van leen als folio 248 heeft Joseph 
Deuijnkens den eed als bezetman gedaan coram den zelfde na de dood van Sebastiaen 
Verheijden. 
 
Op 28 september 1714 voor stadhouder en mannen van Leen na genaamd compareerde 
Jan Verbiest en heeft na de dood van Elisabeth Van Hove behoorlijk verheven en 
ontvangen te leen als zijnde hem ten dele bevallen het voorschreven half boender land met 
de schuur daarop staande, gelegen en palende als boven en heeft daarop voor sterfman 
gesteld zijn zoon Hendrick Verbiest voor wie hij comparant den eed als bezetman van 
trouwe heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, Joachim Matthe, Adriaen Vande Poel, Hendrick 
Bourbon en meer leenmannen.  
Jus Domini 14 guldens. 
 
Op 26 juni 1726 heeft Hendrick Verbiest mits de dood van Jan Verbiest den eed als 
bezetman gedaan. Coram den heer L. Van Wesel en F. Govaerts leenmannen.  
 
Op 10 augustus 1764 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Jan 
Verbiest zo voor zich als voor zijn zuster dewelke na de dood van Hendrick Verbiest zijn 
vader in onverdeeld recht heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande half bunder 
land in “ den bosacker “ tot Hesewijck met de schuur daarop staanden palende als voor, 
blijvende den comparant sterfman en bezetman. Coram L. Van Wesel, C. Elaerts, Guilliam 
Peeters, C. Coomans Leenmannen. 
 
Folio 250         AMW-CA2877-261 
 
Elisabeth Van Hove houdt nog te leen zeker anderhalve zille land in “ het bekerblock “ 
daar een caemer op staat. Palende oost de straat, zuid Merten van Olmen, west Jan Van 
Passel en noord Adriaen Bruers, staande Sebastiaen Verheijen voor bezetman ut patet in 
libro Domproost folio 211.  
 
Op 12 juni 1705 voor stadhouder en mannen van leen als folio 248 Joseph Deijnkens den 
eed als bezetman na de dood van Sebastiaen Verheijden gedaan, coram dezelfde 
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Op 28 september 1714 voor stadhouder en mannen van leen na genaamd compareerde 
Guilliam Van Dijck nomine uxoris Marie Heijlen, en heeft na de dood van Elisabeth Van 
Hove behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorschreven ander halve zille land 
gelegen en palende als boven, blijvende hij sterfman. Coram L. Van Wesel, Hendrick 
Bourbon, Joachim Matthe, Adriaen Vande Poel en meer leenmannen. 
Jus Domini 7 gulden mits de caemer is afgebroken.  
 
Op 30 april 1731 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Joseph 
Verbiest en heeft mits de dood van Guilliam Van Dijck bij deling hier toekomende 
behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorschreven anderhalve zille gelegen en 
palend als boven, blijvende dezelfde Joseph Verbist sterfman en bezetman. Coram L. Van 
Wesel, Hendrick Bourbon, Michiel Van Dijck, Merten Verwimp Leenmannen. 
Jus Domini 7 – 0  
 
Op datum voorschreven compareerde den voorschreven Joseph Verbist en bekende 
verkocht en in koop overgegeven te hebben aan Hendrick Verbist de voorschreven 
anderhalve zille land gelegen en palende als boven, dienvolgens is den voorschreven 
Hendrick Verbist na de leense rechten daarin behoorlijk gegoed en blijvende hij sterfman 
en heeft als bezetman den eed van trouw gedaan. Coram de voorzegden. 
Koop 217 – 0 – 0   
Jus Domini 10 – 17 – 0  
 
Op 7 juli 1766 compareerde voor Cornelis Cluijts en Jan Mols Leenmannen Joannes 
Baptista Verbist Henricxsone welke comparant bij dood en aflijvigheid van Hendrick 
Verbiest zijn vader behoorlijk heeft verheven en ten leen ontvangen de voorstaande ander 
halve zille land. Palende oost de straat, zuid Geeraert en Adriaen Verbist gebroeders, west 
Guilliam en Elisabeth Van Passel Janskinderen en noord Jan Sprengers, zo ten behoeve 
van hem comparant als ten behoeve van Marie Elisabeth Verbiest zijn zuster, stellende 
daarop voor sterfman Peeter Peeters man en voogd der voornoemde Marie Elisabeth 
Verbiest voor wie den voorschreven Jan Baptist Verbist is gecontinueerd op zijn vorige 
eed. 
Jus Domini 7 – 0 – 0  
 
Op 8 mei 1782 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen van deze 
Leenhove, Joannes Baptista Verbist Hendricxsone welke comparant bij dood en 
aflijvigheid van Peeter Peeters behoorlijk heeft verheven in onverdeeld recht zo ten zijn 
behoeve als ten behoeve van Maria Elisabeth Verbist zijn zuster de voorstaande ander 
halve zille land gelegen en palende als voor, stellende daarop voor sterfman Joannes 
Baptista Peeters oud omtrent de 16 jaren zoon van zijn gemelde zuster en van wijlen den 
voornoemde Peeter Peeters voor wie den comparant relevant als bezetman is 
gecontinueerd op zijn vorige eed. 
Jus Domini 7 – 0 – 0  
 
Folio 251         AMW-CA2877-262 
 
Adriaen Bruers houdt te leen vijf en zeventig roeden erve in “ den heesacker “ onder Oolen 
tot Heeswijck. Palende oost Jan Heijlen erfgenamen, zuid Jan Van Passel, west  
“ de putten “ of S’ Heerenstraet en noord ook S’ Heerenstraet, ut patet in libro Domproost 
folio 209.  
 
Op 20 december 1704 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd compareerde 
Peeter Bruers als voogd van de kinderen Adriaen Bruers dewelke in zusterlijke en 
broederlijke rechten heeft ten leen ontvangen de voorschreven 75 roeden waarop op de helft 
een huis is staande, die hier toekomende den eed en manschap van trouwe gedaan heeft 
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als bezetman voor Adriaen Bruers Adriaenssone oud 15 jaren sterfman. Coram den heer 
Van Wesel, Thijs, De Rest junior en meer leenmannen 
Jus Domini 8 – 0  
 
Op heden 22 januari 1726 voor den stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde 
Peeter Bruers en Martinus Bruers en hebben mits de dood van Adriaen Bruers hun 
broeder als boven in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen de 
voorschreven erve en huis, gelegen en palende als voor, blijvende den voorschreven Peeter 
Bruers sterfman en heeft als bezetman eed van trouwe gedaan. Coram den heer L. Van 
Wesel, H. Bourbon, F. Govaerts en Merten Verwimp Leenmannen.  
Jus Domini 8 – 0  
 
In de marge: Op 16 september 1726 is gecompareerd Peeter Bruers den welke bij 

akkoord hier toe komend de eed als bezetman heeft gedaan. 
 
Op 16 september 1727 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Peeter 
Bruers en bekende verkocht en in erfdom overgegeven te hebben aan en ten behoeve van 
Hendrick Heijns de voorschreven 75 roeden erven gelegen en palende als boven, 
dienvolgens is den voorschreven Hendrick Heijns na de leense rechten daarin gegoed, 
blijvende dezelfde Heijns sterfman en bezetman. Coram L. Van Wesel, H. Bourbon, Merten 
Verwimp en Ad. Heijns e F. Goijvaerts Leenmannen.  
Koop 100  
Jus Domini 5 – 0  
 
Op heden 13 juni 1730 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerden 
Adriaen Heijns en Peeter Heijns en hebben mits de dood van Henrick Heijns hun vader in 
broederlijke en zusterlijke rechten verheven en ontvangen te leen de voorschreven 75 
roeden erve daar eertijds een huis op gestaan heeft, gelegen en palende als boven, 
blijvende Adriaen Heijns sterfman en heeft ook als bezetman den eed van trouwe en 
manschap gedaan. Coram L. Van Wesel stadhouder, Henrick en Francis Bourbon en meer 
Leenmannen. 
Jus Domini 4 – 10  
 
Op 23 februari 1750 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Cornelis 
Heijns dewelke na de dood van zijn vader Adriaen Heijns in broederlijke rechten heeft 
verheven en ontvangen te Leen de voorschreven 75 roeden land daar eertijds een huis op 
gestaan heeft, gelegen en palende als voor, blijvende hij comparant sterfman en heeft als 
bezetman den gewoonlijken eed van trouwe gedaan. Coram L.Van Wesel, Adriaen Peeters, 
Guilliam Peeters en meer leenmannen. 
Jus Domini 4 – 10  
 
Joseph Verbist houdt te Leene uit hoofde van zijn moeder 75 roeden land gelegen in “ den 
heesacker “ tot Hesewijck. Palende oost Merten Van Olmen erfgenamen, zuid Henrick Van 
Passel, west Adriaen Heijns en noord de straat, ut patet registro antiquiori folio 209 libro 
Domproost. 
 
Op 30 april 1731 compareerde Joseph Verbist en bekende verkocht te hebben aan 
Adriaen Heijns de voorschreven 75 roeden land, gelegen en palende als boven dienvolgens 
is dezelfde met leense rechten daarin gegoed. Blijvende dezelfde sterfman en bezetman 
gecontinueerd op zijn vorige eed. Coram L. Van Wesel, Henrick Bourbon, Michiels Van Dijck 
en meer Leenmannen.  
Koop 65 – 0 – 0  
Jus Domini 3 – 5 – 0  
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Op 23 februari 1750 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Cornelis 
Heijns dewelke zo uit zijn eigen naam als voor zijne consoorten na de dood van zijn vader 
Adriaen Heijns behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorschreven 75 roeden 
land gelegen in “ den heesacker “ palende als voor. Blijvende sterfman en heeft als 
bezetman den eed van trouw gedaan. Coram L. Van Wesel, Guilliam Peeters en Adriaen 
Peeters leenmannen. 
Vervolg folio 304 
 
Folio 252         AMW-CA2877-263 
 
Hendrick Van Passel houdt te leen een half boender land gelegen tot Heeswijck onder 
Oolen. Palende oost Jan Sprengers, zuid zijn zelve, west de Puttenstraet en noord Adriaen 
Bruers en Jan Heijlen erfgenamen ut patet in libro Domproost folio 210 verso. 
 
Op heden 2 juli 1744 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerden de 
gelijke erfgenamen wijlen Hendrick Van Passel en hebben na zijn dood behoorlijk verheven 
en ontvangen te leen het voorschreven half boender land gelegen tot Hesewijck in “ ’t 
bekerblock “ palende als voor. Coram L. Van Wesel, P. Elaerts, Adriaen Heijns, Adriaen 
Van Kerckhoven, Guilliam Peeters en meer leenmannen.  
Jus Domini 10 – 10  
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerden dezelfden en bekenden verkocht te 
hebben na de leense rechten getransporteerd te hebben aan Simon Van Passel het 
voorschreven half boender land gelegen in “ het bekerblock “ tot Hesewijck onder Oolen, 
palende als voor. Dienvolgens is de koper na voorgaande opdracht en na de leense rechten 
daarin gegoed. Blijvende den koper sterfman die als bezetman de gewoonlijke eed van trouw 
heeft gedaan. Coram ut ante. 
Koop 210 – 0  
Jus Domini 10 – 10  
 
Op 8 juli 1766 compareerde voor Adriaen Bellens en Jan Mols Leenmannen, Elisabeth Van 
Passel welke comparante bij de dood en aflijvigheid van Sijmon Van Passel haar oom 
behoorlijk heeft verheven en ten Leene ontvangen zo ten haar behoef als ten behoeve van 
Guillielmus Van Passel haar broeder het voorstaande perceel land, gelegen en palende ut 
ante. Stellende haarzelf voor sterfvrouw voor wie Adriaen Bellens Geeraertssone als 
bezetman is gecontinueerd op zijn vorige eed. 
Jus Domini 8 – 10 – 0  
 
Folio 253         AMW-CA2877-264 
 
Jan Sprengers houdt te leen een half boender land gelegen in “ het bekerblock “ tot 
Heeswijck onder Oolen. Oost zijn zelve, zuid Jan Caers erfgenamen, west Merten Van 
Olmen en noord de kinderen Peeter Van Olmen. Staande Merten Van Olmen voor 
bezetman ut patet libro Domproost folio 209.  
 
Op 26 maart 1716 voor stadhouder en mannen van leen na te noemen compareerde Peeter 
Van Olmen als voogd der kinderen Jan Sprengers, heeft na de dood van Jan Sprengers in 
die voorschreven kwaliteit in zusterlijke en broederlijke rechten, en in den naam van de 
voorschreven kinderen, behoorlijk verheven en ontvangen het voorschreven half boender 
land, palende als boven. Stellende daarop voor sterfman Jan Sprengers Janssone oud 
omtrent de 12 jaren voor wie den comparant Peeter Van Olmen als bezetman den eed heeft 
gedaan. Coram L. Van Wesel, Jan Helsen, Adriaen Vande Poel en andere Leenmannen.  
Jus Domini 6 gulden 
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Op 14 augustus 1722 heeft Jan Sprengers voorschreven mits de dood van Peeter Van 
Olmen den eed als bezetman gedaan. Coram Henrick Bourbon, Henrick Van Passel en 
meer leenmannen. 
 
Op 3 januari 1747 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Anna 
Verhesstraten weduwe van wijlen Jan Sprengers dewelke na de dood van haar man en ten 
behoeve van haar kinderen behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorschreven 
half boender land gelegen in “ het bekerblock “. Palende als voor en stellende voor 
sterfman haar zoon Jan Sprengers oud omtrent 6 jaar voor wie Franciscus Verellen als 
bezetman den eed van trouw heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, Adriaen Heijns en de heer 
G. L. Coomans en meer Leenmannen. 
Jus Domini 6 – 0 – 0  
 
Op heden 10 augustus 1764 heeft Jan Sprengers na de dood van Frans Verellen die 
hiervoor staat als sterfman de eed als bezetman gedaan. 
 
Folio 254         AMW-CA2877-265 
 
Merten Van Olmen Peeterssone houdt te leen 125 roeden land gelegen tot Heeswijck onder 
Oolen. Palende oost zijn zelve onder Noorderwijck, zuid Jan Sprengers, west Merten Van 
Olmen en Jan Van Passel, noord Merten van Olmen, ut patet libro Domproost folio 209.  
 
Op 27 november 1722 voor stadhouder en leenmannen nagenoemd compareerde Jan Van 
Olmen en heeft mits de dood van Merten van Olmen in zusterlijke en broederlijke rechten 
verheven en ontvangen te leen de voorschreven honderd en vijf en twintig roeden land, 
gelegen en palende als boven, blijvende den sterfman en heeft als bezetman den eed van 
trouwe gedaan. Coram den heer L. Van Wesel, H. Bourbon, Peeter Van Roije en meer 
leenmannen.  
Jus Domini 3 – 10  
 
Op 10 augustus 1764 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerden 
Adriaen Verbiest en Geerard Verbiest gebroeders dewelke na de dood van Jan Van 
Olmen hun oom, tussen hun indivies hebben verheven en ontvangen te leen de 
voorschreven 125 roeden land gelegen tot Hezewijk onder Oolen, palende als voor en 
stellende hierop voor sterfman Adriaen Verbiest die als bezetman den gewoonlijken eed 
heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, C. Elaerts, Seb. Roman en C. Coomans Leenmannen.  
Jus Domini 3 – 10  
 
Op 20 november 1786 voor P. M. Soeten loco stadhouder Petrus De Smedt en Joannes 
Mols Leenmannen van dezen Leenhove, compareerde Gerardus Verbist, welke comparant 
bij dood en aflijvigheid van Adrianus Verbist in zijn leven zijn broeder behoorlijk heeft 
verheven en in onverdeelde recht zo ten zijn behoef als ten behoeve van zijn broeders kind 
te leen ontvangen de voorstaande 125 roeden land gelegen tot Heusewijck onder Oolen. 
Palende oost zijn zelve met een perceel onder Norderwijk, zuid Jan Sprengers, west den 
heer Heijlen secretaris van Norderwijk en noord de erfgenamen Henrik Verbist blijvende den 
comparant relevant sterfman, die als bezetman op zijn vorige eed is gecontinueerd. Dato et 
coram ut ante. 
Jus Domini 5 – 0 – 0  
 
Folio 255         AMW-CA2877-266 
 
Merten Van Olmen bij koop van Adriaen De Visscher houdt te leen en half boender land 
daar een huis en schuur op staat, gelegen tot Heeswijck onder Oolen, oost de straat, zuid 
Jan Heijlen erfgenamen half boender, west zijn zelve, noord de erfgenamen Jan Van Passel, 
ut patet libro Domproost folio 216.  
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Op 27 november 1722 voor stadhouder en leenmannen na genaamd compareerde Peeter 
Van Olmen en heeft mits de dood van Marten Van Olmen zijn vader in broederlijke en 
zusterlijke rechten verheven en ontvangen te leen het voorschreven half boender land met 
het huis en de schuur gelegen als voor, blijvende dezelfde sterfman en heeft als bezetman 
den eed gedaan. Coram L. Van Wesel, H. Bourbon, P. Van Roij en Guilliam Verachtert 
Leenmannen. 
Jus Domini 18 – 0 – 0  
 
Op 28 februari 1741 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerden Adriaen 
Heijns nomine uxoris Elisabeth Van Olmen, Jan Van Olmen zo voor zichzelf als in kwaliteit 
van voogd der wezen wijlen Marten Verbiest daar moeder van is Marie Van Olmen. Item 
dezelfde als gelaste van Wauter Van Olmen, hebben na de dood van Peeter Van Olmen 
hunnen broeder in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen te leen het 
voorschreven half boender land met huis en schuur, gelegen en palende als voren, stellende 
hierop voor sterfman Geeraert Verbiest oud omtrent de 14 jaren, voor wie Jan Van Olmen 
voorschreven als bezetman is gecontinueerd op zijn vorige eed. Coram L. Van Wesel, 
Henrick Bourbon en Nicolaes De Doncker Leenmannen. 
Jus Domini 18 – 0  
 
Op 10 augustus 1764 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde 
Geeraert Verbiest dewelke na de dood van Jan Van Olmen als bezetman is gecontinueerd 
op zijn vorige eed.  
 
Folio 256         AMW-CA2877-267 
 
Merten Van Olmen Mertenssone houdt te leen bij koop van Peeter Tobs een boender land 
gelegen tot Heeswijck onder Oolen in “ het bekerblock “. Palende oost Jan Sprengers, zuid 
de erfgenamen Jan Caers, west Jan Sprengers en noord Jan Van Passel, ut patet libro 
Domproost folio 212.  
 
Op 4 september 1703 voor stadhouder en mannen van leen compareerde Peeter Van 
Olmen die na de dood van Merten Van Olmen in zusterlijke en broederlijke rechten heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven boender land palende als voor, die hier 
toekomende heeft hulde eed en manschap van trouwe gedaan. Coram den heer Van Wesel, 
Adriaen Vande Poel, Huijbrechts en meer Leenmannen. 
Jus Domini 12 – 0  
 
Op 7 juni 1727 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerden Merten Van 
Olmen en heeft mits de dood van Peeter Van Olmen zijn vader in zusterlijke en broederlijke 
rechten verheven en te leen ontvangen het voorschreven boender land gelegen en palende 
als boven, blijvende hij comparant sterfman en heeft als bezetman den hulde en eed van 
trouw gedaan. Coram L. Van Wesel, H. Bourbon en Merten Verwimp leenmannen. 
Jus Domini 12 – 0  
 
Op 3 januari 1746 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerden Jan 
Heijlen nomine uxoris Anna Van Olmen, Peeter Blerincx gehuwd met Catharina Van 
Olmen, dewelke na de dood van hun broeder Marten Van Olmen tussen hun indivies 
hebben verheven en ontvangen te leen het voorschreven boender land gelegen en palende 
als boven, stellende voor sterfman zijn eerste comparants zoon met naam Peeter Heijlen 
oud omtrent zeven jaar voor wie den vader den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. 
Van Wesel, Adriaen Heijns en Guilliam Peeter Leenmannen.  
 
Op 17 juni 1766 compareerde den heer Petrus Heijlen secretaris van Noorderwijk welke 
comparant bij dood en aflijvigheid van wijlen Joannes Heijlen die zijn vader was tot het 
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voorstaande perceel land komende heeft deze Hove hulde eed en manschap van trouw 
gedaan. 
 
Folio 257         AMW-CA2877-268 
 
Peeter Keulckens houdt te leen bij koop van Peeter Luijmen zeker half boender land 
geheten “ den hoff “ gelegen tot Heeswijck onder Oolen. Palende oost de straat, zuid, west 
en noord Jan Heijlen weduwe en erfgenamen, ut patet in libro Domproost folio 219.  
 
Op 7 december 1706 voor stadhouder en mannen van Leene na genaamd compareerde 
Henrick Keulkens en Peeter Verboven voogden der kinderen wijlen Peeter Keulckens 
voorschreven en hebben mits de dood behoorlijk verheven en ontvangen te Leene in den 
naam der voorschreven wezen het voorschreven half boender land, geheten en gelegen als 
boven. Coram L. Van Wesel, J. Matthe, A. Maesmans en meer Leenmannen. 
 
Item den voorschreven dag hebben dezelfde voogden met Hendrick Heijns (schepen) en in 
de naam als boven en uit kracht van autorisatie hen verleend bij de wethouders alhier op 
deze datum onder L. Van Wesel secretaris alhier en bekenden met Maria Keulckens alhier 
present en dochter van de voorschreven Peeter Keulckens bijgestaan met Henrick 
Seuppens haar man en voogd, bekennende te samen verkocht te hebben na de leense 
rechten aan Peeter Verboven molenaar tot Heeswijck het voorschreven half boender, 
gelegen en palende als boven. Verklarende de voorschreven koper hierop te willen blijven 
bezetman en sterfman en heeft dienvolgens hulde eed en manschap van trouwe gedaan op 
7 december 1706. Coram L. Van Wesel, H. Lepage, J. Matthe, A Maesmans, Joris 
Vervecken en meer Leenmannen. 
Koop – 200 guldens 
Jus Domini 10 guldens 
 
Op 28 september 1734 voor mannen van Leen nagenoemd compareerde Peeter Helsen en 
Michiel Peeters als last en procuratie hebbende van Martinus Verboven zo voor zich zelve 
als voogden benevens Cornelis Wauters over de minderjarige wezen wijlen Peeter 
Verboven 10 en Elisabeth Wauters. Item van Jan Verboven en de voorschreven Merten 
Verboven als voogden der wezen wijlen Elisabeth Verboven daar vader af leeft Guilliam 
Peeters 11 allen erfgenamen wijlen den voorschreven Peeter Verboven en Elisabeth 
Wauters, hebben mits de dood van den voorschreven Peeter Verboven tussen hun indivies 
verheven en ontvangen te Leen het voorschreven half boender land genaamd “ den hof “ 
gelegen en palende als boven, blijvende Michiel Peeters sterfman en bezetman. Actum 
coram L. Van Wesel, Henrick Bourbon, Peeter Van Den Bogaert, Adriaen Heijns en meer 
Leenmannen.  
Jus Domini 10 – 0  
 
Ten voorschreven dag hebben de voorschreven comparanten in kwaliteit als boven met 
decreet en autorisatie van de wethouders alhier der Heerlijkheid Tongerloo, bekend verkocht 
en na de leense rechten getransporteerd aan en ten behoeve van Adriaen Heijns en 
Elisabeth Van Olmen, het voorschreven perceel land genaamd “ den hof “ gelegen en 
palende als boven. Dienvolgens zijn de voorschreven kopers na de leense rechten daarin 
gegoed, blijvende zijn zoon Peeter Heijns sterfman voor wie den voorschreven koper 
Adriaen Heijns is gecontinueerd op zij vorige eed. Actum coram Hendrick Bourbon, Fr. Van 
Wesel en meer Leenmannen als voor. 
Koop 209 – 0 
Jus Domini 10 – 9 
 

 
10 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Verboven x Elisabeth Wouters, nr. 3132, pag. 621. 
11 Olense gezinnen voor 1801: Guilielmus Peeters x Anna Elisabeth Verboven , nr. 1821, pag. 369. 
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Op 23 februari 1750 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Cornelis 
Heijns zo in eigen naam als voor zijn consoorten, dewelke tussen hun indivies na de dood 
van hun broeder Peeter Heijns hebben verheven en ontvangen te leen het voorstaande half 
boender land geheten “ het hof “ gelegen en palende als voor. Stellende voor sterfman zijn 
broer Jan Heijns voor wie hij comparant den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L.Van 
Wesel, Guilliam Peeters, Adriaen Peeters en meer Leenmannen.  
Jus Domini 10 – 0  
 
Op 19 juni 1764 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Jan Heijns 
dewelke bij scheiding en deling tot het voorschreven pand komende is gecontinueerd als 
sterfman en heeft als bezetman na de dood van zijn broeder Cornelis Heijns den 
gewoonlijken eed gedaan. Coram L. Van Wesel, P. J. Meijntiens en C. Coomans 
Leenmannen.  
 
Folio 258         AMW-CA2877-269 
 
Heer Adrianus Van Hove, priester, houdt te leen een half zille land daar Merten Van Olmen 
de andere helft van heeft. Gelegen onder Norderwijck en geheten “ het dal “. Palende oost 
en west Merten Van Olmen, zuid en noord zijn zelve, ut patet in libro Domproost folio 234. 
 
Op heden 10 augustus 1718 voor stadhouder en leenmannen na genaamd compareerde 
Peeter Peeters Michielssone en heeft mits de dood van de Heer Adriaen Van Hove als 
erfgenaam cum suis verheven het voorschreven half zille land gelegen en palende als voor. 
Blijvende dezelfde als sterfman en heeft als bezetman den eed van trouwe gedaan. Coram 
L. Van Wesel, T. L. Thijs, H. Bourbon, Heer De Bije en meer andere leenmannen. 
Jus Domini 4 – 0  
 
Op 10 januari 1719 voor stadhouder en leenmannen nagenoemd compareerde Peeter 
Peeters Michielssone en heeft mits de dood van mijnheer Adriaen Van Hove als erfgenaam 
cum suis verheven de andere helft van de voorschreven halve zille land, gelegen en palende 
als voor, blijvende dezelfde sterfman en heeft als bezetman den eed van trouwe gedaan. 
Coram de Heer De Bije, Jan Helsen, H. Bourbon leenmannen. 
Jus Domini 4 – 0 – 0  
 
Op 20 december 1745 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerden 
Cornelis Heijns in den naam van zijn vader Adriaen Heijns en Geerard Bellens cum suis 
dewelke na de dood van Peeter Peeters Michielssone behoorlijk hebben verheven en 
ontvangen te leen de voorschreven halve zille land, gelegen en palende als boven. Blijvende 
Geerard Bellens sterfman en bezetman die de eed en manschap van trouwe heeft gedaan. 
Coram L. Van Wesel, M. Verachtert, H. B. Percij, Jan Baptist Hermans Leenmannen. 
Jus Domini 4 – 0 – 0  
 
Op 3 januari 1747 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Adriaen 
Heijns dewelke bij scheiding en deling hier toekomende heeft eed en manschap van trouwe 
gedaan. Coram L. Van Wesel, de heer G. L. Coomans en Guilliam Peeters Leenmannen. 
Vervolg folio 300 
 
========================= 
 
Op 7 maart 1719 voor stadhouder en leenmannen nagenoemd compareerde Guilliam Van 
Bael en Jan Henrickx en hebben volgens conditie gepasseerd voor den notaris Vermeeren 
op datum van 21 februari 1693 en uit kracht van autorisatie van de wethouders van 
Grobbendonck van datum 3 december 1692, bekent verkocht te hebben aan Marten Van 
Olmen de andere helft van de voorschreven zille land. Dienvolgens is den voorschreven 
Merten Van Olmen na de leense rechten daarin gegooid, blijvende sterfman en bezetman 



Leenboek Westerlo-Olen 1694-1796  P a g i n a  | 136 

zijn zoon Peeter Van Olmen. Coram L. Van Wesel, Heer de Bije, Jan Helsen, Hendrick en 
Fr. Bourbon Leenmannen. 
Jus Domini 3 – 0  
 
Op 28 februari 1741 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerden Adriaen 
Heijns nomine uxoris Elisabeth Van Olmen, Jan Van Olmen zo voor zichzelf als in kwaliteit 
van voogd der kinderen wijlen Marten Verbiest daar moeder van is Marie Van Olmen, 
dezelfde als gelasten van Wauter Van Olmen, en hebben na de dood van Peeter Van 
Olmen hun broeder in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen te leen, de 
voorstaande helft van de voorschreven zille land, gelegen en palende als voor, stellende 
voor sterfman Peeter Verbiest die als bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. Coram 
L. Van Wesel, Henrick Bourbon en Nicolaes de Doncker leenmannen. 
Jus Domini 3 – 0  
 
Op heden deze 16 juli 1766 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde 
voor Cornelis Cluijts en Jan Mols Leenmannen, Geeraert Verbiest welke comparant bij dood 
en aflijvigheid van Peeter Verbiest behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen, zo ten 
zijn behoef als ten behoeve van Adriaen Verbiest zijn broeder de voorstaande halve zille 
land. Palende oost zijn zelve binnenblock, zuid hun zelf, west en noord Jan Verstappen 
erfgenamen. Blijvende den comparant sterfman en bezetman en is op zijn voorgaande eed 
gecontinueerd. 
 
Folio 259         AMW-CA2877-270 
 
De Abdij van Tongerloo houdt te leen den molen van Heeswijck onder Oolen bij Herentals, 
laatst verheven door den eerwaarde Hugo Horevoedts den 23 november 1663 staande 
voor sterfman heer Henricus Wets, camerlinck en bezetman Joris Vervecken, ut patet in 
libro Westerloo folio 199 verso. 
 
Op 4 mei 1709 voor stadhouder en mannen van Leen compareerde den Eerwaarde heer 
Bonaventura Eestermans provisor der voorzegde Abdij dewelke mits de dood van den 
voorschreven heere Henricus Wets behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen den 
voorschreven molen van Heeswijck, stellende voor sterfman de heer Egidius Van 
Hambeeck religieuze der zelfde abdij en blijft als bezetman Joris Vervecken. Coram den 
heer L.Van Wesel, de heer doctor Lapage, T. L. Thijs leenmannen. 
Jus Domini 47 guldens CXIJ stuivers 
 
Op 27 februari 1716 compareerde Peeter Peeters boshoeder van de Abdij van Tongerlo 
en heeft mits de dood van Joris Vervecken den eed als bezetman gedaan. Coram L. Van 
Wesel, F. Bon en Jan Helsen en andere leenmannen.  
 
Op 8 juli 1773 voor Leenmannen na te noemen compareerde den Eerwaarde heer 
Willebrordus Ockers provisor der Abdij van Tongerlo, de welke mits doode en aflijvigheid 
van de heer Egidius Van Hambeeck behoorlijk heft verheven en ontvangen te Leen ten 
behoeve van de voorschreven Abdij den voorstaande molen van Heusewijck onder Oolen, 
wesende een half volle Leen volgens convocatie onder andere daarvan gepasseerd voor 
den notaris Coomans den 27 mei 1773, stellende overzulks voor sterfman de heer 
Fulgentius Van Genechten religieuze der zelfde abdij voor wie Franciscus Peeters Jan 
Baptistsone als bezetman deze Hove hulde eed en manschap van trouwe heeft gedaan ter 
presentie van Jan Mols en J. P. Schmitz Leenmannen.  
Jus Domini 32 – 9 – 0  
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Folio 206         AMW-CA2877-271 
 
De Kerk van Olen houdt te leen twee derde parten in zekere thiende genaamd “ Sinte 
Mertens Thiendeken “, en staat hierop voor sterfman den Eerwaarde heer Joannes Stercx 
priester en Michiel Lemij bezetman, ut patet in libro Domproost folio 192.  
 
Op 24 november 1722 voor stadhouder en leenmannen na genaamd compareerde Jan 
Leijten als kerkmeester van Oolen en heeft mits de dood van den voorschreven Heere  
J. Stercx behoorlijk verheven en ontvangen te Leene de voorschreven “ Sinte Mertens 
thiende “ blijvende den voorschreven Jan Leijten sterfman en heeft als bezetman den eed 
gedaan. Coram de heer L. Van Wesel, H. Bourbon, Adriaen Peeters, P. Van Schoubroeck, 
Michiel Willems en meer Leenmannen.  
Jus Domini 28 – 0 – 0  
 
Op heden 25 mei 1759 voor stadhouder en Leenmannen na te noemen compareerde Peeter 
Helsen als kerkmeester tot Oolen en heeft mits de dood van Jan Leijten behoorlijk verheven 
en ontvangen ten leen de voorstaande “ Sint Mertens Thinde “ blijvende den voorschreven 
Peeter Helsen sterfman en heeft als bezetman den eed van hulde en trouwe en manschap 
gedaan. Coram L. Van Wesel, P. P. Elaerts, P. J. Baulet, C. A. Elaerts leenmannen. 
Jus Domini 28 – 0 – 0  
 
Op 5 november 1777 compareerde voor Franciscus Vermeerbergen en Cornelis Cluijts 
Leenmannen Peeter Cornelis Vervoort actueel dienende kerkmeester van Oolen, welke 
comparant bij dood en aflijvigheid van Peeter Helsen behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te Leen de voorstaande “ St. Martens Thiende “ aan de kerk van Oolen 
competerende, blijvende den comparant relevant sterfman en heeft als bezetman deze Hove 
hulde eed en manschap van trouwe gedaan. Dato et coram ut ante. 
Jus Domini 28 – 0 – 0  
 
Folio 261         AMW-CA2877-272 
 
De Kerk van Noorderwijk houdt te leen een derde part van de voorschreven “ Sinte 
mertens Thiende “ staande daarop voor sterfman den Eerwaarde heere Niclaes Martinus 
Flamen gewezen pastoor van Noderwijck en voor bezetman Goris Kempenaers, ut patet in 
libro Domproost folio 192 verso.  
 
Op 31 maart 1716 compareerde voor stadhouder en leenmannen nagenoemd den 
eerwaarde heer Jacobus Henricus Damiaens pastoor van Nodderwijck en heeft mits de 
dood van Goris Cempenaers den eed van bezetman gedaan. Coram L. Van Wesel, H. 
Bourbon en J. Helsen Leenmannen. 
 
Op 25 augustus 1733 voor stadhouder en leenmannen onder genaamd compareerde den 
heer Jacobus Raedts landdeken en pastoor binnen Nodderwijck, en heeft met de dood van 
den Eerwaarde heer Flamen verheven het derde part van het thiendeken genaamd “ Sinte 
Martens thiendeken “ waarvan de kerk van Oolen is houdende de andere twee delen, 
behoudelijk nochtans dat de voorschreven kerk van Nodderwijck hierin reserveert haar goed 
recht, mits maar en profiteerde het derde part van de voorschreven kerk onder Hesewijck tot 
aan de Kernestraet en niet verder, blijvende den voorschreven heer pastoor Jacobus 
Raedts sterfman en bezetman. Coram L. Van Wesel, Hendrick Bourbon, Jacobus Wuijts, 
Franciscus Bourbon, Isidorius Rens en meer leenmannen. Date als voor. 
Jus Domini 14 - 0  
 
Op heden 29 mei 1744 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Heer 
Jacobus Van Rooijen, pastoor van Noderwijck de welke na de dood van den Eerwaarde 
heere Jacobus Raedts behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leene, het derde part van 
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de voorschreven “ Sinte Mertensthiende “ waarvan de Kerk van Olen is houdende de 
andere twee delen, behoudelijk nochtans dat de kerk van Noderwijck hierin reserveerde haar 
goed recht mits maar profiteerde het derde part van de voorschreven kerk onder Hesewijck 
tot aan de Kernestraete en niet verder, blijvende den heer comparant sterfman voor wie 
Peeter Verlinden als bezetman continueerde op zijn vorige eed. Coram L. Van Wesel, 
Livien Roman en Henrick Verachtert Leenmannen.  
Jus Domini 14 – 0  
 
Op 24 oktober 1759 compareerde voor stadhouder en mannen van leen hier onder te 
noemen Hendrick Verbiest Jan Baptistsone dewelke met de dood van Peeter Verlinden als 
bezetman van de kerk van Nodderwijck continueerde op zij voorgaande eed. Coram L. Van 
Wesel, P. P. Elaerts en J. P. Derubre leenmannen. 
 
Op 20 juli 1784 compareerde voor de Sieur J. P. Schmitz en Geeraert Verbist Leenmannen 
van deze Leenhove den Eerwaarde heer Petrus Van Leeuw pastoor van Norderwijck welke 
heer comparant bij dood en aflijvigheid van den Eerwaarde heere Jacobus Van Roijen in 
zijn leven pastoor van Norderwijck behoudelijk heeft verheven en ontvangen ten Leene het 
derde part van de voorstaande “ St. marten Thiende ”… blijvende den heer comparant 
relevant sterfman voor wie Geeraert Verbist als bezetman om zijn vorige eed is 
gecontinueerd. 
Jus Domini 10 – 0 – 0  
 
Folio 262         AMW-CA2877-273 
 
De voorschreven Kerk van Noorderwijk houdt nog te leen een quaert Rijnswijns ende 
peperkoeck jaarlijks verpand op de erve van Anna Meir en Hendrick Caers staande 
hiervoor folio 242 en 243, ut patet in libro Domproost folio’s 193 et 208, staande Jan 
Wauters Adriaenssone sterf- en bezetman.  
 
Op 16 juni 1716 voor stadhouder en leenmannen na genaamd compareerde Peeter Heijlen 
schepene van Noderwijck en heeft mits de dood van Jan Wauters in den naam van de 
voorschreven kerk te Leene ontvangen en verheven het voorschreven quaert Rijns wijns 
ende pepercoeck verpand als voorschreven staat. Blijvende dezelfde Peeter Heijlen 
sterfman en heeft als bezetman den eed van trouwe gedaan. Coram L. Van Wesel, Jan 
Helsen en Peeter Peeters en meer andere leenmannen. 
Jus Domini 0 – 10  
 
Op heden 9 april 1760 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde de heer 
F. M. Schellens als secretaris van Noderwijck en tot hetgene na beschreven geautoriseerd 
van de heer pastoor en schepenen aldaar uitwijzende de procuratie onder hunne signature 
van datum 24 maart laatstleden en uit kracht van de autorisatie van zijne Doorluchtige 
Hoogwaardigheid den Bisschop van Antwerpen gemargeert op het rekwest van de 
proviseurs der Kerk van Noorderwijk de date 22 februari laatst leden ondertekend H. G. 
Bisschop van Antwerpen, verklarende dat het quaert Rijnwijns en peperkoeck jaarlijks 
verpand op de erve van Anna Meir en Hendrick Caers staande hiervoor folio 242 en 243 
aan de kerk van Noderwijck is voldaan en gekweten, consenterende overzulks in de cassatie 
dienvolgens wordt dezelfde cijns of jaarlijkse rente alhier gedood. Coram L. Van Wesel, P. P. 
Elaerts, Franciscus Stiers en meer leenmannen.  
 
Folio 263         AMW-CA2877-274 
 
Maria De Busser 12 houdt te leen zeker half boender land genaamd “ vennekensbosch “ 
daar Maria Leijsen de andere helft van heeft gelegen tot Schaetsbergen onder Oolen. Oost 

 
12 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Baten x Maria De Busser, nr. 83, pag. 16. 
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“ de gansekooij “, zuid de Buelsestraet, west Maria Leijsen en noord “ de begijne heijde “. 
Bezetman Jan Baeten haar zoon, ut patet in libro Westerloo folio 199.  
 
Op 9 oktober 1714 voor stadhouder en mannen van Leen onder genaamd compareerde 
Christoffel Baeten dewelke mits de dood van de voorschreven Maria De Busser zijn 
moeder heeft verheven en ontvangen te leen het voorschreven half boender, genaamd en 
palende als boven. Hebbende daarvan hulde en manschap van trouwe gedaan. Coram 
Henrick Bourbon, Verbist en meer Leenmannen. 
Jus Domini 4 guldens  
 
Op 13 december 1725 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Adriaen 
Keultjiens 13 gehuwd hebbende de weduwe wijlen Christoffel Baeten en heeft mits de dood 
van dezelfde in zusterlijke en broederlijke rechten behoorlijk verheven het voorschreven half 
bunder land genaamd en gelegen als voor. Stellende daarop voor sterfvrouw Elisabeth 
Verboven zijn huisvrouw voor wie den voorschreven Adriaen Keultjens den eed als 
bezetman heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, Henrick Bourbon, Guilliam Verachtert en 
meer leenmannen. 
Jus Domini vier guldens  
 
Op 1 oktober 1734 voor mannen van leen na te noemen compareerde Dominicus Van 
Dingenen gehuwd met de voorschreven Elisabeth Verboven dewelke mits de dood van 
Adriaen Keultiens den eed als bezetman heeft gedaan. Coram Hendrick Bourbon, Judocus 
Rens en L.Van Wesel en meer leenmannen. 
 
Op 24 augustus 1753 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Henrick 
Baeten die na de dood van Adriaen Keultiens den gewoonlijke eed als bezetman heeft 
gedaan. Coram den heer L. Van Wesel, de heer G. L. Coomans en G. L. Balemans 
leenmannen.  
 
Op 15 april 1772 compareerde voor Jan Mols en Jan Verheijen Leemannen des Leenhofs 
van Westerloo, Hendrick Baeten degene bij dood en aflijvigheid van Elisabeth Verboven 
zijn moeder behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande perceel zowel 
land als bos, groot een half bunder gelegen tot Schaetsbergen onder Oolen. Palende oost 
Laureijs Janssens, zuid de Buelsestraet, west zeker straatje en noord Peeter Verbist. 
Blijvende den comparant relevant sterfman die als bezetman op zijn vorige eed 
continueerde. 
Jus Domini 5 – 0 – 0  
 
Folio 264         AMW-CA2877-275 
 
Maria Leijsen houdt te leen de andere halve boender land nu bos en genaamd  
“ Vennekensbosch ”  gelegen tot Schaetsberghen onder Oolen. Palende oost Jan Baeten, 
zuid de Buelschestraet, west “ den haesemortel “ en noord de erfgenamen Elisabeth 
Bueltkens, staande voor bezetman Jan Baeten, ut patet in libro Westerloo folio 199 verso. 
 
Op 9 oktober 1714 voor stadhouder en mannen van leen heeft Anna Janssen met een 
gekozen voogd en gelastigde van haar vader, hebbende na de dood van de voorschreven 
Maria Leijsen haar moeder verheven en ontvangen te leen het voorschreven half boender. 
Blijvende daarop sterfvrouw voor dewelke Christoffel Baeten bezetman is. 
Jus Domini twee guldens mits slechter als het voorstaande. 
 
Op 4 augustus 1726 compareerde Philippus Verbueken en heeft mits de dood van 
Christoffel Baeten den eed als bezetman gedaan.  

 
13 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Cuyltjens x Elisabeth Verboven, nr. 548, pag. 113. 
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Op 8 juli 1766 compareerde voor Cornelis Cluijts en Jan Mols Leenmannen Laureijs 
Janssens inwoner van Herentals welke comparant bij de dood van Anna Janssens als 
naaste bloetvrindt, behoorlijk heeft verheven en ontvangen ten Leene het voorstaande half 
bunder heide genaamd “ vennekens bosch “ gelegen oost aan zeker straatje naar Grijen en 
zijnde een lijkstraatje met eenen hoek oost zuidwaarts daar tegenkomende, zuid de 
Buelestraete, west Christoffel Baeten erfgenamen met hunne wederhelft en noord Michiel 
Oniaerts. Blijvende den comparant sterfman, oud 57 jaren die als bezetman den eed van 
trouwe heeft gedaan. 
Jus Domini 1 – 0 – 0  
      
Folio 265         AMW-CA2877-276 
 
Adriaen Van Genechten houdt te leen in zusterlijke en broederlijke rechten een volle leen 
en de leenboek gelegen tot Boeckel onder Oolen, bestaande omtrent twaalf boenderen land 
en heide, komende met zijn aanpalenden west aan den misweg van Oolen en noord aan de 
Boeckelschestraete, staande dezelfde Adriaen Van Genechten als bezetman en sterfman 
ut patet in libro Domproost folio 191. Nota: dat op dit pand is arrest gedaan als blijkt op de 
leenrol in dato 3 juni 1705. 
 
Op 12 maart 1707 voor stadhouder en mannen van leen na te noemen compareerde den 
notaris en procureur Theod. Lamb. Thijs dewelke uit kracht van onherroepelijke procuratie 
verleden bij Adriaen Van Genechten gepasseerd voor den notaris Wilb. Vermeeren en 
getuigen op datum van 31 januari 1707, mitsgaders als gelaste van Sr. Jacobus Pauwels 
en ambachtskooplieden te Antwerpen residerende, die op de helft van het voorschreven 
Volle Leen en Leenboek hadden arrest gedaan op den voorschreven derde juni 1705, 
hetzelfde arrest is glisserende mits dat de kooppenningen bij de voorschreven arrestanten 
zullen worden geprofiteerd, bekend in die voorschreven kwaliteit verkocht en met leense 
rechten getransporteerd aan de heer Joannes Verbiest Licentiaat in de medicijnen en 
Juffrouw Maria Elisabeth Laenen gehuwden de helft van het voorschreven Volle Leen en 
Leenboeck, waarvan de andere helft is competerende aan den voorschreven heer doctor 
Verbiest cum suis, dewelke alzo komende tot de voorschreven helft aan Adriaen Van 
Genechten gecompeteerd hebbende, heeft dienvolgens eed en manschap van trouw 
gedaan. Coram L. Van Wesel, Sr. Egidij, Matthé, Vermeeren, Van Inthout en meer 
Leenmannen. Blijvende den heer Verbiest sterfman voor het geheel. 
Jus Domini een half volle leen – 23 – 18 ½  
 
Op 7 mei 1721 voor stadhouder en leenmannen nagenaamd compareerde Juffrouw Marie 
Elisabeth Laenen dewelke mits de dood van heer en meester Verbiest haar gewezen man 
heeft verheven en te leen ontvangen het voorschreven leenboeck en Volle leen gelegen als 
voor. Blijvende dezelfde sterfvrouw voor wie Sebastianus Wuijts als bezetman is gebleven 
en gecontinueerd op zijn vorige eed. Coram L. Van Wesel, Henrick Bourbon, Jacobus Wuijts, 
Henrickx en meer andere leenmannen. 
Jus Domini 47 – 17  
 
Op den voorschreven dag en voor dezelfden is andermaal gecompareerd de voorschreven 
Marie Elisabeth Laenen weduwe van den heer Verbiest dewelke uit kracht van testament 
gepasseerd voor de notaris Van Tendeloo en zekere getuigen binnen Herenthals in het jaar 
1720, haar sterkmakende voor alle callangien en ook voor degene die enige actie hieraan 
zouden willen formeren, bekende verkocht te hebben aan Jan Baptist Wuijts Jacobussone 
oud omtrent 6 jaren het voorstaande Volle Leen en Leenboeck gelegen als voor staat. 
Reserverende Sebastianus Wuijts gedurende zijn leven zich alle solemniteiten en profijten 
hieruit voortkomende ter oorzaak hij de voorstaande leen voor den voornoemden J. B. 
Wuijts zijne neef heeft gekocht ter ene gift, dienvolgens is den voorschreven Jan Baptist 
Wuijts na de leensche rechten daarin gegooid. Blijvende zelf sterfman voor wie Sebastiaen 
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Wuijts zijnen oom continueerde op zijn voorgaande eed als bezetman. Coram L. Van Wesel, 
Henrick Bourbon, T. L. Thijs, Jacobus Wuijts en Mr. Philip Halloint alles ingevolge de conditie 
gepasseerd voor den notaris Hendrickx op de 6de dezer. 
Jus Domini – 47 – 17  
 
Op 15 januari 1733 voor stadhouder en Leenmannen onder genaamd compareerde den heer 
Joannes Zegerus Verbist ingezetene van de Vrijheid Gheel dewelke van bloedswege 
verklaarde te calengieren en vernaarderen alzulke Leenboeck als heeft gekocht Jan Baptist 
Wuijts Jacobussone van Juffrouw Elisabeth Laenen weduwe wijlen heer doctoor Verbist, 
gelegen en palende ut supra … Actum coram J. Dumaij, Henrick Bourbon, Jacobus Wuijts, 
Franciscus Peeters en Michiel Verachtert leenmannen.  
 
Op 17 maart 1756 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde de heer 
Joannes Zegerius Innocentius Verbiest der medicijnen Licentiaat dewelke na de dood van 
de heer Joannes Zegerius Verbiest zijn vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te 
leen het voorschreven volle leen en de leenboeck gelegen tot Boeckel onder Oolen, 
consisterende in omtrent 12 bunderen land en heide, komende met zijn aanpalenden ut folio 
recto, blijvende den heere comparant sterfman die als bezetman den Hove eed en 
manschap van trouwe heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, G. L. Coomans en P. P. Elaerts 
leenmannen.  
 
Folio 266         AMW-CA2877-277 
 
Dimpna Ida Van Bijlen houdt te leen een volle leen genaamd “ den bertelshoff “ gelegen 
onder Oolen, bestaande in een Leenboeck etc. staande voor bezetman Ambrosius Egidij ut 
patet in libro Westerloo folio 225.  
 
Op 4 maart 1698 voor stadhouder en mannen van Leen nagenoemd compareerde de heer 
advocaat Wilms als gelaste van den heer Jacobus Norbertus Gheerolfs weduwnaar van 
wijlen Juffrouw Dimpna Ida Van Bijlen en heeft in die voorschreven kwaliteit en ten behoeve 
van Norbertus Geerolfs in zusterlijke en broederlijke rechten verheven en ontvangen te 
leen het voorschreven volle leen voor wie als bezetman Cornelis Wilms den eed van trouw 
heeft gedaan in handen van L. Van Wesel, Petrus Martinus Soeten en Mr. Lambertus Th. 
Thijs en andere leenmannen.  
 
Op 14 maart 1710 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemde compareerde Jan 
Baptist Wilms als gelaste van den heer Jacobus Norbertus Gerolffs weduwnaar 
voorschreven en heeft in die kwaliteit mits de dood van de bovengeschreven Norbertus 
Gerolffs alsnu in zusterlijke en broederlijke rechten verheven het voorschreven volle leen, 
stellende daarop voor sterfman Andreas Gerolffs, voor wie hij comparant heeft gedaan den 
eed als bezetman in handen van Ludovicus Van Wesel, Henrick Bourbon, Mr. Lambertus 
Theodorus Thijs en anderen. 
Jus Domini – 47 – 17  
 
Secretaris Peeters heeft mits de dood van Jan Baptist Willems den eed van bezetman 
den eed als bezetman gedaan, coram H. Bourbon en Mr. Philippe Halloint leenmannen deze 
20 november 1720.  
 
Op 27 oktober 1723 compareerde Andries Gerolfs en heeft mits de dood van deszelfs 
Peeters den eed als bezetman gedaan coram heer L. Wesel, H. Bourbon en Guilliam 
Verachtert leenmannen.  
 
Op 24 februari 1744 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde den heer 
advocaat Fr. Van Wesel uit kracht van onwederroepelijk procuratie van zeker conditie van 
verkoop op hem verleden door Sr. Andreas Franciscus Geerolfs Norbertussone 
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ingezetene van Ronse in Vlaanderen, dezelfde gepasseerd voor den notaris Ludovicus 
Stobbaerts en getuigen daarin begrepen binnen de stad Lier op datum van 1 februari 1739, 
welke comparant om en mits de som van 100 pattacons wel en wetteljk heeft verkocht 
zekere leenboeck genaamd “ het Hof van Beijlen en herstraeten “ of “ bertelshof “ 
gelegen onder Oolen, ut patet folio recto aan en ten behoeve van Peeter Dillen 
Adriaenssone, dienvolgens is de koper na de leensche rechten daarin gegooid. Blijvende 
koper sterfman die deze Hove als bezetman eed en manschap van trouw heeft gedaan. 
Coram L. Van Wesel, Henrick Bourbon, Fr. Van Wesel, P. Verlinden en Henrick Verachtert 
Leenmannen.  
Jus Domini – 47 – 17  
 
Op 20 juli 1750 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Michiel 
Verachtert uit kracht van onwederroepelijk constitutie op hem verleden door Peeter Dillen, 
ingezetene van Nijlen gepasseerd voor den notaris J. Keuppens en de getuigen binnen de 
Vrijheid Gheel van datum 16 juni 1750, bekende alzo in den naam des constituant verkocht 
te hebben na de leensche rechten in erfdom getransporteerd aan en ten behoeve van den 
heer Joannes Zegerius Verbiest der rechten licentiaat en advocaat, zekere leenboeck als 
den constituant heeft verkregen van Sr. Andreas Franciscus Geerolfs, genaamd “ het 
bertelshoff “ of “ het Hof van Beijlen en Herstraeten “, gelegen pro ut folio recto, 
dienvolgens is den Heere koper na voorgaande opdracht en na de leensche rechten daarin 
gegooid. Blijvende aan als bezetman en gecontinueerd op zijn vorige eed. Coram L. Van 
Wesel, J. B. Wuijts, Sebastiaen ..., Franciscus Bourbon, J. B. Hermans en meer 
leenmannen.  
Jus Domini 64 – 18  
 
Op 17 maart 1756 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde den heer 
Joannes Zegerius Innocentius Verbiest der medicijnen licentiaat dewelke na de dood van 
de heer Joannes Zegerius Verbiest zijn vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te 
leen zekere leenboeck genaamd “ het bertelshof “ of het Hof van Beijlen en Herstraeten, 
gelegen onder Oolen, blijvende den heer comparant sterfman die als bezetman den Hove 
eed en manschap van trouwe heeft gedaan. L. Van Wesel, de heer G. L. Coomans en P. P. 
Elaerts leenmannen. 
Vervolg folio 282 
 
Folio 267         AMW-CA2877-278 
 
Merten Peeters houdt te leen een half volle leen met den leenboeck etc. gelegen tot Meeren 
onder Oolen, daar Michiel Swinnen Michielssone de andere helft van heeft, ut patet in libro 
Westerloo folio 222.  
 
Op 11 juli 1701 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd compareerde Machiel 
Peeters als voogd der wezen Merten Peeters den welke in kwaliteit in zusterlijke en 
broederlijke rechten heeft verheven en ontvangen te leen het voorschreven half volle leen 
met den leenboeck etc. gelegen als boven, stellende daarop Guilielmus Peeters als 
sterfman voor wie Marten Peeters als bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. Coram 
Van Wesel, Jochim Matthij en Peeter Van Inthout leenmannen. 
Jus Domini …23 – 18 ½  
 
Op 18 juli 1716 compareerde Guilielmus Peeters die hierop staat als sterfman en heeft mits 
de dood van de voorschreven Marten Peeters, die hierop als bezetman was gesteld, den 
voorschreven Guilielmus Peeters alsnu den eed als bezetman gedaan. Coram L. Van 
Wesel, heer de Bije, H. Bourbon en Jan Helsen leenmannen.  
 
Op 15 februari 1731 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Henrick 
Bourbon hiertoe gemachtigd van Guilliam Peeters als blijkt bij manuele procuratie van 
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datum 7 mei 1729, alhier gebleken en heeft uit kracht der zelfde in handen opgedragen het 
voorschreven half volle leen met den leenboeck etc. ten behoeve van den heer Joannes 
Zegerius Verbiest, dien volgens is dezelfde heer Verbiest cum uxore na de leensche 
rechten daarin gegoid. Stellende voor sterfman Joannes Zegerius Innocentius Verbiest 
zijn zoon voor wie hij heer Verbiest den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van 
Wesel, Franciscus en P. Bourbon, Michiel Van Dijck en J. B. Dumaij Leenmannen.  
 
Op 17 maart 1756 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde de heer 
Joannes Zegerius Innocentius Verbiest der medicijnen licentiaat, denwelke mits de dood 
van de heer Joannes Zegerius Verbiest zijn vader den eed als bezetman heeft gedaan. 
Coram L. Van Wesel, de heer G. L. Coomans en P . P. Elaerts Leenmannen.  
 
Folio 268         AMW-CA2877-279 
 
Michiel Swinnen Michielssone houdt te leen een half volle leen met zijnen leenboeck, daar 
Merten Peeters voorschreven de andere helft van heeft. Gelegen onder Oolen tot Meeren, 
staande den heer Petrus Hermans doctor in de medicijnen als bezetman, ut patet in libro 
Westerloo folio 222 verso. 
 
Op 15 februari 1731 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Henrick 
Bourbon als onwederroepelijk gemachtigd van Michiel Swinnen secretaris van Zellik en 
Velpen als blijkt bij procuratie geïnsereerd in de conditie van verkoop gepasseerd voor den 
notaris Van Deuren binnen Diest de dato 23 april 1729 en heeft opgedragen het 
voorschreven half volle leen met zijn leenboeck ten behoeve van de heer Joannes Zegerus 
Verbiest, dienvolgens is dezelfde heer Verbiest na de leensche rechten daarin gegooid, 
stellende voor sterfman Joannes Zegerus Innocentius Verbiest zijn zoon, oud omtrent de 
5 jaren voor wie hij heer J. Z. Verbiest den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van 
Wesel, Henrick Bourbon, Franciscus Bourbon, Michiel Van Dijck en J. B. Dumaij 
Leenmannen  
Jus Domini 23 – 18 ½  
 
Op 17 maart 1756 compareerde den heer Joannes Zegerius Innocentius Verbiest 
dewelke na de dood van de heer Joannes Zegerius Verbiest zijn vader den gewoonlijke 
eed van trouwe heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, de heer G. L. Coomans en P. P. Elaerts 
leenmannen.  
 
Folio 268 verso        AMW-CA2877-280 
 
Ex folio 227 verso 
 
Op de 20 oktober 1784 voor Christiaen Van Den Broeck, Jan Cuijpers, Jan Baptist Van Dijck 
en meer Leenmannen van dezen Leenhove, compareerde Peeter Van Vlasselaer welke 
comparant uit een gracieus respect in faveur van zijne Excellentie Leenheer van deze 
leenhove behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen ten behoeve van zijn huisvrouw 
Anna Catharina Van Dingenen als aan haar bij deling bevallen “ de koijweijde “ staande 
hiervoor folio 227, groot omtrent een half bunder. Palende oost zijn zelve nomine uxoris, zuid 
de Leck, west Christiaen Van Den Broeck en noord de erfgenamen Jan Baptist Dens en den 
voorschreven Christiaen Van Den Broeck. Stellende den comparant relevant voor sterfvrouw 
zijn voorschreven huisvrouw voor wie hij als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
Jus Domini 4 – 0 – 0  
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Folio 269         AMW-CA2877-280 
 
Adriaen Van Genechten nomine uxoris houdt te leen ander halve zille land gelegen tot 
Meeren, genaamd “ den steenacker “. Palende oost Peeter Peeters, zuid Elisabeth 
Claeswinnen, west Adriaen Maes en noord de straat, ut patet in libro Domproost folio 238. 
 
Op 18 december 1704 voor stadhouder en mannen van leen nagenaamd compareerde 
Adriaen Van Genechten dewelke ingevolge de akte gepasseerd voor de notaris T’ Sijen 
tot Oevel residerende van datum 17 december 1704, bekende samen met zijn huisvrouw 
Anna Van Lommel verkocht te hebben aan en ten behoeve van Merten Cluijts, een perceel 
erve, dienvolgens is na de leensche rechten hierin gegoed en heir toekomende heeft den 
hulde eed en manschap van trouwe gedaan. Coram Van Wesel, De Rest junior, den doctor 
Le Page leenmannen.  
Koop 111 – 0  
Pontgeld 4 – 5 – 11  
 
Op 7 februari 1705 voor stadhouder en de heer Matthij, J. De Rest junior leenmannen 
compareerde Martinus Peeters van Geel en heeft van bloedswege vernaderd het 
voorschreven pand als blijkt uit de Leenrolle van date dezer relaas. 
 
Op 13 oktober 1718 voor stadhouder en leenmannen na genaamd compareerde Henrick 
Peeters en heeft mits de dood van Martinus Peeters zijn vader in zusterlijke en broederlijke 
rechten verheven de voorstaande half zille land gelegen en palende als voor, blijvende 
dezelfde als sterfman en heeft als bezetman den eed van trouwe gedaan. Coram L. Van 
Wesel, Heer De Bije, Jan Helssen leenmannen.  
Jus Domini 9 – 0 – 0  
 
Op 15 december 1728 compareerde Jan Broeckhoven nomine uxoris dewelke bij scheiding 
en deling hiertoe komende den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, 
Henrick Bourbon en J. B. Dumaij Leenmannen.  
 
Op 16 december 1728 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Jan 
Broeckhoven in huwelijk hebbende Maria Peeters tot hetgene nabeschreven behoorlijk 
geautoriseerd blijkende bij procuratie gepasseerd voor den notaris Egidius Sijen en zekere 
getuigen van datum 15de dezer en bekenden in s’heeren handen opgedragen te hebben ten 
behoeve van de Heer Andreas Bertini of zijne actie hebbende het voorschreven perceel 
erve genaamd “ den steenacker “ gelegen tot Meeren onder Olen. Palende oost Peeter 
Peeters, zuid Elisabeth Claeswinnen, west Adriaen Maes en noord de straat en om daaraan 
altijd te verhalen een kapitale rente van 1500 guldens wisselgeld met de intresten van dien 
volgens goedenis ten register van de schepenen, dienvolgens is den voorschreven Heere 
Andreas Bertini na de leensche rechten hierin met de voorschreven rente gegoed. Coram 
L. Van Wesel, Henrick Bourbon, Mr. Philip F. Halloint, J. B. Dumaij, Guilliam Verachtert 
Leenmannen. 
Pontgeld hier betaald 300 guldens staande de meerresten ten register van schepenen, dus 
Jus Domini 15 – 0 – 1 wisselgeld. 
 
In de marge: Op 22 maart 1732 voor stadhouder en leenmannen compareerde 

Ludovicus Van Wesel als onwederroepelijk geautoriseerd vanwege heer 
Andreas Bertini als blijkt bij akte gepasseerd voor notaris Francot te 
Antwerpen op 29 februari 1732 en heeft in naam van de constituant bekend 
voldaan te zijn van deze rente. 

 
Op 19 februari 1732 voor stadhouder en leenmannen na te noemen, compareerde Jan 
Broeckhovens en Maria Peeters zijn huisvrouw en hebben volgens de conditie gepasseerd 
voor den secretaris alhier bekent het voorstaande perceel erve groot omtrent anderhalve zille 
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genaamd “ den steenacker “ gelegen en palende als boven op den last na proportie 
daaraan te verhalen van de voorstaande rente van 1500 guldens wisselgeld, dienvolgens is 
den voorschreven Jan De Wolff na de Leensche rechten daarin gegoed. Blijvende dezelfde 
sterfman en heeft als bezetman den eed gedaan. Coram de heer L.Van Wesel, Mr. Philip 
Halloint, Hendrick Bourbon, Jan Van Kerckhoven, Michiel Verachtert en meer Leenmannen. 
Koop 120 – 0 – 
Jus Domini boven de rente 2 – 3 – 0  
 
Op 2 augustus 1763 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Adriaen 
De Wolf en Guilliam Rochus als wettelijke voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Jan 
De Wolf 14Janssone daar moeder van leeft Maria Elisabeth Rochus, dewelke na de dood 
van Jan De Wolf voorschreven behoorlijk verheven en ontvangen te leen de voorstaande 
anderhalve zille land gelegen tot Meeren, genaamd “ den steenacker “. Palende als voor en 
stellende voor sterfvrouw de voorschreven wees met naam Joanna De Wolf oud omtrent 
drie jaren voor wie Adriaen De Wolf den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van 
Wesel, Schellens, Boulet, J.B.Wuijts en meer leenmannen. Jus Domini van 2 keren 10 – 0  
Vervolg folio 288 verso 
 
Folio 270         AMW-CA2877-281 
 
Peeter Peeters Peetersone houdt ook te leen anderhalve zille land gelegen tot Meeren 
onder Oolen, genaamd “ den steenacker “. Palende oost Merten Verluijten, zuid Elisabeth 
Claeswinnen, west Adriaen Van Genechten en noord de straat. Stellende voor sterfman zijn 
zoon Adriaen Peeters, blijvende hij Peeter Peeters bezetman, ut patet on libro Domproost 
folio 236 verso.  
 
Op 2 december 1715 voor stadhouder en mannen van leen onder genaamd compareerde 
Adriaen Peeters dewelke mits de dood van zijn vader en hiertoe komende bij scheiding en 
deling als hem ten dele bevallen, heeft als bezetman den eed van trouwe gedaan. Coram L. 
Van Wesel, Henrick Bourbon, Peeter Schoubroeck en meer andere Leenmannen.  
 
Op 29 augustus 1737 voorstadhouder en mannen van leen na te noemen compareerde 
Adriaen Peeters Adriaenssone en heeft mits de dood van zijn vader verheven en ontvangen 
te leen de voorschreven anderhalve zille land genaamd “ den steenacker “ gelegen en 
palende als boven. Stellende zijn dochter Marie Elisabeth Peeters oud omtrent de dertien 
jaren als sterfvrouw voor wie hij comparant als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
Coram L. Van Wesel, Hendrick Bourbon, H. J. Manesse, Franciscus Peeters en meer 
leenmannen .  
Jus Domini 5 – 0  
 
Op 10 februari 1748 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Adriaen 
Peeters Adriaenssone dewelke na de dood van zijn dochter Maria Elisabeth Peeters 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorschreven ander halve zille land 
genaamd “ den steenacker “ gelegen en palende als voor. Stellende hierop voor sterfvrouw 
zijn dochter Anna Peeters oud omtrent de 16 of 17 jaren voor wie hij comparant als 
bezetman continueerde op zijn vorige eed. Coram L. Van Wesel P. Elaerts en Adriaen 
Folders(?) en leenmannen. 
Jus Domini 5 – 0  
 
Op 12 oktober 1758 compareerde Petrus Josephus Meijntiens gehuwd met Anna Peeters 
die na de dood van Adriaen Peeters Adrianussone als bezetman continueerde op zijn 
vorige eed. Coram L. Van Wesel, den heer Mangelschots P. P. Elaerts en meer 
leenmannen.  

 
14 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Martinus De Wolf x Elisabeth Rochus, nr. 763, pag. 156 
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OP 12 april 1785 voor Adriaen Van Den Bruel, Amandus Van Houdt en Peeter De Smedt 
leenmannen van dezen Leenhove, compareerde Anna Peeters weduwe van wijlen Petrus 
Jacobus Meijnckens welke comparante verklaarde voorstaande anderhalf sille land 
genaamd “ den steenacker “ gelegen en palende als voor aan haar bij scheiding en deling 
bevallen te zijn en overzulks hiertoe komende is haar zoon Jacobus Philippus Meijnckens 
als bezetman op zijne vorige eed gecontinueerd. 
 
Folio 271         AMW-CA2877-282 
 
Elisabeth Claesswinnen houdt te leen omtrent de drie zillen land gelegen tot Meeren onder 
Oolen genaamd “ den steenacker “. Palende oost Peeter Sprengers, zuid Dielis Menten, 
west Adriaen Maes en noord Peeter Peeters, Willem Van Hoof en de erfgenamen Peeter 
Van Lommel, staande voor bezetman Geeraert Mennekens, ut patet in libro Domproost in 
twee items folio 241 en 242.  
 
Op 12 april 1713 heeft Elisabeth Claesswinnen na de dood van Geeraert Mennekens voor 
bezetman gesteld haar zoon Peeter Mennekens en heeft gedaan den eed van trouwe.  
 
Ten voorschreven dag compareerde Elisabeth Claesswinnen bijgestaan met haar twee 
bejaarde zonen men name Peeter Mennekens en Jan Mennekens, ook als voogden van 
hun minderjarige zusters en broeders, die te samen bekenden verkocht en na de leense 
rechten getransporteerd te hebben na voorgaand decreet van Schout en schepenen der 
Heerlijkheid Herenthout van datum 10 april 1713 en aan de leenmannen getoond en ten 
profijt van Martinus Peeters de voorschreven omtrent drie zillen land gelegen als boven en 
genaamd “ den steenacker “ en heeft daarop voor sterfman gesteld Hendrick Peeters zijn 
zoon, voor wie Peeter Peeters als bezetman den eed heeft gedaan. Zijnde de voornoemde 
Martinus Peeters hierin gegoed na de leensche rechten. Coram L. Van Wesel, Le Page, H. 
Verbist, Franciscus Bourbon en Hendrick Bourbon en meer leenmannen.  
Koop 518 guldens dan mits van den koop wordt afgetrokken een heide zijnde cijnsgoed de 
somme van 7 guldens dus blijft 511 – 0. Het pontgeld – 25 – 11  
 
Op 4 oktober 17… compareerde Hendrick Peeters en heeft als bezetman mits de dood van 
Peeter Peeters zijn broer de eed gedaan.  
 
Op 13 december 1725 compareerde Jan Broeckhoven dewelke bij scheiding en deling 
daartoe komende den eed als bezetman heeft gedaan. Coram den heer L. Van Wesel, 
Henrick Bourbon en J. B. Dumaij Leenmannen .  
 
Op 16 december 1728 heeft Jan Broeckhoven gehuwd hebbende Maria Peeters het 
voorstaande pand verbonden aan den heer Andreas Bertini om daaraan benevens het 
andere pand staande folio 269 verso en andere goederen te verhalen, desnoods zijnde een 
somme van 1500 guldens wisselgeld met den intrest van dien, alles ingevolge de 
goedenisse staande eodem folio … 
Jus Domini is begrepen in den vorige item staande folio 269 verso.  
 
Op 13 februari 1732 voor stadhouder en leenmannen onder te noemen compareerde Jan 
Broeckhoven en Maria Peeters zijn huisvrouw en hebben volgens conditie gepasseerd 
voor den secretaris alhier bekenden verkocht te hebben aan Adriaen Peeters Adriaenssone 
het voorschreven perceel erven groot omtrent de 300 roeden, genaamd “ den steenacker “ 
gelegen en palende als boven op den last en naar proportie daaraan te verhalen de 
voorstaande rente van 1500 guldens wisselgeld … Stellende voor sterfvrouw Elisabeth 
Verstappen zijn huisvrouw voor wie hij Adriaen Peeters den eed als bezetman heeft 
gedaan. Coram L. Van Wesel, Henrick Bourbon, Ph. Halloint, L. Wuijts, Manesse en meer 
leenmannen.  
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Koop 393 – 0 – 0  
Jus Domini 6 – 0 – 0  
 
Op 12 oktober voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Petrus 
Jacobus Meijntiens gehuwd met Anna Peeters die na de dood van Adriaen Peeters 
Adriaenssone voor Elisabeth Verstappen als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
Coram L. Van Wesel, de heer Mangelschots, P. P. Elaerts en meer leenmannen.  
 
Op 17 augustus 1778 compareerde voor Adrianus Van Den Bruel en Adriaen Bellens 
leenmannen, Maria Dimphna Peeters gehuwd met Josephus Victor Verboven, welke 
comparanten bij scheiding en deling als eigenaars komen tot het voorstaande perceel land 
genaamd “ den steenacker “ gelegen en palende als voor en heeft mits de dood en 
aflijvigheid van Elisabeth Verstappen haar moeder hetzelfde perceel behoorlijk verheven en 
ten haar behoef te leen ontvangen, blijvende comparante sterfvrouw voor wie Petrus 
Josephus Meijnckens als bezetman continueerde op den eed. 
Jus Domini 14 – 0 – 0  
 
Op 24 juli 1780 compareerde voor Peeter De Smedt en Jan Mols Leenmannen van deze 
Leenhove, Josephus Victor Verboven gehuwd met Dimphna Peeters degene bij 
aflijvigheid van Petrus Josephus Meijnckens voor bezetman voor zijn gemelde huisvrouw 
heeft gesteld Adriaen Deckers schepen van Oolen die deze Hove hulde eed en manschap 
van getrouwigheid heeft gedaan. 
 
Folio 273         AMW-CA2877-284 
 
De Heer Franciscus Van Gemen secretaris der Vrijheid Geel houdt te leen een volle leen 
met den leenboeck manschap en bedrijven etc. consisterende in omtrent de zestien 
boenders salvo geheten “ het hoff van Meeren “ staande voor bezetman Jan Franciscus 
Crouij, ut patet in libro Domproost folio 189. 
 
Op 19 januari 1712 compareerde den heer L. Van Wesel als gelaste en procuratie 
hebbende de dato 10 ditto van de heer G. Van Gemen en heeft behoorlijk verheven het 
voorschreven volle leen met den leenboeck, met zijn ap- en dependentiën na de dood van 
Franciscus Van Gemen, blijvende den voorscheven G. Van Gemen als sterfman en 
dienvolgens heeft den voorschreven heer den eed van trouwe gedaan … 
 
Op 14 april 1717 voor leenvinder en mannen van leen ondergenoemd compareerde de heer 
L. Van Wesel dewelke als gelaste van de heer M. G. Pauli en C. J. Van Gemen en I. M. 
Van Gemen bij manuele procuratie van date 11 april 1717 alhier vertoond, gezien en 
gelezen en heeft uit kracht die mits de dood van hun constituanten broeder en zwager G. 
Van Gemen in zusterlijke en broederlijke rechten mede in den naam van de voorstaande 
heer M. G. Pauli man van voorstaande Juffrouw Isabella M. Van Gemen als bezetman 
gedaan hulde eed en manschap van trouw. Komende hiertoe bij verhef als sterfvrouw 
Isabella Martha Van Gemen. Coram de heer Theod. Lamb. Thijs, Peeter Van Schoubroeck 
en meer leenmannen. 
Jus Domini 47 – 17  
 
Op 31 juli 1752 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde de heer 
Joannes Franciscus Pauli der rechten Licentiaat en advocaat dewelke na de dood van 
Juffrouw Isabella Martha Van Ghemen zijn moeder in zusterlijke en broederlijke rechten en 
mede in den naam van zijn tante Juffrouw Catharina Josina Van Ghemen behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen het voorschreven volle leen met den leenboeck, manschap 
en bedrijf etc. consisterende in omtrent de 16 bunderen salvo, geheten “ het hof van 
Meeren “ stellende voor sterfvrouw zijne zuster Juffrouw Maria Theresia Pauli, voor wie den 
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heer comparant als bezetman den gewoonlijke eed heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, M. 
Verachtert, G. L. Balemans leenmannen 
Jus Domini 64 – 18  
 
Folio 274         AMW-CA2877-285 
 
Ex folio 218 
 
Op 2 september 1782 compareerde voor Jan Gijsels en Peeter Van Vlasselaer 
Leenmannen, Andries Van Kerckhoven welke comparant bij dood en aflijvigheid van 
Hendrick Van Kerckhoven onverdeeld behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen één 
der 24 koijweijden, groot een half bunder, bij de navolgende akte van transport naarder in 
zijne situatie en aanpalenden te exprimeren, blijvende den comparant relevant sterfman en 
heeft als bezetman deze Hove hulde eed van getrouwigheid gedaan. 
Jus Domini 4 – 0 – 0 
 
Op 2 september 1782 compareerde voor Peeter De Smedt, Jan Mols en Jan Gijsels, ter 
relaas van Franciscus Vermeerbergen Leenmannen van deze Leenhove van Westerloo, 
Andries Van Kerckhoven Andriessone zo in eigen naam als uit kracht van procuratie op 
hem verleden zowel bij Maria Theresia Hermans weduwe van wijlen Andries Van 
Kerckhoven Hendricxsone als bij Joannes Franciscus Peeters die naast den comparant 
wettelijke voogd was der minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen den voorschreven 
Andries Van Kerckhoven Hendricxsone daar moeder af leeft de voornoemde Maria 
Theresia Hermans, dezelfde procuratie gepasseerd op 25 juni 1782 voor de meijer en de 
schepenen van Westmeerbeeck ondertekend Joannes A. Somers secretaris, … welke 
comparant verklaarde alzo verkocht te hebben aan en ten behoeve van Peeter Van 
Vlasselaer en Catharina Van Dingenen gehuwden te weten één der 24 koijweijden folio 
216 et sequentibus bij deling gespleten, gelegen onder Zoerle Westerloo in het zogenaamde 
“ S’Heerenbroeck “, groot een half bunder, leenroerig onder deze Leenhove. Palende oost 
de weduwe Boschmans, zuid Ludovicus Van Dingenen, west en noord de meijer Christiaen 
Van den Broeck, om en mits de som van 241 guldens 10 stuivers … opgedragen ten 
behoeve van de kopers die gelovende schot ende loth den Leenheer en ieder zijne 
gerechtigheid … blijvend den voorschreven Peeter Van Vlasselaer sterfman en is als 
bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd.  
Jus Domini 12 – 1 ½  
 
Folio 275         AMW-CA2877-286 
 
Heer Francisus Geerincx houdt te leen bij koop op datum van 12 januari 1661 anderhalve 
boender eussels gelegen in “ de moorsdongen “ achter Tongerloo. Palende zuid en noord 
het Godtshuijs van Tongerloo, oost aan ’t Heeren straet, west Frans Van Zeelst. Libro 
antiquo folio 31 verso. 
 
Op 13 oktober 1713 voor stadhouder en mannen van leen ondergenoemd compareerde Jan 
Baptist Geerincx cappelaen tot Grobbendonck dewelke mits de dood van de voornoemde 
heer Franciscus Geerincx zijn heer oom, behoorlijk verheven en ontvangen te leen het 
voorstaande perceel erve groot anderhalve boender, gelegen en palende zuid en noord aan 
het Godshuis van Tongerloo, oost de straat, west … Welke comparant voorschreven heeft 
hulde eed en manschap van trouwe gedaan. Coram de heer L.Van Wesel, de heer De Bije 
en meer leenmannen. 
Jus Domini 11 guldens  
 
Folio 276         AMW-CA2877-287 
 
Ex folio 224 verso. 
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Op 13 augustus 1783 compareerde voor Gommarus Dens en Peeter Luijten Leenmannen 
van deze Leenhove, Franciscus Lemmens gehuwd hebbende Maria Anna Sneijers, welke 
comparant bij scheiding en deling tussen haar broeder en zusters komende tot een half 
bunder weide gelegen in “ het s’ heeren broeck “. Palende oost de erfgenamen Jan Dens, 
zuid Christiaen Van Den Broeck, west zijn zelve en noord de erfgenamen Jan Dens, staande 
Jan Baptist Snijers als sterfman bij akte van verhef folio 224 verso en heeft den comparant 
als bezetman de eed van trouwe gedaan.  
 
Op 27 november 1784 compareerde voor Gommarus Dens, Franciscus Vermeerbergen en 
Joannes Mols Leenmannen van deze Leenhove Franciscus Lemmens, welke comparant 
verklaarde uit kracht van procuratie verleden aan hem bij Maria Anna Sneijers zijn 
huisvrouw geïnsereerd in zekere akte van transport gepasseerd voor den notaris C. 
Coomans en zekere getuigen in dato 9 november laatstleden, verkocht te hebben aan en 
ten behoeve van Josephus Goublom bejaarde jongeman het voorstaande perceel land, 
groot een half bunder, gelegen in “ s‘ heeren broeck “ tot Heultien. Palende oost en noord 
de erfgenamen van Jan Dens, zuid Christiaen Van Den Broeck, west de wederhelft. Om en 
mits de som van 345 guldens courant bij taxatie van den eerstgenoemde Leenman, mits het 
voorstaande perceel is verkocht met één hiervoor staande folio 229, beiden vervangen in 
één koopsom. Blijvende hij koper of gegoede sterfman en is als bezetman op zijn vorige 
eede gecontinueerd. 
Jus Domini 17 – 5 – 0  
 
Folio 277         AMW-CA2877-288 
 
Ex folio 185. 
 
Op 22 december 1717 voor stadhouder en leenmannen na genaamd compareerde Maria 
Bellens en heeft mits de dood van Peeter Van Opstal haar man in zusterlijke en 
broederlijke rechten verheven, het huis, hof met een halve zille land gelegen en palende ut 
patet folio 185, blijvende dezelfde Maria Bellens sterfvrouw voor wie Egidius Hufkens als 
bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, H. en Fr. Bourbon, Jan 
Helssen en meer leenmannen.  
Jus Domini – 10 – 10  
 
Op 31 juli 1725 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Jan Geens als 
voogd der wezen Peeter Van Opstal en Adriaen Geens en heeft mits de dood van Maria 
Bellens in zusterlijke en broederlijke rechten verheven het voorstaande huis, hof en halve 
zille land, stellende voor sterfman Peeter Van Opstal oud omtrent 12 jaren één der wezen 
voor wie den voorschreven Jan Geens den eed als bezetman heeft gedaan. Coram L. Van 
Wesel, H. Bourbon en P. Dils leenmannen. 
Jus Domini 10 – 10  
 
Op 27 februari 1734 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd compareerde Jan 
Geens als voogd der wezen wijlen Maria Bellens en heeft mits de dood van Peeter Van 
Opstal verheven en ontvangen te leen het voorschreven huis, hof met een half zille land, 
gelegen en palende als boven, stellende daarop voor sterfvrouw Elisabeth Geens één der 
wezen oud omtrent de 14 jaren, voor wie de voogd Jan Geens den eed als bezetman heeft 
gedaan. Coram L. Van Wesel, Peeter Diels en Ludovicus Van Wesel leenmannen.  
Jus Domini 12 – 0 – 0  
 
Op 24 januari 1750 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Catharina 
Van Opstal bejaarde jonge dochter bijgestaan met Laurijsius Van Bel ten deze haar 
gekozen voogd bekennende verkocht en na de leense rechten getransporteerd te hebben 
ten behoeve van Peeter Diels Peeterssoon en Christina Govers zijn huisvrouw het 
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voorschreven huis, hof, stallingen met het aangelegen binnenblok, samen groot omtrent een 
halve zille. Palende oost de koper, zuid “ de plijn “, west Jan Wuijts erfgenamen en noord 
Geerardus Van Kerckhoven, gelegen als voor opgedragen volgens de leense rechten en 
daarin gegoed. Blijvende Peeter Diels sterfman die als bezetman den gewoonlijke eed van 
trouwe heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, J.B.Wuijts, Jan Cuijpers, Guilliam Van Eutsel, 
Peeter Diels leenmannen.  
Koop 137 guldens 
Pondtgeld 6 gulden 17 stuivers 
 
Folio 279         AMW-CA2877-290 
 
Merten Olmen Peeterssone houdt te leen een zille lande gelegen onder Nodderwijck 
gelegen op “ het dal “ Palende oost heer Adriaen Van Hove, zuid Hendrick Van Passel, west 
zijn zelve en noord Jan Van de Cloote, ut patet in libro Domproost folio 232. 
 
Op 27 november 1722 voor stadhouder en leenmannen nagenoemd compareerde Jan Van 
Olmen en heeft mits de dood van Merten Van Olmen zijn vader in zusterlijke en broederlijke 
rechten verheven de voorschreven zille land, blijvende Jan Van Olmen sterfman en heeft als 
bezetman den eed gedaan. Coram L. Van Wesel, H. Bourbon, Peeter Van Roije en Guilliam 
Verachtert leenmannen. 
Jus Domini 5 – 0  
 
Op 16 juni 1766 compareerde Cornelis Cluijts en Jan Mols leenmannen, Adriaen Verbiest 
welke comparant bij dood en aflijvigheid van wijlen Jan Van Olmen zijn maternele oom, 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen zo ten zijn behoef als ten behoeve van 
Geeraert Verbiest zijn broeder de voorstaande zille land gelegen onder Norderwijck. 
Palende oost Jan Verstappen erfgenamen, zuid hun zelve, west Jan Bogaerts kinderen en 
noord ook hun zelve, blijvende den comparant sterfman zie als bezetman den eed heeft 
gecontinueerd. 
Jus Domini 5 – 0 – 0  
 
Op 20 november 1786 voor P. M. Soeten loco stadhouder, Petrus De Smedt en Joannes 
Mols Leenmannen van deze Leenhove compareerde Gerardus Verbist, welke comparant bij 
dood en aflijvigheid van Adriaen Verbist die in zijn leven zijn broeder was, behoorlijk 
verheven zo ten zijn behoef als ten behoeve van zijn broeders kind te leen ontvangen de 
voorstaande zille land gelegen onder Norderwijk. Palende oost zijn zelve en de erfgenamen 
Guilliam ’S Jongers, zuid ook zijn zelve, west en noord Adriaen Verstappen, blijvende den 
comparant relevant sterfman die als bezetman op zijn eed continueerde. 
Jus Domini 5 – 0 – 0  
 
Folio 280         AMW-CA2877-291 
 
Op 24 december 1722 voor stadhouder en leenmannen nagenaamd compareerde  
Fr. Mangelschots drossaard des lands en markizaat Westerloo dewelke uit kracht van 
autorisatie en commissie van zijne Excellentie onzen heer markies ondertekend op datum 
van 22 december laatstleden alhier in origineel aan ons leenmannen getoond, geregistreerd 
voor de wethouders van Herselt, bekennende in die kwaliteit bij erfmangeling als leenroerig 
in plaats van een perceel beemd staande in den leenboeck van Herselt en Houtvenne folio 
52 ten behoeve van Peeter Van Schoubroeck Guillliamssone na de leense rechten te 
hebben getransporteerd zekere weide gelegen in “ de quarecken “ genaamd “ d’ achterste 
weijde “. Palende oost en west zijn zelve, zuid het dreefken aldaar en noord “ den 
pensenpoel loop “ of Franciscus Hermans, welke volgens de voorschreven Peeter Van 
Schoubroeck hiertoe komende heeft den halven hulde eed en manschap van trouwe 
gedaan en is volgens de leense rechten daarin gegoed. Coram L. Van Wesel, Peeter 
Peeters, Hendrick Verbiest en meer leenmannen.  
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Op 14 augustus 1745 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde 
Richardus Van Schoubroeck dewelke na de dood van zijn vader Petrus Van 
Schoubroeck in zusterlijke en broederlijke rechten behoorlijk heeft verheven en ontvangen 
te leen de voorschreven weide geleg in “ de quarecken ”, blijvende hij sterfman die als 
bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, Michiel Verachtert en 
Henrick B. Percij Leenmannen. 
Jus Domini 14 – 0  
 
Op 7 februari 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, de heere M. N. Van Schoubroeck en 
Joannes Mols Leenmannen van deze Leenhove, compareerde Guilliam Van Schoubroeck 
welke comparant mits de dood van Richardus Van Schoubroeck zijn vader behoorlijk heeft 
verheven en te leen ontvangen de voorschreven weide groot 3 zillen, blijvende den 
comparant relevant sterfman en bezetman. 
Jus Domini 9 - 0 – 0  
 
Op 10 maart 1787 voor P.M.Soeten, leenman des loco stadhouder, M. N. Van Schoubroeck, 
J. Oniaerts leenmannen van deze Leenhove van Westerloo, compareerde Guilliam Van 
Schoubroeck welke comparant behoorlijk heeft verheven en ontvangen bij koop tegens de 
minderjarige wees van wijlen Petrus Josephus Van Schoubroeck daar moeder van leeft 
Maria Elisabeth Mons, een derde part van de voorstaande drie zillen waarvan de 2 
resterende 3de parten op hem comparant gesuccedeerd zijn na de dood van Maria Elisabeth 
Van Schoubroeck in haar leven zijn vaders zuster, verklaarde de voorzegde M. N. Van 
Schoubroeck voogd over de voorzegde wees deze verkoop geschied te zijn met aggregatie 
van de heren wethouders van Westerloo om en mits de somme van 143 guldens, blijvende 
den comparant relevant sterfman die als bezetman den eed continueerde. 
Pondpenningen 7 – 0 – 0  
 
Folio 282         AMW-CA2877-293 
 
Ex folio 266 verso 
 
Op 5 juli 1760 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde de heer P. H. 
Halloint secretaris, uit kracht van procuratie geïnsereerd in zekere transactie aangegaan 
tussen de heer Joannes Zegerius Innocentius Verbiest ter ene en den heer Bosquet 
Raad en surintentent van zijne Excellentie den heer markies en tot deze zijn behoef ter 
andere zijde, deze akte gepasseerd voor den notaris G. L. Coomans en zekere getuigen 
binnen Westerloo op datum van 19 januari 1758, bekende uit kracht van dezelfde verkocht 
en overgegeven te hebben aan de voornoemde heer intendent ten behoeve van zijne 
Excellentie het volle leen genaamd “ den bertels hof “ of “ het hof van Beijlen en 
Heirstraeten “, gelegen onder Oolen, bestaande in een leenboeck, staande hiervoor folio 
266 verso, verheven, dienvolgens is zijne Excellentie daarin gegoed. Coram L. Van Wesel, J. 
Rens, J. B. Hermans, Fr. en J. Stiers leenmannen.  
 
Ten voorschreven dag voor dezelfden compareerde de heer Bosquet der rechten licentiaat, 
Raad en surintendent van zijne Excellentie den heer markies van Westerloo, tot hetgene 
nabeschreven geautoriseerd van zijne gemelde Excellentie, bekende verkocht te hebben 
aan de heer P. H. Halloint secretaris van Herselt zeker volle leen genaamd “ den Bertels  
hof “ of “ hof van Beijlen en Herstraeten “ gelegen tot Oolen bestaande in een leenboeck 
zo en gelijk hetzelfde is getransporteerd door de heer Joannes Zegerius Innocentius 
Verbiest ten behoeve van zijne voornoemde Excellentie, welk transport was geschied om en 
mits de som van 250 guldens courant geld.  
 
Op 21 november 1782 compareerde voor leenmannen van deze Leenhove Juffrouw Maria 
Angelica Halloint welke comparante bij dood en aflijvigheid van de heer P. H. Halloint haar 
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vader in zusterlijke onverdeelde rechten behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het 
voorstaande volle leen, genaamd “ het hof ter herstraete ” bestaande in een leenboekje, 
blijvende de comparante relevante sterfvrouw voor wie Joannes Baptista Jespers 
ingezetenen tot Westerloo deze Hove als bezetman hulde en eed van getrouwigheid heeft 
gedaan. Coram Adrianus Van Genechten en Jacobus Verachtert Leenmannen.  
 
Op 6 juli 1784 compareerde voor Joannes Mols en Sieur J. P. Schmitz Leenmannen van 
deze Leenhove Juffrouw Maria Anna Norbertina Henrica Halloint welke comparante bij 
dood en aflijvigheid van Juffrouw Maria Angelica Halloint haar zuster in zusterlijke 
onverdeelde rechten behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen het voorstaande volle 
leen genaamd “ het hof ter Herstraete “ bestaande in een leenboekje, blijvende de 
comparante relevante sterfvrouw voor wie Louis Nietveldt als bezetman deze Hove hulde 
eed van getrouwigheid heeft gedaan.  
 
Folio 283 verso        AMW-CA2877-295 
 
Ex folio 194. 
 
Op 26 februari 1787 voor P. M. Soeten loco den heer stadhouder, H. J. Oniaerts en Petrus 
Bulckens Leenmannen van dezen Leenhove van Westerloo, compareerden Adrianus Van 
Outsel en Henricus Van Outsel broers, welke comparanten na de dood van Gerardus Van 
Outsel hun vader, behoorlijk in broederlijke en zusterlijke onverdeeld recht, verheven en te 
leen ontvangen hebben de helft van anderhalve zille land hiervoor folio 194, waarvan Peeter 
Schoors de andere helft is houdende, gelegen tot Damseijnde. Palende als bij gedaan 
rapport, blijvende den tweede comparant relevant met naam Henricus Van Outsel sterfman, 
die als bezetman deze Hove, hulde, manschap e, eed van getrouwigheid heeft gepresteerd. 
Jus Domini 4 – 0 – 0  
 
Folio 284         AMW-CA2877-295 
 
Ex folio 217 verso. 
 
Op 9 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Carel Claes de 
bij scheiding en deling gedaan tussen de gelijke condividenten van de 24 koijweijden, 
gepasseerd pro ut folio 216 bij kavel sub littera U is bevallen omtrent omtrent een half 
bunder. Palende oost de baan van Meerbeeck naar Heultien, zuid Peeter Diercx, west “ de 
maeldoncke ” en noord Ludovicus Van Dingenen, dienvolgens als bezetman gecontinueerd 
op zijn eed. 
 
Op 21 oktober 1756 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Michiel 
Claes dewelke na de dood van zijn broeder Carel Claes behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen een weide uit 24 koijweijden gelegen tot Heultien, pro ut folio 216. 
Palende oost de baan van Meerbeeck naar Heultien, zuid Peeter Dircx, west “ de 
maeldoncken “ en noord Lud. Van Dingenen, blijvende als sterfman die als bezetman deze 
Hove hulde en manschap van trouwe heeft gedaan.  
Jus Domini 2 – 0  
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Peeter Douwen, Jan Snijers, Jan 
Cuijpers en meer Leenmannen Jan De Kinder welke comparant mits de dood en aflijvigheid 
van Michiel Claes behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen in onverdeeld recht, zo 
ten behoeve van Anna Catharina Claes zijn huisvrouw als ten behoef van Elisabeth Claes 
de zuster van zijn vrouw voor de ene helft en voor de andere helft ten behoeve van Peeter 
Dierckx en het voorstaande half bunder weide gelegen pro ut ante zonder door het 
voorschreven verhef Elisabeth Van Den Broeck zijn schoonmoeder enigszins te willen 
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benadelen in haar recht van touchte, blijvende de voorzegde Catharina Claes sterfvrouw 
voor wie den comparant haar man den eed als bezetman heeft gedaan.  
Jus Domini 4 – 0 – 0  
 
Folio 285         AMW-CA2877-296 
 
Ex folio 114 
 
Op 28 augustus 1733 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerden 
Henrick Bertels als voogd en Peeter Nijs als toeziender over de wees met naam Theresia 
Bertels daar vader van was Peeter Bertels en moeder Catharina Vande Brande die bij 
scheiding en deling zijn toegekomen tot zekere schuur met ander deel van het binnenveld 
naar den oost zijde gelegen. Coram den heer L. Van Wesel, G. L. Coomans, G. L. Balemans 
en leenmannen.  
 
Op 22 oktober 1761 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Petrus 
Bernardus Vloebergh gehuwd met Theresia Bertels, dewelke na de dood van Henrick 
Bertels heeft verheven en ontvangen te leen, zeker huis, stal, bakhuis en hof met omtrent 
333 roeden erve, naar het westen, uit den item staande hiervoor folio 114, stellende hierop 
voor sterfvrouw Theresia Bertels zijn huisvrouw voor wie hij comparant als bezetman den 
gewoonlijke eed heeft gedaan. Coram L. Van Wesel, J. Rens en Henrick Verbiest 
leenmannen.  
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerde dezelfde gehuwde als voor, die na de 
dood van Hendrick Bertels heeft verheven de schuur en het restant van het item staande 
hiervoor folio 114, groot omtrent een zille, aan zijn huisvrouw aangekomen uit hoofde van 
haar afgestorven zuster Francisca Bertels, gelegen tot Zoerle aan de Cathovestraat. 
Stellende Theresia Bertels zijn huisvrouw sterfvrouw en hij comparant blijvende bezetman.  
Jus Domini van deze 2 items 28 – 0  
 
Op 21 mei 1782 compareerde voor Peter De Smedt en Joannes Baptista Van Roosbroeck 
Leenmannen van deze Leenhove, Anna Theresia Bertels weduwe van Petrus Bernard 
Vloebergh en actueel gehuwd met Peeter Verspreuwen, welke comparante bij de dood van 
haar voornoemde eerste man voor andere bezetman stelde Hendrick Van den Broeck 
inwoner van Houwaart die deze Hove hulde en eed van getrouwigheid heeft gedaan.  
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde dezelfde dewelke bij dode als voor als 
bezetman stelde op de schuur Henricus Van Den Broeck die op zijn vorige eed 
continueerde. 
 
Folio 286         AMW-CA2877-297 
 
Ex folio 233 
 
Op 19 juni 1734 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd compareerde Lambrecht 
Faes nomine uxoris Elisabeth Sterckx, en heeft mits de dood van Hendrick Sterckx 
verheven en ontvangen te leen één van de twee voorschreven koeijweijden staande folio 
233, blijvende hij comparant sterfman en bezetman.  
 
Op 12 juli 1753 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde Lambrecht 
Faes die bij scheiding en deling aangegaan tussen de gelijke proprietarissen van de 24 
koeijweijde gepasseerd als folio 216 is toegekomen totn één koeijweijde. Palende oost  
S’ heerendijck ,zuid de Nethe, west “ de maeldoncken “ en noord Peeter Stevens, 
dienvolgens is dezelfde als bezetman en sterfman gecontinueerd op zijne vorige eed. 
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Op 11 oktober 1758 compareerde Elisabeth Sterckx weduwe van wijlen Lambrecht Faes 
en heeft mits de dood van den voorschreven Lambrecht Faes verheven en te leen 
ontvangen van de voorschreven koeijweijde, palende als voor en blijvende Elisabeth 
Sterckx sterfvrouw voor wie Jan Franciscus Sterckx den eed heeft gedaan van hulde en 
trouwe. 
 
Folio 287 verso        AMW-CA2877-298 
 
Ex folio 288 
 
... Van Dijck en meer Leenmannen van deze Leenhove, compareerde Joanna Heijlen, die 
bekende mits de dood en aflijvigheid van Jacobus Heijlen haar vader behoorlijk heeft 
verheven en tot haar behoef te leen ontvangen zeker huis en hof met acht en twintig roeden 
staande bij akte van goedenis folio 288 gelegen in de Renderstraete. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Verstappen, zuid en west haar zelve en noord de straat aan haar bij 
scheiding en deling bevallen. Blijvende de comparante relevante sterfvrouw voor wie Jan 
Baptist Van Dijck als bezetman continueerde op zijn vorige eed. 
 
Folio 288         AMW-CA2877-298 
 
Ex folio 98 
 
Op 10 november 1734 voor stadhouder en mannen van leen nagenoemd compareerden 
Peeter Van Dijck, Adriaen Van Dijck en Fransus Van Dijck. Item Adriaen Van Dijck als 
voogd der minderjarige wezen Marie Van Dijck en Elisabeth Van Dijck kinderen van wijlen 
Jan Van Dijck die hebben mits de dood van Jan Van Dijck in zusterlijke en broederlijke 
rechten verheven en ontvangen te leen zeker huis en hof met een watergracht gelegen tot 
Zoerle in de Reijnderstraet, gelegen en palende pro ut folio 98, blijvende hierop voor 
sterfman Peeter Van Dijck die den eed van manschap en trouwe heeft gedaan.  
 
Op 27 februari 1736 voor stadhouder en mannen van leen na te noemen compareerden 
Peeter Van Dijck en Adriaen Van Dijck dezelfde hun sterk makend voor Marie Van Dijck 
gehuwd met Christoffel Cuijnen en de voorschreven Adriaen Van Dijck als voogd van zijn 
minderjarige zuster Elisabeth Van Dijck die bekenden verkocht te hebben met de leensche 
rechten aan Jacobus Heijlen en Anna Valenteijns zijn huisvrouw zeker huis en hof 
bestaande in 28 roeden, begrepen in den item staande folio 98 gelegen en palende als voor. 
Dienvolgens zijn de kopers na de leensche rechten daarin gegoed. De koper blijvende hierop 
sterfman en is als bezetman gecontinueerd op zijne vorige eed. 
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers, Jan Baptist … 
Vervolg folio 287 verso 
 
Folio 288 verso        AMW-CA2877-299 
 
Ex folio 269 
 
Op 16 oktober 1777 compareerde voor Peeter De Smedt, Cornelius Cluijts, Jan Franciscus 
Mertens en Jan Mols Leenmannen van deze Leenhove Adriaen Goor als geëede voogd der 
minderjarige wees achtergelaten bij Jan De Wolf 15 daar moeder af leeft Maria Elisabeth 
Rochus emploijerende alzulke autorisatie aan hem verleden, Anna Maria Verboven 
bijgestaan met Cornelis Kemna haar man, Joannes Verboven zo in eigen naam als zich 
sterkmakende voor Henricus Verboven zijn broeder, die van toenamen Verboven wettige 
kinderen van wijlen Anna De Wolf en uit dien hoofde erfgenamen van dezelfde hun moeder 

 
15 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Martinus De Wolft x ( Maria ) Elisabeth Rochus, nr. 763, pag. 156. 
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die de zuster was van wijlen den gemelde Jan De Wolf, welke comparanten bekenden 
verkocht te hebben op 26 september laatstleden aan en ten behoeve van Sieur Jacobus 
Van Pée chirurgijn tot Wickevorst hetzelfde perceel land gelegen tot Meeren onder Oolen, 
Leenroerig onder deze Leenhove genaamd “ den steenacker “ groot 150 roeden. Palende 
oost en zuid de erfgenamen Adriaen Peeters, west Adriaen Goor en noord de straat, om en 
mits een som van 165 guldens. Hierin mede comparerende de voornoemde Maria Elisabeth 
Rochus moeder der voorgemelde wees en weduwe van wijlen Jan De Wolf bijgestaan met 
Michiel Claessens haar actuele man, verklarende mits deze afstand te doen van haar recht 
van touchte die zij had aan het voorschreven perceel land. Blijvende den voornoemde Sieur 
Jacobus Van Pee sterfman degene als bezetman deze Hove hulde en manschap van 
trouwe heeft gedaan.  
 
Folio 290         AMW-CA2877-300 
 
Ex Folio 98 
 
Op 10 november 1734 voor stadhouder en mannen van Leen nagenoemd compareerde 
Cornelis Van Den Branden die mits de dood van Jan Van Dijck heeft verheven en 
ontvangen te leen zeker omtrent 152 roeden land, gelegen tot Zoerle in de Renderstraet, 
zijnde hem comparant toegekomen bij scheiding en deling. Blijvende hij Cornelis Van De 
Brande sterfman en bezetman.  
 
Nota: Deze 152 roeden land zijn verkocht met de 48 roeden land staande folio 99 

uitwijzende de akte van goedenis staande dezelfde folio op datum van 16 
oktober 1773.  

 
Folio 291         AMW-CA2877-301 
 
Ex folio 247 
 
Op 25 september 1776 compareerde voor Mr. E. Oniaerts en Jan Mols Leenmannen van 
deze Leenhove Cornelis Cluijts welke comparant bij doode en aflijvigheid van Martinus 
Cluijts zijn zoon, behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen zeker stuk land groot drie 
zillen gelegen tot Oolen omtrent “ het Doffens venneken “. Palende oost de erfgenamen 
Hendrick Hoost, zuid Adriaen Bellens en Christina Vermeerbergen, west de erfgenamen 
Maria Vermeerbergen en noord de kerk van Oolen. Blijvende den comparant relevant 
sterfman en is als bezetman op zijn eed gecontinueerd.  
 
Folio 291 verso        AMW-CA2877-302 
 
Ex folio 99 verso 
 
… Jan Baptist Van Dijck en meer leenmannen van deze Leenhove, compareerde Joanna 
Heijlen welke comparante mits de dood en aflijvigheid van Jacobus Heijlen haar vader, 
behoorlijk verheven en tot haar behoef te leen ontvangen zeker perceel land staande 
hiervoor folio 99 en haar bij scheiding en deling bevallen, groot een half bunder, gelegen in 
de Reijnderstraete. Oost de erfgenamen Peeter Verstappen, zuid dezelfde, west haar zelf en 
noord de straat. Blijvende de comparante relevante sterfvrouw voor wie Jan Baptist Van 
Dijck als bezetman op zijn vorige eed continueerde.  
 
Folio 292         AMW-CA2877-302 
 
Ex folio 54 (folio 53) 
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… zeker perceel erve uit het voorschreven half volle leen groot 100 roeden, gelegen en 
palende pro ut folio 54, dienvolgens zijn de kopers na de leensche rechten daarin gegoed, 
stellende hierop voor sterfman zijn zoon Adriaen Boels voor wie hij koper Adriaen Boels 
continueerde op zijn vorige eed. 
Koop 100 – 0  
Pontgeld … 5 – 0  
 
Op 9 mei 1743 compareerde Adriaen Boels Adriaenssone en heeft na de dood van zijn 
vader den eed als bezetman gedaan.  
 
Op 6 maart 1754 compareerden Joseph Dorst gehuwd met Anna Catharina Boels, 
Michiel Corten nomine uxoris Marie Boels, dezelfde voor en in den naam van Adriana 
Boels als kinderen en erfgenamen van Jan Baptist Boels die bij scheiding en deling de 
voorschreven 100 roeden erven zijn toegekomen. Palende daaraan oost Adriaen Boels, zuid 
de weduwe Sr. Fr. Van Den Broeck, west de straat en noord hun zelf en Adriaen Boels. 
Dienvolgens heeft den eerste comparant eed van trouwe gedaan. 
 
Op 8 mei 1754 voor stadhouder en leenmannen na genaamd compareerde Marie Catharina 
Boels ten deze bijgestaan met Michiel Corten haar man en voogd, Anna Catharina Boels 
bijgestaan met Joseph Dorst haar man, Adriaen Boels in kwaliteit als wettelijke voogd over 
Adriana Boels, allen kinderen en erfgenamen wijlen Jan Baptist Boels. Bekennende 
verkocht te hebben aan Petrus Jacobus Meijntiens en Anna Peeters zijn huisvrouw de 
voorstaande 100 roeden erve gelegen aan “ het goirken “. Palende oost Adriaen Boels, zuid 
de weduwe van Sr. Fr. Van Den Broeck, west de straat van Westerloo naar Tongerloo en 
noord den verkoper nu Adriaen Boels … blijvende P. J. Meijntiens sterfman die als 
bezetman den eed van trouwe heeft gedaan. 
Koop 164 – 0  
Pontgeld 8 – 4  
 
Op 17 juni 1784 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen van 
deze Leenhove, Anna Peeters weduwe van wijlen Petrus Jacobus Meijnckens welke 
comparante bij dood en aflijvigheid van haar voornoemde man behoorlijk heeft verheven en 
ontvangen te leen de voorstaande 100 roeden erve gelegen aan “ het goirken “. Stellende 
daarop voor sterfman Petrus Norbertus Meijnckens oud 14 jaren haar zoon voor wie 
Philippus Jacobus Meijnckens als bezetman op zijn vorige eed continueerde.  
 
Folio 293         AMW-CA2877-303 
 
Ex folio 98 verso 
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers en Jan Baptist Van Dijck Leenmannen 
van deze Leenhove, Joanna Heijlen welke comparante mits de dood en aflijvigheid van 
haar vader Jacobus Heijlen behoorlijk heeft verheven en tot haar behoef te leen ontvangen 
100 roeden uit de 172 roeden staande hiervoor bij akte van goedenis folio 98 verso van 
datum 30 december 1733. Palende hieraan oost haar zelf, zuid de erfgenamen Sebastiaen 
Nuijens, west Jan Baptist Heijlen met de resterende 72 roeden en noord S’ Heerestraete. 
Blijvende de comparante relevante sterfvrouw voor wie Jan Baptist Van Dijck als bezetman 
op zijn voorgaande eed continueerde.  
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Joannes Baptista Heijlen welke comparant 
mits de dood en aflijvigheid van Jacobus Heijlen zijn vader, behoorlijk heeft verheven en tot 
zijn behoef te leen ontvangen de 72 resterende roeden. Palende hieraan oost Joanna 
Heijlen, zuid Peeter Naets, west zijn zelve en noord de straat. Blijvende den comparant 
relevant sterfman en is als bezetman gecontinueerd op zijne vorige eed.  
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Folio 294         AMW-CA2877-304 
 
Ex folio 82 verso 
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfde compareerden dezelfde en hebben na de dood van 
Joanna Maria De Becker weduwe van wijlen Henricus Stoop verheven en ontvangen te 
leen de helft met de 25 roeden die deze groter is in zeker drie zillen land nu genaamd 
 “ den rachtert “ gelegen tot Zoerle in “ de vijf huijsen “ palende pro ut folio 82, blijvende 
den eerste comparant sterfman. 
 
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerden dezelfde bekennende uit kracht van 
autorisatie van de wethouders der Heerlijkheid Herselt gevolgd op het rekwest door Adriaen 
Schellens van 15 oktober laatstleden, verkocht en na de leensche rechten getransporteerd 
te hebben aan Ignatius Helsen en Cathrien Weijnants zijn huisvrouw de helft met de 25 
roeden die deze groter is in de drie zillen land genaamd “ den rachtert “ waarvan den 
eersten koper het resterende deel is houdende, gelegen en palende prout folio 82. Blijvende 
Ignatius Helsen sterfman die als bezetman continueerde op zijne vorige eed.  
Koop 210 – 0 
Pontgeld 10 – 10  
 
Op 10 juli 1764 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde den Eerwaarde 
heer Amandus Bruno Helsen onderpastoor binnen de Heerlijkheid Schriek zo voor zichzelf 
als in kwaliteit als voogd benevens Jan Baptist Wijnants voor zijn zusters en broeders, 
dewelke na de dood van Ignatius Helsen zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten 
heeft verheven de bovenstaande helft met de 25 roeden die deze groter is in de drie zillen 
land genaamd “ den rachter “. Stellende hierop voor sterfman zijn broeder Jan Baptist 
Helsen oud omtrent de 15 jaren voor wie J. B. Wijnants als bezetman continueerde op zijne 
vorige eed.  
 
Op 24 oktober 1770 compareerde voor Henricus Soeten, Michiel Verachtert en meer 
Leenmannen, Geeraert Helsen gehuwd met Maria Elisabeth Helsen, welke comparant 
verklaarde de voorstaande 175 roeden in de drie zillen land bij scheiding en deling 
gepasseerd voor de schepenen van Zoerle Parwijs in september laatst leden bevallen te zijn 
aan Theresia Helsen de zuster van zijn huisvrouw en minderjarige dochter achtergelaten bij 
Ignatius Helsen daar moeder af was Catharina Wijnants en is den comparant bezetman 
op zijn vorige eed gecontinueerd.  
 
Op 17 april 1787 compareerde voor P. M. Soeten loco stadhouder Joannes Baptista Diels en 
Peeter Bulckens Leenmannen van deze Leenhove Sieur Jacobus De Winter gehuwd met 
Anna Catharina Cnaps, welke comparant verklaarde bij koop gedaan tegens de respectieve 
erfgenamen van wijlen Theresia Helsen bij gebrek van procuratie tot goedenis ten leen te 
ontvangen en verheven de voorstaande 175 roeden land deelmakende van drie zillen 
gelegen en palende als boven. Blijvende den comparant relevant sterfman en als bezetman 
op zijne vorige eed gecontinueerd. 
 
Folio 295         AMW-CA2877-305 
 
Ex folio 54 verso 
 
… den welke na de dood van den heer Petrus Franciscus Marcelli behoorlijk heeft 
verheven en ontvangen te leen in den eersten zeker perceel land gelegen omtrent “ het 
goirken “ groot een bunder. Palende oost een straat komende van “ het goirken “ naar de 
kerk van Westerloo, zuid Adriaen Boels erfgenamen, west dezelfde erfgenamen Adriaen 
Boels en noord een straatje komende van “ het goirken “ naar Tongerloo. Item omtrent een 
half bunder zowel land als bos insgelijks aldaar gelegen. Palende oost Adriaen Boels 
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erfgenamen, zuid dezelfde erfgenamen, west de straat van Tongerloo naar Westerloo en 
noord Sebastiaen Roman nomine uxoris. Item omtrent een half bunder land ook aldaar 
gelegen. Oost den heere Van Den Cruijse tot Brussel, zuid het huis van Adriaen Boels 
erfgenamen, west een straatje lopende van “ het goirken “ naar Westerloo en noord het huis 
genaamd “ het goirken “ competerende den heere advocaat Van Den Cruijse, alle welke 
percelen eertijds zijn begrepen geweest in het half volle leen staande hiervoor folio 53. 
Blijvende of stellende de voorschreven Juffrouw Anna Marcelli voor sterfvrouw voor wie 
Franciscus Tijs als bezetman continueerde op zijne vorige eed.  
 
Op 6 maart 1754 compareerde Adriaen Boels die bij scheiding en deling is gekomen tot drie 
zillen erve. Palende oost de heer J. Van Den Cruijs, zuid de weduwe van F. Van Den Broeck 
en de erfgenamen Jan Baptist Boels, noord zijn zelve. Dienvolgens als bezetman 
gecontinueerd op zijne vorige eed. 
 
Op 30 april 1787 voor P. M. Soeten loco stadhouder, A. J. Oniaerts en Petrus Bulckens 
Leenmannen van deze …  
Vervolg folio 298 verso 
 
Op heden 30 april 1754 voor stadhouder en leenmannen na te noemen compareerde 
Adriaen Boels Adriaenssone uit kracht van zekere manuale procuratie op hem verleden 
door Juffrouw Anna Marcelli weduwe van wijlen den advocaat Verborghstadt, bekennende 
en verklarende dat zij constituante aan Adriaen Boels den oude in zijn leven had verkocht 
een waterven met enige heiden daaraan gelegen bij “ het goorken “ groot omtrent drie 
zillen, begrepen in het half volle leen staande hiervoor folio 53. Palende oost de erfgenamen 
Jan Aerts en te voren de kerk van Zammel, zuid den heer advocaat Hufkens nomine uxoris, 
west Peeter Steijnen en de erfgenamen Merten Verdonck en noord Franciscus Lemmens. 
Dienvolgens zijn de erfgenamen van Adriaen Boels den ouden en namelijk de kinderen van 
Merten Verdonck daar moeder van leeft Catharina Boels als aan hun ten dele bevallen 
volgens leensche rechten daarin gegoed. Blijvende Adriaen Verdonck Mertenssone oud 
omtrent 25 jaren sterfman en bezetman. Coram L. Van Wesel, de heer G. L. Coomans, P. 
Boulet, Franciscus Verleene, Adriaen Folders leenmannen.  
Koop 10 – 10  
Jus Domini van 2 keren 1 – 1  
 
Op 12 oktober 1757 voor stadhouder en leenmannen compareerde den heer Th. De Backer 
secretaris van Oevel als last en procuratie hebbende van de gelijke erfgenamen wijlen 
Juffrouw Anna Marcelli weduwe van wijlen de heer advocaat Verborghstadt, dewelke na 
de dood van de voorschreven Juffrouw ten behoeve van de Juffrouw Magdalena 
Raeijmakers bejaarde dochter mitsgaders ten behoeve van de minderjarige kinderen wijlen 
Juffrouw Elisabetha Rademaeckers daar vader van leeft den heer Joannes Franciscus 
Leijsten inwoner van Maseijck als erfgenamen testamentair pro parte van wijlen den 
voorschreven Anna Marcellii, behoudelijk heeft verheven en ontvangen te leene, ten eerste 
een perceel land gelegen omtrent “ het goirken “ groot een boender. Palende oost de straat 
komende van “ het goirken “ naar de kerk van Westerloo, zuid en west de erfgenamen van 
Adriaen Boels en noord een straatje komende van “ het goirken “ naar Tongerloo. Item 
omtrent een half boender zowel land als bos insgelijks aldaar gelegen. Item omtrent een oud 
boender land ook aldaar gelegen. Alles eertijds begrepen als een half volle leen staande folio 
53. Stellende voor sterfvrouw de voorschreven Juffrouw Magdalena Raeijmaeckers voor 
wie den heer comparant als bezetman den gewoonlijke eed van trouwe heeft gedaan.  
 
Op 25 november 1768 compareerde voor P. J. Boulet Leenvinder loco stadhouder Michiel 
Verachtert, Jan Mols, Guilliam Peeters, Carel Coomans en meer andere Leenmannen des 
Leenhoffs van zijne Excellentie den heer markies van Westerloo, Sieur Petrus Josephus 
Berger notaris tot Geel residerende uit kracht en naar vermogen van zekere 
onwederroepelijk procuratie op hem verleden bij Juffrouw Joanna Maghdalena 
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Raeijmaeckers en Sieur Petrus Hex gehuwd met Anna Catharina Leijsten gepasseerd 
voor den notaris Johan Anthoin Prinssen op 20 september laatstleden binnen de stad 
Maaseik residerende, welke comparant verklaarde alzo verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Sieur Joannes Verellen, te weten zeker perceel land groot een bunder, 
gelegen onder de jurisdictie van Westerloo omtrent “ het goirken “ … Verkocht om en mits 
de som van 273 guldens. Sieur Joannes Verellen hier mede comparerende verklaarde dit 
goed gekocht te hebben in faveur van zijn zoon Sieur Godefridus Verellen en ten dien 
effecte benevens den comparant transportant den eed gerequireert. Blijvende de gegoeden 
hierin sterfman en bezetman die deze Hove hulde eed en manschap van trouwe hebben 
gedaan. Nota: dit perceel is bij verkoping … folios 313 en 314 
 
Op 5 februari 1783 compareerde voor Adriaen Van Den Bruel, Jacobus Verachtert, Adriaen 
Boels en Joannes Franciscus Van Den Bruel Leenmannen van deze Hove, Joseph Van 
Den Bruel uit kracht van onwederroepelijk procuratie op hem verleden bij Sieur G. Verellen, 
welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Adriaen Verdonck 
dewelke verklaarde deze koop geschied te zijn in faveur van Susanna Verdonck en Joanna 
Elisabeth Verdonck zijne twee … 
Vervolg folio 298 
 
Folio 297         AMW-CA2877-308 

 
Ex folio 228 verso 
 
Op 13 april 1757 voor stadhouder en leenmannen compareerde Henrij Henrotte als man en 
voogd van Theresia Verbruggen, bekennende verkocht te hebben aan Peeter De Peuter 
zeker perceel weide of dries gelegen in “ S’ Heeren broeck “ groot omtrent een half 
boender, deel makende van het bunder pro ut folio 228 verso. Palende oost Joseph Van 
Dingenen, zuid de Laeke, west den verkoper en den dijck gaande naar Westmeerbeeck en 
noord Jan Snijers Janssoon, voor en alomme de som van 150 guldens. Dienvolgens is de 
koper daarin gegoed en heeft hij den eed gedaan. 
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerde Peeter De Peuter bekennende 
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Joseph Van Dingenen en Elisabeth Luijten 
zijn huisvrouw ingezetenen van Westmeerbeeck het voorstaande half bunder weide. 
Palende als nu oost kopers erve, zuid de rivier de Nethe, west Henrij Henrotte en de baan, 
noord een veldstraat of Jan Snijers. Verkocht om en mits de som van 194 guldens. Blijvende 
Joseph Van Dingenen sterfman die als bezetman continueerde op zijne voorgaande eed. 
 
Op 18 juli 1764 voor de Leenmannen compareerde L. Van Wesel stadhouder dewelke na 
voorgaande opdracht in zijn handen gedaan door Henrij Henrotte gehuwd met Theresia 
Verbruggen in conditie gepasseerd voor den notaris J. Van den Zande en zekere getuigen 
binnen Westmeerbeeck op 27 maart 1761 heeft gegooid Joannes Tubecx en Joanna Maria 
Tubecx zijn huisvrouw in zeker koijweijde gelegen in “ S’ Heeren broeck “ pro ut folio 228 
verso, groot aan half bunder. Palende oost en zuid de Nethe, west S’ Heeren dijck en de 
baan en noord Joseph Van Dingenen, om en mits de som van 555 guldens courant geld.  
Joannes Tubecx blijvende sterfman en bezetman die den eed heeft gedaan. 
 
Folio 298         AMW-CA2877-309 
 
Ex folio 296 verso 
 
… beminde kinderen dat te weten zeker perceel land groot een bunder salvo justo gelegen 
omtrent “ het goirken “ onder deze Leenhove. Palende oost de straat leidende van het 
voorschreven “ goirken “ naar de kerk van Westerloo, zuid Adriaen Boels, west de 
erfgenamen Catharina Boels en noord een straatje leidende van her meergemelde  
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“ goirken “ naar Tongerloo, om en mits de som van 400 guldens courant. Verkocht ten 
behoeve en in faveur van de twee gemelde kinderen. Stellende den mede comparant voor 
sterfvrouw Susanna Verdonck oud 17 jaren voor wie hij als bezetman deze Hove hulde en 
eed van getrouwigheid heeft gedaan.  
 
Op 20 juli 1784 compareerde voor Joannes Baptista Diels en Joseph Meir Leenmannen van 
deze Leenhove, Joannes Van Nueten in kwaliteit van geëede voogd der twee minderjarige 
kinderen achtergelaten bij wijlen Adriaen Verdonck, welke comparant mits de dood des 
voorschreven wezenvader als bezetman voor Susanna Verdonck deze Hove hulde en eed 
van getrouwigheid heeft gedaan.  
 
Folio 298 verso        AMW-CA2877-310 
 
Ex folio 295 recto 
 
… Leenhove van Westerloo, compareerde Adrianus Boels bejaarde jongeman, welke 
comparant na de dood en aflijvigheid van zijn vader Adriaen Boels behoorlijk heeft 
verheven en te leen ontvangen drie zillen erve gelegen in “ het goorken “. Blijvende hij 
comparant sterfman en bezetman en continueerde op zijn voorgaande eed.  
 
Folio 299         AMW-CA2877-310 
 
Ex folio 227 verso 
 
… constitutie op hem verleden door Peeter Stevens en Anna Van Houtven gehuwden 
dewelke geïnsereerd is in zeker manuale conditie gepasseerd op 24 februari 1756, dewelke 
verklaarde als om en mits de som van 195 gulden courant geld verkocht te hebben aan 
Joannes Baptist Janssens en Anna Margarita Meeus gehuwden en inwoners van 
Westmeerbeeck zeker perceel hooiwas gelegen in “ S’ Heerenbroeck “ onder Heultien, 
staande hiervoor folio 227 verso. Palende oost S’ Heeren baene van Westmeerbeeck naar 
Heiltien, west “ de maeldoncken “ en noord Joannes Stoop bij koop van Henrick Vivier. 
Dienvolgens zijn de kopers daarin gegoed. Blijvende Jan Baptist Janssens sterfman en 
bezetman en heeft hulde en eed gedaan.  
 
Folio 300         AMW-CA2877-311 
 
Ex folio 258  
 
Op 21 augustus 1753 voor stadhouder en leenmannen compareerde Cornelius Heijns die 
bij scheiding en deling tot het pand folio 258 hier toekomende heeft den eed en manschap 
van trouwe gedaan.  
 
Op 19 juli 1766 compareerde voor Joannes Heijns en Cornelis Cluijts Leenmannen Joannes 
Verstappen weduwnaar van Maria Heijns, welke comparant nomine uxoris tot de half zille 
land staande folio 258 bij deling komende. Palende oost en west Geeraert en Adriaen 
Verbist, zuid en noord zijn zelve en heeft bij dood en aflijvigheid van Geeraert Bellens 
behoudelijk verheven en ontvangen te leen dezelfde half zille land. Stellende voor sterfman 
Martinus Verstappen zijn zoon oud 26 jaren voor wie Joannes Heijns als bezetman op 
zijnen eed continueerde.  
 
Folio 301         AMW-CA2877-312 
 
Ex folio 242 verso 
 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 161 

Comparerende voor stadhouder en mannen van leen, Anna Cools dewelke om en mits een 
kapitale som van 75 guldens als Peeter Van Den Boogaert en Elisabeth Dupre in hun 
leven gehuwden hadden bekent en beleden schuldig te zijn volgens de akte van goedenis 
daar over gepasseerd voor stadhouder en mannen van leen op datum van 11 maart 1735, 
bekende deze ontvangen te hebben met de verlopen intresten, dienende deze overzulks tot 
cassatie. 31 maart 1760. 
 
Op 31 maart 1760 compareerde voor stadhouder en mannen van leen Henrick Van De 
Brande nomine uxoris, Jan Bruijnseels nomine matris en Peeter Elen nomine uxoris allen 
erfgenamen van Peeter Van Den Bogaert die bekenden overgegeven te hebben ten 
behoeve van den Raad en intendent Bosquet zeker perceel land gelegen onder Oolen aan 
de Caernestraet, groot drie zillen. Palende oost den advocaat Caers cum suis, zuid de 
voorschreven straet, west Joanna Meer Jansdochter en noord Jan Sprenels erfgenamen. 
Blijvende en voornoemde heer intendent sterfman en bezetman die continueerde op zijn 
vorige eed.  
 
Op 17 november 1774 compareerde voor Joannes Verbist, Cornelis Cluijts en Jan Mols 
Leenmannen, Guilliam Schuermans uit kracht van zekere procuratie op hem verleden door 
den heer Bosquet op datum van 13 juli laatstleden, welke comparant verklaarde verkocht te 
hebben aan Jan Baptista Van Roosbroeck 16 en Elisabeth Van Looij gehuwden, te weten 
zeker perceel land gelegen aan de Caerne Straete onder de jurisdictie van Oolen, groot 
omtrent drie zillen. Oost Franciscus Vermeerberghen, zuid de voorschreven straete, west 
Anna Meir. Om en mits de som van 270 guldens. Blijvende de voorschreven Elisabeth Van 
Looij sterfvrouw voor wie haar man als bezetman den eed van trouw heeft gedaan. 
 
Folio 302         AMW-CA2877-313 
 
Ex folio 244 
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden compareerde dezelfde uit kracht van procuratie 
verleden bij wijlen Guilliam Ghijsels en Jenno Caers zijn huisvrouw en gepasseerd bij de 
notaris Van Gemen binnen de Vrijheid van Geel op 13 maart 1705, mitsgaders volgens akte 
van transport gepasseerd voor Egidius T’ Sijen notaris van Oevel en geautoriseerde binnen 
het dorp en graafschap van Oolen op 20 maart 1705 en de kaarsbranding daarvan geschied 
op 6 april daarna, bekennende verkocht te hebben aan den heer Ludovicus Cornelius Van 
Cauwegom, modo zijn descendenten en namelijk aan vrouw Josina Martina Van 
Cauwegom vrouw van Westmeerbeeck en Oisterwijck, zekere helft in drie vierde parten van 
drie zillen land gelegen tot Oolen, genaamd “ de strepe ”. Palende in het geheel ut folio 244 
recto waarvan de andere helft indivies competeerde aan de erfgenamen van de heer 
advocaat Caers. Op den last van 60 guldens kapitaal wisselgeld daarop uitgaande aan de 
erfgenamen van den voornoemde heer Lud. Van Cauwegom volgens constitutie staande 
folio voorschreven, die alsnu komt te cesseren. Blijvende de koopster sterfvrouw voor wie 
den comparant als bezetman continueerde op zijn vorige eed.  
 
Op 19 november 1760 voor stadhouder en leenmannen compareerde Adrianus Franciscus 
Bouwen, klerk der secretarije van Gheel als onwederroepelijk gemachtigd zijnde van 
Joanna Ghijsels weduwe van Louis Le Bon inwoonster der Vrijheid Geel. Item van 
Christiaen Ghijsels zo voor zichzelf als in kwaliteit van voogd over het minderjarige kind 
wijlen Dimphna Isabella Ghijsels daar vader af leeft Franciscus Ferret tot hetgene tot 
hetgene nabeschreven gebruikende het decreet van de heren weesmeesters der stad 
Antwerpen. Item van den voornoemde Franciscus Ferret als erfgenaam de vaderlijke zijde 
ab intstato van wijlen den heer advocaat Caers, dewelke na de dood van de voornoemde 

 
16 Olense gezinnen voor 1801: Jan Baptist Van Roosbroeck x Anna Elisabeth Van Looy, nr. 2899, pag. 575. 
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advocaat behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de voorstaande helft in drie vierde 
parten van drie zillen land gelegen tot Oolen, genaamd “ de strepe “, palende als boven. 
 
Ten voorschreven dag compareerde dezelfde in kwaliteit als voor en bekende uit kracht van 
procuratie van datum 28 september laatstleden, verkocht te hebben aan Franciscus 
Vermeerberghen de voorstaande helft drie vierde parten waarvan de wederhelft competeert 
aan vrouw Josina Martina Van Cauwegom. Palende in het geheel oost Adriaen Verstockt, 
zuid de Buijtenstraet, west den heer Bosquet intendent en noord de erfgenamen Jan 
Sprengers. Blijvende den koper sterf- en bezetman.  
 
Op 20 oktober 1766 compareerde voor Adriaen Bellens en Jan Mols Leenmannen, Joannes 
Andreas Luijten als gelaste van den heren H. F. Ooms licentiaat in de medicijnen en P. J. 
Ooms licentiaat in de rechten en van de twee Juffrouwen M. C. Ooms en J. C. Ooms welke 
comparant bij dood van de douairière van den Heere Raad Ludovicus De Provens geboren 
Josina Martina Van Cauwegom in haar leven Vrouwe van Westmeerbeeck etc. ten 
behoeve van zijn constituanten als universele erfgenamen heeft verheven en ten Leen 
ontvangen de helft van zeker perceel land genaamd “ de strepe “ waarvan de wederhelft 
competeert pro indiviso aan Franciscus Vermeerbergen, groot voor deze helft 130 roeden. 
Stellende voor sterfman den voorschreven Heere advocaat Ooms voor wie den comparant 
deze Hove hulde eed en manschap van trouwe heeft gedaan. 
 
Dezelfde dag compareerde voor Joannes Andreas Luijten, Cornelis Cluijts en Jan Mols 
Leenmannen, Guilliam Schuermans welke comparant uit kracht van procuratie verleden bij 
den heer H. F. Ooms licentiaat in de medicijnen de Juffrouwen M. C. Ooms en J. C. Ooms 
en den heer P. J. Ooms advocaat, verkocht en in volle erfdom getransporteerd te hebben 
volgens conditie gepasseerd voor notaris Soeten tot Olen op 11 september laatstleden ten 
behoeve van Adriaen Bellens 17 koopman in boter te weten de helft van zeker perceel 
lands, genaamd “ de strepe “ gelegen tot Kerckhoven onder Oolen, waarvan de wederhelft 
pro indiviso competeerde aan Franciscus Vermeerbergen. Opgedragen en daarin wettelijk 
vertegen in faveur des kopers kinderen, alreeds bij Anna Catharina Peeters zijn huisvrouw 
geproduceerd en nog van hunne lijve te produceren. Stellende voor sterfman Geeraert 
Bellens de kopers zoon oud 14 maanden voor wie dezelfde zijn vader als bezetman op zijne 
vorige eed continueerde. 
 
Folio 304         AMW-CA2877-315 
 
Ex folio 251 verso  
 
Op 19 juni 1764 voor stadhouder en Leenmannen compareerde Adrianus G. Bellens 
gehuwd met A. Catharina Peeters achtergelaten weduwe bij wijlen Cornelius Heijns 18 
dewelke na dezelfs dood ten behoeve van de kinderen van Cornelius Heijns behoorlijk 
heeft verheven en ontvangen te leen 75 roeden land gelegen in “ de heesacker “ onder 
Oolen. Pro ut folio 251 verso. Stellende hierop voor sterfman Adriaen Franciscus Heijns 
oud omtrent de 13 jaren voor wie den comparant als bezetman den gewoonlijke eed van 
trouwe heeft gedaan.  
 
Ten voorschreven dag en voor dezelfden competeerde dezelfde dewelke in kwaliteit en na 
de dood als voorschreven ten behoeve van dezelfde kinderen heeft verheven en ontvangen 
te leen de andere 75 roeden land gelegen naast den voorstaande item tot Hesewijck onder 
Oolen. Stellende voor sterfman Adriaen Franciscus Heijns oud omtrent de 13 jaren voor 
wie den comparant als bezetman den gewoonlijk eed heeft gedaan. 
 

 
17 Olense gezinnen voor 18001: Adrianus Gerardus Bellens x Anna Cath. Peeters, nr. 133, pag. 27. 
18 Olense gezinnen voor 1801: Cornelius Heyns x Anna Catharina Peeters, nr. 1213, pag. 248. 
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Folio 305         AMW-CA2877-316 
 
Ex folio 241 
 
Op 28 juni 1766 compareerde voor Joannes Vervoort en Geeraert Vaes Leenmannen, 
Theresia Borre weduwe van wijlen Joannes De Ceuster welke comparante bij de dood van 
haar voornoemde man behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen het huis en hof 
staande hier voor folio 241, groot 7 roeden. Palende oost Joannes Torfs, zuid S’Heerestraete 
leidende van de Plaetse van Oolen naar de kerk, west de erfgenamen Wilm Verheijen en 
noord de erfgenamen Cornelis Bellens. Stellende voor sterfman Jan Franciscus De 
Ceuster haar zoon oud 13 jaren voor wie Joannes Mols den eed als bezetman heft gedaan.  
 
Op 15 april 1772 compareerde voor Hendrick Baeten en Jan Mols Leenmannen, Adriaen 
Franciscus Bekers degene die bij de dood van Catharina Beckers als wezende den 
naaste ab intestato erfgenaam ex linea materna van wijlen Marie De Ceuster die wettige 
dochter was van wijlen de voorschreven Catharina Beckers daar vader af was wijlen Jan 
De Ceuster, behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen de schuur en erve daar nu een 
huisje opstaat, folio 241 naarder genoemd en gelegen aan de Plaetse van Oolen. Palende 
oost Gaspar Verelst, zuid de straat, west Martinus Heijlen en noord de erfgenamen Cornelius 
Bellens. Blijvende den comparant relevant sterfman voor wie Joannes Verheijen 
Melchiorssone als bezetman deze Hove hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
 
Op 17 december 1778 compareerde voor Franciscus Vermeerbergen, J. P. Schmitz, 
Martinus Heijlen en J. B. Van Roosbroeck Leenmannen van deze Leenhove van Westerloo 
en Oolen, Adriaen Bekers inwoner van Wiekevorst welke comparant verklaarde in 
conformiteit van zekere conditie van publieke verkoop van datum 7 november laatstleden 
gepasseerd voor de notaris Oniaerts, getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van 
Guilliam Verbist en Joanna Petronella Peerijn gehuwden alzulke gerechtigd part en deel 
als aan den comparant competerende in zeker huis en hof gestaan en gelegen omtrent de 
kerk van Oolen, groot 20 roeden. Palende oost Gaspar Verelst, zuid de straat, west Marten 
Heijlen en noord Adriaen Bellens, om en mits een som van 476 guldens courant geld en 
verklarende de mede comparanten acceptanten aan hun de helft in hetzelfde huis en hof te 
competeren uit kracht van zekere akte van conventie gepasseerd zo zij zeggen voor wijlen 
den notaris Joannes Van Hove den 24 oktober 1772 in dien tijde tot Heijst residerende. 
Blijvende den eerste mede comparant acceptant bij naam Guilliam Verbist sterfman en 
heeft als bezetman deze Hove hulde eed en manschap van trouwe gedaan. 
Vervolg folio 306 verso 
 
Folio 306         AMW-CA2877-317 
 
Ex folio 225 verso. 
 
… Leen infine te noemen Christiaen Van Den Broeck meijer van Westmeerbeeck, welke 
comparant verklaarde dat Catharina Thurelinckx bijgestaan met Guilliam De Nap haar 
man, uitwijzende de goedenis staande hiervoor folio 225 sub dato 16 mei 1761 aan hem 
hadden verkocht zekere koijweijde groot omtrent een half bunder, gelegen tot Heultien. En 
vermits den comparant had verzwegen in dien tijd de kooppenningen monterende ter somme 
van 111 guldens en 10 stuivers in plaats van 11 guldens alsdan opgegeven in prejeductie 
van den heere zo hebben wij Leenvinder en Leenmannen in fine te noemen uit kracht der 
opdracht en vertijdenisse door de transportanten gedaan blijkens de gemelde goedenis de 
dato 16 mei 1761 den voornoemde Christiaen Van Den Broeck en Elisabeth Peeters zijn 
huisvrouw daarin opnieuw en voor de oprechte koopsomme alsnu consteert gegoed. 
Blijvende den voorschreven meijer sterfman die als bezetman continueerde op zijn vorige 
eed. Blijvende zijne Excellentie den heere markies van Westerloo als Leenheer of zo wie in 
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zijn geheel over de boete bij verzwijging der oprechte koopsomme blijkend de eerste 
goedenisse. Actum coram P. J. Boulet, Leenvinder. 
 
Folio 306 verso        AMW-CA2877-318 
 
Ex folio 305 verso 
 
Op 25 juni 1784 compareerde voor Joannes Cuijpers, Jan Baptist Van Dijck en Petrus 
Josephus Naets Leenmannen van deze Leenhoven Joanna Petronella Peerijn weduwe van 
wijlen Guilliam Verbist welke comparante bij de dood van haar gemelde man, behoorlijk 
heeft verheven en ontvangen te Leen zeker huis en hof, groot 20 roeden, gelegen en 
palende als bij akte van goedenis folio 305 verso sub dato 17 december 1778. Blijvende de 
comparante relevante sterfvrouw voor wie Sieur Carolus Verbruggen als bezetman deze 
Hove hulde en eed van getrouwigheid heeft gedaan.  
 
Folio 307         AMW-CA2877-318 
 
Ex folio 53 verso 
 
Op 14 mei 1768 compareerde voor de heer L. Van Wesel stadhouder, P. J. Boulet, 
Franciscus Verachtert, Joannes Stiers en Jan Mols Leenmannen Joannes Van Mechelen 
gemachtigd bij procuratie op hem verleden door Catharina Matheij weduwe van wijlen 
Franciscus Van Den Broeck, welke comparant verklaarde getransporteerd te hebben aan 
ten behoeve van Peeter Struijven molder tot Herenthals te weten zeker perceel land 
gelegen onder de Plaetse van Westerloo, groot drie zillen of meer de juiste maten 
onbegrepen. Palende oost den heer Lanne, zuid …, west de straat naar Tongerloo en noord 
P. J. Meijntiens, om en mits de somme van 415 guldens. Blijvende dito Peeter Struijven 
sterfman die deze Hove hulde eed en manschap van trouwe heeft gedaan. 
 
Folio 307 verso        AMW-CA2877-319 
 
Ex folio 195 
 
Op 13 juni 1768 compareerde voor Jan Baptist Diels Joannes Cuijpers en Carolus 
Lambertus Van Den Broeck, Leenmannen Josephus Van Den Eijnde oud president 
schepen van Heijst uit kracht van procuratie ingeschreven in een akte van transport 
aangegaan tussen Henricus Van Outsel ter ene, Jan Baptist Taeijmans met zijn 
huisvrouw Elisabeth Van Outsel dezelfde zich sterkmakende voor Peeter Van Outsel zijn 
zwager en Peeter Vleugels als voogd der wees achtergelaten bij wijlen Catharina Van 
Outsel daar vader van leeft Peeter Barberien ter andere zijde. Dezelfde transactie 
gepasseerd voor de wethouders van Westerloo op datum van 30 december 1757, welke 
comparant bekent in de naam van voorstaande Hendrick Van Outsel verkocht te hebben 
aan Jan Baptist Taeijmans en Elisabeth Van Outsel zijn huisvrouw, zeker zijn vijfde part in 
zekere dries gelegen tot Daemseijnde onder Westerloo, staande hiervoor folio 195 
mitsgaders alzulk vijfde part als aan hem constituant aangekomen is uit den hoofde van zijn 
zuster Marie Van Outsel gehuwd met Peeter Verpoorten. Blijvende den voorschreven Jan 
Baptist Taeijmans oud 65 jaren sterfman en bezetman. Mits hetzelfde perceel werd 
verkocht met vele andere cijnsroerige zo onder Westerloo als Tongerloo gelegen zo zijn de 
twee vijfde parten met de twee vijfde folio 195 verso en aldus voor vier vijfde door de 
Leenmannen voorschreven geschat op 60 guldens. 
 
Op 12 juli 1784 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen, 
Franciscus Dilkens gehuwd met Joanna Elisabeth Tuijmans welke comparant bij de dood 
van Joannes Baptist Tuijmans zijn schoonvader in zusterlijke en broederlijke rechten 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen in één item een zille land gelegen tot 



© https://www.ansfridiana.be  P a g i n a  | 165 

Daemseijnde folio 195 in zijne aanpalenden vervat. Stellende voor sterfvrouw zijn gemelde 
huisvrouw voor wie hij comparant als bezetman den eed van getrouwigheid heeft gedaan.  
 
Op 21 juli 1785 voor Sieur J. P. Schmitz loco stadhouder, Peeter De Smedt en Joannes Mols 
Leenmannen van deze Leenhove, compareerde P. M. Soeten uit kracht en na vermogen 
van een procuratie van datum 13 juli laatst leden verleden bij P. J. Taeijmans. Welke 
comparant verklaarde bij deze te cederen aan en ten behoeve van Franciscus Dieltiens te 
weten de helft van de voorstaande zille land gelegen tot Daemseijnde, om en mits een som 
van 45 guldens bij taxatie door de Leenmannen. Blijvende de koper sterfman en bezetman.  
 
Wij P. M. Soeten in absentie van de heer stadhouder, J. P. Schmitz, P. De Smedt en 
Joannes Mols Leenmannen doen weten dat voor ons compareerde Franciscus Dieltiens zo 
in eigen naam als uit kracht van procuratie op hem verleden bij Joanna Taeijmans zijn 
huisvrouw, dezelfde procuratie gepasseerd binnen Grobbendonck, welke comparant 
verklaarde te cederen in volle erfdom volgens akte van transport gepasseerd voor notaris 
Coomans tot Westerlo op 30 mei 1785 aan en ten behoeve van Peeter Michiels en Joanna 
Catharina De Bruijn gehuwden … 
Vervolg folio 310 verso 
 
Folio 309         AMW-CA2877-320 
 
Ex folio 178 verso 
 
Op 17 oktober 1768 compareerde voor Mr. Egidius Oniaerts Jan Cuijpers en Peeter Diels 
Leenmannen, Adriaen Helsen Mertenssone gehuwd met Elisabeth Pijs, welke comparant 
verklaarde uit kracht van zekere mangeling van erve op erve tussen hem comparant en 
Guilliam Helsen Guilliamssone aangegaan voor de notaris Oniaerts, te komen tot twee 
derde parten van zekere zille land staande hiervoor folio 178. Blijvende den comparant 
sterfman en bezetman.  
 
Op dezelfde dag en voor dezelfden compareerde dezelfde verklarende verkocht te hebben 
aan en ten behoeve van Jan Baptist Diels en Elisabeth Schoubroeckx gehuwden zeker 
twee derde parten van een perceel land groot een zille staande hiervoor folio 178, genaamd 
“ het driesken “ gelegen in “ d‘ast “ onder Soerle Westerloo. Palende oost Hendrick 
Heuskens, zuid Augustinus Boschaerts, west Jan Douwen Peeterssone met het resterende 
derde deel der voorschreven zille en noord Anna De Bal, om en mits een som van 50 
guldens 110 stuivers. De koper blijft sterfman en bezetman die op zijne vorige eed 
continueerde. 
 
Folio 310         AMW-CA2877-321 

 
Ex folio 128 verso 
 
Op 27 april 1782 compareerde voor Adriaen Van Leuffel, Jan Van Roij en Jan Mols 
Leenmannen, Andries Helsen en Joanna Catharina Van Outsel gehuwden en inwoners 
van het gehucht de Heijblomme resorte van Westerloo, welke comparanten verklaarden 
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Adriaen Peeters en Anna Elisabeth Van Roij 
gehuwden en inwoners van Soerle Parwijs, te weten zeker perceel land groot omtrent 175 
roeden gelegen omtrent “ de goirheijde “. Palende oost de straat, zuid de heer Van Wesel, 
west Anna Van Leuffel en noord Carel Verbruggen. Leenroerig onder deze Hove, om en mits 
de som van 291 guldens. Blijvende Anna Elisabeth Van Roij sterfvrouw voor wie Adriaen 
Peeters haar man als bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Cuijpers, Jan Baptist Van Dijck en meer 
Leenmannen, Anna Elisabeth Van Roij welke comparante mits de dood van Adriaen 
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Peeters haar man voor bezetman stelde Martinus Helsen die op zijn vorige eed 
continueerde.  
 
Folio 310 verso        AMW-CA2877-322 
 
Ex folio 308 verso  
 
… den comparant benevens de mede comparant presenteerde den eed, zo zijn de kinderen 
behoorlijk gegoed. Stellende voor sterfman hun zoon met naam Guilliam Michiels oud 
omtrent 5 jaar, voor wie zijn vader medecomparant ten deze als bezetman deze Hove hulde 
eed en manschap van trouwe heeft gedaan.  
 
Folio 311 verso        AMW-CA2877-322 
 
Ex folio 218  
 
… in huwelijk verwekt met de voorschreven Anna Catharina Van Kerckhoven een der twee 
weiden staande hiervoor folio 218, groot omtrent een half bunder gelegen in “ s’heeren 
broeck “ zijnde ¼ van zijne twee bunders aldaar gelegen. Palende in het geheel oost de 
erfgenamen Jan Dens, zuid de grote baen, Joseph Van Dingenen en Christiaen Van Den 
Broeck, west de voorschreven baene en noord de erfgenamen Jan Dens. Stellende voor 
sterfman Joseph Snijers één der zes kinderen oud 19 jaar voor wie den comparant zijn 
vader als bezetman continueerde op zijne vorige eed.  
 
Op 13 augustus 1783 compareerde voor Gommaire Dens en Peeter Joseph Nauwelaers 
Leenmannen, Peeter Luijten voor en in den naam van Petrus Josephus Snijers zijn 
zwager en als gelaste van dezelfde, welke comparant behoorlijk verheven en ontvangen 
heeft te leen ten behoeve van zijn voorzegde zwager, een half bunder weide gelegen in  
” s’heerenbroeck “. Zijnde hetzelfde verhef geschied mits de dood van Joseph Snijers 
stellende overzulks voor sterfman Petrus Josephus Snijers voor wie den comparant als 
bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Folio 311 verso        AMW-CA2877-323 
 
Ex folio 164 verso 
 
… behoorlijk heeft verheven en ontvangen te Leen het half bunder land, palende bij akte van 
goedenisse de dato 15 februari 1770 pro ut folio 164 verso. Blijvende den comparant 
relevant sterfman die als bezetman op zijne vorige eed continueerde.  
 
Folio 312         AMW-CA2877-323 
 
Ex folio 222 
 
Op 18 oktober 1768 compareerde voor P. J. Boulet, Peeter Douwen, Jan Cuijpers en Jan 
Franciscus Snijers Leenmannen, Joannes Stoop welke comparant bij de dood van 
Franciscus Stoop zijn broeder behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen zeker 
perceel weide staande hiervoor folio 222, gelegen in “ s’heerenbroeck “ groot omtrent een 
half bunder. Oost de baene, zuid Ludovicus Van Dingenen, west “ de maeldonck “ en noord 
dezelfde baene. Blijvende den comparant sterf en bezetman. 
 
Op 20 oktober 1784 voor Christiaen Van Den Broeck, Peeter Van Vlasselaer en meer 
leenmannen compareerde Petrus Josephus Stoop, welke comparant mits de dood van 
Joannes Stoop zijn vader behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen in broederlijke en 
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zusterlijke onverdeelde rechten zeker perceel weide staande hiervoor folio 222. Blijvende de 
comparant relevant sterfman en is als bezetman gecontinueerd op zijn vorige eed. 
 
Folio 312 verso        AMW-CA2877-324 
 
Ex folio 315 
 
… palende oost hun zelf, zuid de straat gaande van “ ‘t goirken “, west S’ Heerenstraete en 
noord de Wimpe. Stellende voor sterfman Joannes Baptista Van Houdt één der wezen oud 
omtrent 20 jaren voor wie hij als bezetman hulde eed en manschap van trouwe heeft 
gedaan. 
 
Folio 313         AMW-CA2877-324 
 
Ex folio 296 
 
Op 25 november 1768 compareerde voor P. J. Boulet Leenvinder loco stadhouder Michiel 
Verachtert, Jan Mols, Guilliam Peeters, Franciscus Verachtert en meer andere Leenmannen, 
Sieur Petrus Josephus Berger notaris tot Geel residerende, uit kracht en naar vermogen 
van zekere procuratie op hem verleden bij Juffrouw Joanna Maghdalena Raeijmaeckers en 
Sieur Petrus Hex in huwelijk met Anna Catharina Leijsten gepasseerd voor den notaris 
Johan Anthoin Prinssen den 20 september, welke comparant verklaarde alzo verkocht te 
hebben aan en ten behoeve van Sieur Guilliam Coomans zeker perceel land, groot omtrent 
een oud bunder gelegen onder de jurisdictie van Westerloo omtrent “ het goirken “. Palende 
oost heer advocaat Van Den Cruijse, zuid het huis van Adriaen Boels, west een straatje 
lopende van “ het goirken ” naar Westerloo en noord het huis genaamd “ het goirken “ om 
en mits een som van 200 guldens courant. Verklarende de voorschreven koper deze koop 
geschied te zijn ten behoeve van zijne drie kinderen van welke hier één bij naam Carolus 
Coomans is mede comparerende dewelke benevens den comparant gedaan hebbende den 
eed. Blijvende de voorschreven Carolus Coomans sterfman en bezetman die op zijne 
vorige eed continueerde.  
 
Folio 314         AMW-CA2877-325 
 
Ex folio 296 
 
Op 25 november 1768 compareerde voor P. J. Boulet Leenvinder loco stadhouder, Michiel 
Verachtert, Jan Mols, Guilliam Peeters, Carel Coomans en meer andere leenmannen, Sieur 
Petrus Josephus Berger notaris te Geel uit kracht van procuratie op hem verleden bij 
Juffrouw Joanna Marghareta Raeijmaeckers en Sieur Petrus Hex gehuwd met Anna 
Catharina Leijsten, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve 
van Sieur Henricus Franciscus Lagrange te weten zeker perceel zowel land als bos, groot 
een half bunder gelegen in de jurisdictie van Westerloo. Oost de erfgenamen van Catharina 
Boels, zuid Adriaen Boels, west de straat van Tongerloo naar Westerloo en noord de 
erfgenamen van Sebastiaen Roman, om en mits een som van 250 guldens … Blijvende den 
voorschreven gegoede sterf- en bezetman die deze Hove hulde eed en manschap van 
trouwe heeft gedaan.  
 
Op 8 maart 1787 voor A. J. Oniaerts en P. M. Soeten Leenmannen compareerde Joanna 
Maria La Grange bijgestaan met Nicasius Philips haar man welke comparante na de dood 
van Sieur Henricus Franciscus La Grange haar vader behoorlijk heeft verheven en te leen 
ontvangen het voorstaande half bunder land en bos. Stellende zij comparante voor sterfman 
haar voorschreven man die als bezetman den aan deze Hove den eed heeft gedaan. 
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Folio 315         AMW-CA2877-326 
 

Ex folio 124 verso 
 
Op 2 november 1769 compareerde voor Henrick Soeten geautoriseerde Leenvinder loco 
stadhouder, Jan Mols en Adriaen Thoelen Leenmannen, Jacobus Goorts Cornelissone 19, 
welke comparant bij de dood van Catharina Gijbels zijn moeder in broederlijke en zusterlijke 
rechten in onverdeeld recht heeft verheven en te leen ontvangen omtrent 133 roeden land uit 
een perceel van zes zillen staande hiervoor folio 123. Palende oost Jan Limineur, zuid de 
erfgenamen Adriaen Van De Poel, west de straat en noord Joseph Van Kerckhoven. 
Blijvende de comparant relevant sterfman en bezetman.  
 
Op 2 november 1769 compareerde voor Hendrick Soeten loco stadhouder, G. Wijnants, Jan 
Mols, Adriaen Thoelen en Adriaen Van Leuffel en meer andere Leenmannen, Jacobus 
Gorts Cornelissone welke comparant verklaarde zowel in eigen naam als bij procuratie op 
hem verleden door zijn broeders en zwager en zich voor sterk makende voor zijn zusters, 
verkocht aan en ten behoeve van Adriaen Van Dijck en Anna Maria Van Roosbroeck 
gehuwden, te weten zeker een perceel land groot omtrent 133 roeden staande hiervoor folio 
123 om en mits de som van 230 guldens courant geld. Blijvende dito Adriaen Van Dijck 
sterfman en bezetman die deze Hove hulde eed en manschap van trouwe heeft gedaan.  
 
Op 20 oktober 1784 compareerde voor Jan Baptist Van Dijck en Jan Cuijpers Leenmannen, 
Anna Maria Van Roosbroeck weduwe van wijlen Adriaen Van Dijck en alsnu in 2e huwelijk 
met Martinus Helsen, welke comparant mits de dood van haar eerste man behoorlijk heeft 
verheven en te leen ontvangen ten behoeve van de kinderen van het eerste bedde … 
Vervolg folio 319 
 
Folio 316         AMW-CA2877-327 
 
Ex folio 57  
 
Op 24 oktober 1770 compareerde voor Hendrick Soeten, Michiel Verachtert en meer 
Leenmannen, Franciscus Van Hout gehuwd hebbende Marie Catharina Laureijs. Item 
Guilliam Mertens in huwelijk gehad hebbende Joanna Laureijs, welke comparanten bij de 
dood van Hendrick Laureijs ten behoeve van hunne gemelde huisvrouwen pro indiviso als 
kinderen en erfgenamen des voorschreven Hendrick Laureijs behoorlijk hebben verheven 
en ontvangen te leen de helft van drie zillen beemd staande folio 57. Stellende daarop voor 
sterfvrouw de voorschreven Catharina Laureijs voor wie Franciscus Van Hout haar man 
als bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Op 30 november 1784 voor Guilliam Mertens en Peeter De Smedt Leenmannen 
compareerde Amandus Van Houdt in kwaliteit als voogd der minderjarige wezen 
achtergelaten bij wijlen Franciscus Van Houdt en Maria Catharina Laureijs, welke 
comparant mits de dood van de gemelde Maria Catharina Laureijs behoorlijk heeft 
verheven en te leen ontvangen ten behoeve van de wezen als aan hun bij scheiding en 
deling bevallen de voorstaande helft in de drie zillen beemd gelegen op “ de wimpe “ … 
Vervolg folio 312 verso 
 
Folio 316 verso        AMW-CA2877-328 
 
Ex folio 241 verso 
 

 
19 Goorts ook genaamd Gordts, Gorts, … 
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Op 8 november 1770 compareerde voor Eg. Oniaerts Leenman loco stadhouder, Joannes 
Mols, Cornelis Cluijts ten relaas van Peeter Verbiest Leenmannen, Joannes Baptista 
Verheijen inwoner van Lichtaert zo in eigen naam als uit kracht van procuratie op hem 
verleden bij Anna Maria Verheijen en Anna Elisabeth Verheijen zijn zusters beiden jonge 
bejaarde dochters en verleden voor notaris Barbe tot Brussel op 19 september laatstleden, 
verklarende alzo verkocht te hebben volgens conditie gepasseerd voor notaris Oniaerts op 
6 oktober laatstleden en ten behoeve van Martinus Heijlen 20 Cornelissone te weten zeker 
huis en hof gestaan en gelegen bij het kerkhof onder de jurisdictie van Oolen. Palende oost 
Ja De Ceuster erfgenaam, zuid de straat leidende van de Plaetse van Oolen naar de kerk, 
west het kerkhof en noord Adriaen Bellens. Om en mits een som van 797 guldens courant 
geld. Leenroerig onder deze Leenhove. In deze koop gegoed samen met zijn huisvrouw 
Catharina Bulckens en blijvende dezelfde gegooide sterf- en bezetman. 
Vervolg folio 317 verso 
 
Folio 317         AMW-CA2877-328 

 
Ex folio 216 verso 
 
Op 3 september 1783 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen, 
Gisbertus Van Dingenen welke comparant bij de dood van Joseph Van Dingenen zijn 
vader behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen een van de 24 koijweiden folio 216 et 
sequentibus naarder genoemd. Palende oost Christiaen Van Den Broeck, zuid de rivier de 
Nethe, west zijn zelve en noord de erfgenamen Jan Snijers. Blijvende den comparant 
relevant sterfman en heeft als bezetman den eed van getrouwigheid gedaan. 
 
Op 3 september 1783 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen, 
Gisbertus Van Dingenen welke comparant bij dood van Joseph Van Dingenen zijn vader 
behoorlijk heeft verheven en ontvangen te leen een van de 24 koeijweijden staande folio 216 
et sequentibus groot een half bunder. Palende oost zijn zelve, zuid de Nethe, west Jan 
Tubbeckx en de straat en noord de erfgenamen wijlen Jan Snijers. Blijvende den comparant 
relevant sterfman en bezetman. 
 
Folio 317 verso        AMW-CA2877-329 
 
Ex folio 316 verso 
 
Op 19 juni 1784 compareerde voor Peeter De Smedt en Joannes Mols Leenmannen, 
Catharina Bulckens weduwe van wijlen Marten Heijlen welke comparante bij de dood van 
haar gemelde man behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen zeker huis en hof palende 
westwaarts het kerkhof alhier (Olen). Stellende de comparante relevante voor sterfvrouw 
Maria Anna Heijlen haar dochter oud 14 jaar voor wie Peeter Joseph Bulckens haar 
maternele oom als bezetman den eed heeft gedaan.  
 
Folio 318         AMW-CA2877-329 

 
Ex folio 243  
 
Op 28 september 1782 compareerde voor Peeter De Smedt, Franciscus Vermeerbergen, J. 
P. Schmitz en Joannes Mols Leenmannen, Josephus Meir 21 weduwnaar van wijlen Anna 
Leirs, Henricus Meir en Peeter Meir gebroeders, juffrouw Maria Catharina Meir begijntje 
op het begijnhof tot Herentals benevens Henricus Meir haar broeder. Item de voorschreven 
Peeter Meir als geëede voogd der twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Jan 

 
20 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Heylen x Catharina Bulckens, nr. 1187, pag. 241. 
21 Olense gezinnen voor 1801: Josephus Meir x Anna Leirs, nr. 1592, pag. 321 – 322. 
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Meir daar moeder af leeft Joanna Anthonis emploijerende alzulke akte van autorisatie op 
rekwest van Joannes Anthonis zijne medevoogd gepresenteerd aan de heeren wethouders 
der stad Herentals, welke comparanten als erfgenamen van wijlen Joanna Meir verklaarden 
in conformiteit van conditie van publieke verkoop gepasseerd voor notaris Soeten, verkocht 
te hebben aan en ten behoeve van Joannes Baptista Van Roosbroeck te weten zeker 
perceel land staande hiervoor folio 243 genaamd “ de buijtenstraete “ groot 3 zillen. 
Palende oost de kopers erve, zuid de Kernestraete, west Jacobus Willems en noord de heer 
Heijlen secretaris tot Norderwijck. Om en mits de som van 202 guldens. Blijvende de 
gemelde koper Joannes Baptista Van Roosbroeck 22 sterfman die als bezetman op zijne 
vorige eed continueerde naast zijn vrouw Elisabeth Verloo.  
 
Folio 319         AMW-CA2877-330 
 
Ex folio 315 
 
… het voorstaande perceel land groot omtrent 133 roeden gelegen en palende als voor. 
Blijvende de comparante relevante sterfvrouw voor wie haar actuele man als bezetman deze 
Hove hulde en eed van getrouwigheid heeft gedaan.  
 
Folio 319 verso        AMW-CA2877-331 
 
Ex folio 217 
 
Op heden den 20 oktober 1784 voor Christiaen van den Broeck, Jan Cuijpers, Jan Baptist 
van Dijck en meer Leenmannen van deze Leenhoven compareerde Peeter Van Vlasselaer 
welke comparant mits de dood en aflijvigheid van Ludovicus Van Dingenen zijn 
schoonvader behoorlijk heeft verheven en te leen ontvangen ten behoeve van zijn huisvrouw 
Anna Catharina Van Dingenen als aan haar bij deling bevallen de voorstaande hooiweide 
hiervoor folio 317, groot 2 zillen. Palende oost “ het broeckxken “ zuid de Laecke, west zijn 
zelve en noord zijn zelve bij koop van Andries van Kerckhoven, blijvende den comparant 
relevant sterfman en is als bezetman op zijn vorige eed gecontinueerd, dato et coram ut 
ante. Jus Domini 4 – 0 – 0 
 
Folio 320         AMW-CA2877-331 
 
Maria Theresia bij de gratie Godts coninginne van Hongarie en Bohemia, Aerts hertoginnen 
van Oostenrijck, hertoginne van Bourgondie van Lothrijcke van Brabant, van Limbourg van 
Lucxembourgh … etc. Vrouwe van Mechelen en getrouwde hertoginne van Lorreijnen en van 
Baerle … etc. dewelke onze vasallen de Leenen bezitten moverende van onsen Leenhove 
van Brabant moeten betalen als zij verhef doen, zijnde ’t sedert immemorialen tijd 
gereguleert en gefixeert geweest tot dertien Goude Rijders in specie hebben bijgevolg 
moeten betaald worden of met dertien goude rijders in specie of bij evaluatie die dezelfde 
hadden volgens de placcaerten op ’t stuk der munten gemaakt ten tijde dezelfde bij deze 
placcaerten cours hadde, en dat naar dien die zijn billioen verklaart, de rechten der 
hergeweijden in questie niet en hebben kunnen nog mogen anders geacsuitteert worden als 
door betalingen der sommen tot dewelke de voorzegde dertien goude Rijders bedragen 
volgens inwendige waarde op den voet van hetgene expresselijk over deze materie is 
gereguleerd en verklaart geweest door d’ ordinantie van den 27 september 1627 maar gelijk 
ons is te kennen gegeven dat er ten dien opzichte difficulteiten zouden kunnen oprijzen uit 
redenen dat tot hiertoe de inwendige waarde der voorschreven goude Rijders bij geene 
ordonnantie of reglement en is verklaart nog gedetermineerd, heeft ons noodzakelijk gedoogt 
daarin te voorzien, dienvolgens hebben hier over doen doen alle oorzaak en doen nemen de 

 
22 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Bapt. Van Roosbroeck x Anna Elisabeth Van Looy, nr. 2899, pag. 575. 
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behoorlijke informaties en ons rapport gedaan zijnde dat dezelfde waarde overtreft degene 
van een ducaet hedendaags geëvalueerd tot vijf guldens eenen stuiver wisselgeld.  
 
Wij hebben bij advies van onze Raden van Staat, priveen en van Financiën en ter liberatie 
van onze zeer lieven en getrouwen Cosijn Fredericus Grave van Harrach van Rohrau en van 
Fanhausen onsen actuelen geheime Raad van Staat en onzen Lieutenant Gouverneur en 
Capiteijn Generaal van onze Nederlanden verklaart, gelijk wij verklaren bij deze 
tegenwoordige, dat voor het toekomende zal moeten betaald worden een som van vijf 
guldens eenen stuiver wisselgeld voor zeker die voorschreven dertien goude Rijders die men 
schuldig is voor de rechten van relief en hergeweijde hierboven vermeld behoudens, dat 
dezelfde Leenen waarvan de jaarlijkse rendagie niet en komt tot de waarde van tien 
dergelijke goude Rijders, mitsgaders degene men noemt Hoven Leenen zullen 
respectievelijk gestaan gelijk voor her gepasseerde met een jaar van hunne revenuen 
benevens het camerlincxrecht en andersints volgens hunne investiture en zal vervolgens 
gepermitteerd wesen aan alle onze voorschreven vasallen in hunne respectieve Leenhove te 
volgen den eigensten voet ten regarde van de achterleenden die van hun gehouden worden 
zo nochtans dat zij eerst en voor alles inder manieren hierboven gereguleert ten volle zullen 
moeten geacquitteert hebben de voorschreven rechten en hergeweijde vervallen voor het 
laatste verhef dat zij gedaan hebben over hunne Leenden moverende van onze gemelde 
Leenhove van Brabant hun verbieden ten regarde der zelfde achterleenden die van hun 
gehouden worden eerder gebruik te doen van deze tegenwoordige op pene van honderd 
guldens amende voor elke contraventie. 
 
Ontbieden en bevelen daarom onzen zeer Lieve en Getrouwe die Cancelier en luijden van 
onze Raad geordonneert in Brabant, de Lieutenant en mannen van Leen van onzen 
Leenhove in Brabant en alle andere onse gusticiers, officiers en onderdanen die het zouden 
mogen raken, dat zij deze onze tegenwoordige ordonnantie observeren en doen observeren 
exactelijk zonder daar tegens in enige manieren te komen want ons alzo gelieft in teken van 
d’ welk hebben wij hieraan doen hangen onze grooten zegel, gegeven in onze stad van 
Brussel den 7 maart in het jaar ons Heeren 1743 en van onze Rijcken … 
 
Getekend P. Van Gutsem 
 
Folio 321         AMW-CA2877-332 
 

Aujourd hui vingt trois avril mil sept cent quarante quatre pardevant Messire Louis 

Ferdinand Joseph de Claris Valincourt marquis de Lave… De Rodes Compte de Clairmont, 
immediat d’ argents Hermale et du St. Empire seigneur de Monteleon et autres Liaux, 
Chambellan actuel Conseillir ... etc. Comme Lieutenant de la Souveraine Cour Feodale de 
Brabant et en presences des hommers de fief sousnommé scavoir Jean De Groot et Jean 
Baptiste Van Cortenberghe comparant … (niet verder bewerkt)  
 
Onderwaarts stond : Concordat cum originali quod habetur in archivia de Westerloo Quod 
attestor en was ondertekend: G. L. Coomans Nots. Publ.  
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