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26 februari 1784 - Akte 1: inventaris van meubelen   [WLO-NOT6525-005] 

Inventaris van al de meubelen bevonden in het sterfhuis van wijlen Delmarmol Gabriel 

Charles Joseph overleden te Brussel en opgemaakt door mij notaris en in de presentie van 

de na te noemen getuigen volgens rekwest van notaris en procureur Catoir A. J. R. ten 

gevolge van verzegeling op datum 21 februari 1784 en getekend Mosselmans L. … als 

gevolg van de zaak tussen advocaat Michaux ter ene zijde en de heren Delmarmol 

Theodore Jean Laurente en de voogden van zijn minderjarige kinderen Delmarmol 

Charles Joseph, Delmarmol Joseph Charles Alyose, Delmarmol Victorie Marie Barbe 

Caroline Ghislaine en Delmarmol Marie Alexandrine Josephine ter andere zijde. 

Volgt de inventaris van alle goederen bevonden in het sterfhuis … 

Ook geïnventariseerd op 25 en 26 februari 1784 volgens de voorstaande rekwest en in de 

presentie van de heren Dony Joseph en Wevers Adriaen. Quad attestor Guilielmus Peeters. 

19 juli 1784 - Akte 2: Verhuur van huis en landen   [WLO-NOT6525-018] 

Medaets Maria inwoonster van Westerlo en weduwe van wijlen Helsen Norbertus verklaart 

verhuurt te hebben aan Verstappen Adrianus (bejaarde jongeman) een pachterij gelegen 

tot Bergom onder Herselt, momenteel bewoont door De Ceulaer Jan Baptist, met zijn ap- 

en depentien, kamer, zolder, hof en binnenblok groot een half bunder renende oost de 

voetweg van het kasteel naar Bergom, zuid de straat, west Mesens Joachim en noord Van 

Echelpoel Jan Baptist. 

Item een perceel land genaamd Den denenbergh groot 2 derdels renende oost de weduwe 

Peeters Guilielmus, zuid Wijnants Catharina erfgenamen, noord De Hooge Dreve en west de 

heer dispensier van Tongerlo. Item een perceel weide genaamd Den Wijngaert groot een 

half bunder renende oost Dens Martinus, zuid dezelfde, west Laeremans Jan en noord 

Hermans Francus. 

Item een perceel weide gelegen omtrent De Lange Dreve groot een sille renende oost 

Govaerts Sebastiaen, zuid zijne excellentie de heer Markies van Westerlo, west De Lange 

Dreve en noord zichzelf. Item een perceel hooiwas gelegen in Het Vaerenbroeck dat door de 

tegenwoordige pachter wordt gebruikt. 

Volgen de condities van de verhuur… 

25 september 1784 - Akte 3: Transport van rente   [WLO-NOT6525-021] 

Vermeylen Franciscus en zijn vrouw Verellen Thresia inwoners van Westerlo verklaren tot 

hun last te nemen een kapitale rente van 800 guldens courant geld die de heer Van 

Kieboom (licentiaat in de medicijnen) en zijn vrouw Juffrouw Minjon Joanna inwoners van 

Herentals waren heffende tegen de erfgenamen van wijlen Van Schoubroeck Richardi en 

zijn vrouw Jopmans Maria op een herberg genaamd De Swaene met de stal, schuur, hof, 

ap- en depentien vandien gelegen alhier aan de plaatse van Westerlo groot te samen 50 

roeden renende oost de straat, zuid Hermans Jan Baptist en Bruynseels Carel, west zichzelf 

en noord Verbist Hendrick of Den Wildeman. 

Item op een perceel land daarachter gelegen groot volgens meeting van 21 april 1717 363,5 

roeden waaruit de heer Elaerts in vruchtgebruik is gebruikende 128 roeden voortkomend 

van wijlen zijn vrouw Van Schoubroek Maria Elisabeth zodat de resterende 235,5 roeden 

competeren aan de erfgenamen van Van Schoubroek Richardi renende oost zichzelf, heer 
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secretaris Van Wesel en de hof van De Wildeman, zuid een straatje, west heer Marquis en 

Van Schoubroeck Maria elisabeth voorstaand en noord De Zavelstraat. 

De eerste comparanten geven als onderpand een hof en stal nu huis. Item een perceel land 

groot een derdel renende oost Verbist Henricus, west Elaerts P., zuid Bruynseels C. en 

Snoeckx Elisabeth weduwe wijlen Janssens Guilliam. Item een perceel land De Soggen 

gelegen alhier groot 6 sillen renende oost Coomans Guilliam, zuid en west marquis van 

Westerlo, noord doctor Van Elsewijn num. Uxoris. Dit perceel in koop verkregen tegen 

Blanckers Frans in huwelijk met Lemmens Dymphna inwoners van Zammel zowel voor 

hem als in kwaliteit van momber over de wezen achtergelaten bij wijlen Auwers Dympna 

daar vader af is Blanckers Peeter blijkens de goedenisbrief daarvan gepasseerd voor 

wethouders van Westerlo op 20 juli 1781. 

Volgen de verdere voorwaarden van de rente… 

5 oktober 1784 - Akte 4: Verhuur van percelen land  [WLO-NOT6525-026] 

De heer Marchandt (Raadspensionaris van de hofstad Leuven) heeft de opdracht gegeven 

om verscheidene percelen land publiekelijk te verhuren. Volgen de voorwaarden waaraan de 

huurders zich moeten houden ... 

Hierna volgen de percelen die volgens de voorstaande condities worden verhuurd: 

• Een perceel zowel land als weide gelegen onder Zammel groot 2 bunders gelegen 

omtrent De Neerstraat renende oost Meulders Dimpna en de weduwe Halloint, zuid 

Cuypers Frans en Bruynseels C., noord de straat en west de kerk van Zammel. Dit 

perceel land in pacht aangenomen door De Ceuster Peeter voor de som van 16 

veertelen rogge. Compareerde ook Van De Bergh Peeter (inwoner van Westerlo) die 

zich borg stelt. 

• Een perceel land gelegen achter de pastorij groot een bunder renende oost Michiels 

Frans, west een karspoor, zuid de hof van mijnheer pastoor en noord Van 

Steenbroeck Jacobus. Verhuurt aan De Ceuster Peeter voor een termijn van 3 jaar 

met dezelfde borgsteller als hiervoor. 

• Het 3e perceel land genaamd Het Binnevelt groot 5 sillen gelegen in het dorp van 

Zammel renende oost de kerk van Zammel, west de straat, zuid de prinses van Geel 

en noord den koper van huis van deze afgescheiden. Dit perceel land in pacht 

aangenomen door Vandervliet Frans voor een termijn van 3 jaar. Compareerde ook 

Van Uytven Frans die zich borg stelt voor deze huur. 

Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van Blanckers Frans tot Zammel ter presentie van 

heer Teniers en Peeters Richard als getuigen hiertoe aanzocht actum deze 5 oktober 1784. 

Op 13 november 1790 compareerde ten huize van mij notaris de voorstaande De Koster 

Peeter dewelke de voorschreven tuin alsnog verklaart te huren voor een termijn van 3 jaren. 

10 oktober 1784 - Akte 5: Testament    [WLO-NOT6525-033] 

Van Den Broeck Joannes en zijn vrouw Ennekens Anna (inwoners van Gelendel gehucht 

van Zoerle-Parwijs), de eerste comparant ziek te bed liggende en de vrouw comparante 

gaande en staande, redelijk gezond beiden bij hun verstand en zinnen, maken hun 

testament op voor mij notaris: 
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• Begraven worden in gewijde aarde, 30 missen van requiem, aan ieder van de 

vrienden en geburen een uitvaartkost van 3 oorden en 2 tonnen bier. 

• Na de dood van de testatrice zal geofferd worden aan Onze Lieve Vrouw van de 

buitenkerk en aan Onze Lieve Vrouw van de kapel tot Tongerlo het Agnus Dei en het 

zilveren kruis dat de testatrice op haar hoofd is dragende. 

• Ze laten na aan Geysen Joanna huisvrouw van Van De Brande Martinus om 

redenen hun moverende ... 

• Als universele erfgenamen: de kinderen of wettelijke nakomelingen van wijlen Van 

Den Broeck Franciscus en Dereyt Catharina (inwoners van Itegem en broer van de 

testateur) voor de eerste struik. Ennekens Frans (broer van de testatrice) voor de 

tweede struik. 

14 oktober 1784 - Akte 6: Lening met onderpand   [WLO-NOT6525-037] 

Verlinden Joachim en zijn vrouw Coolbunders Catharina (inwoners van Herselt) verklaren 

schuldig te zijn aan Matthey Rosa (bejaarde jongedochter, inwoonster van Westerlo) de 

som van 800 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur en binnenblok gestaan en gelegen 

onder Herselt groot 2 bunders renende oost de rentgelder, west Ooms Geerard, zuid en 

noord s’heeren straat of De Broeckstraat. Item een bunder land genaamd Het Bunder 

renende oost oost Buyens Joannes, West Derboven Jan Baptist erfgenamen, zuid Verlinden 

Adriaen en noord Verlinden Adriaen. 

In de marge: De ondergetekende bekend ontvangen te hebben van Verlinden Joachim 

de som van 110 guldens en 13 stuivers in restitutie van de helft van de 

obligatie van 800 guldens met de interesten tot heden actum 26 januari 

1786 en omdat Mathey Rosa niet thuis is zo is deze som ontvangen door 

Tiboors Maria Theresia. 

Hiervan is geschied de cassatie in forma den 18 juli 1786 diensvolgens 

dood. 

8 november 1784 - Akte 7: Verhuur van huis   [WLO-NOT6525-040] 

Snoeckx Elisabeth weduwe van wijlen Janssens Guillielmus (inwoonster van Westerlo) 

verklaart verhuurt te hebben aan Fenten Joannes en zijn vrouw Craviljon Maria (inwoners 

van Westerlo) zeker huis, kamer, kamerzolder en hof met de helft van de stal westwaarts tot 

aan de balk waar een afscheiding moet gemaakt worden en met gemeenschappelijk gebruik 

van de kelder en de oven. 

Volgen de verdere condities van de verhuur ... en is alhier mede gecompareerd Coomans 

Balthazar die verklaart zich borg te stellen. 

13 november 1784 - Akte 8: Lening met onderpand  [WLO-NOT6525-044] 

Verhoeven Guillielmus weduwnaar van Rens Catharina (inwoner van Herselt) verklaart 

ontvangen te hebben uit de handen van Aerts Hendrick (inwoner van de Herselt) en 

weduwnaar van wijlen Geudens Anna Elisabeth een kapitaal van 300 guldens courant geld.  

De rentgelder zijn schoonvader Rens Joannes en zijn zwagerin Rens Elisabeth (bejaarde 

jongedochter) stellen zich mede borg voor deze lening en ze stellen als onderpand de helft 

van een huis en hof gelegen in dorp van Herselt naast Den Keyser (herberg) renende oost 
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Rens Anthonis met de herberg genaamd Den Keyser, zuid de straat of het dorp, west Saelen 

Martinus en noord de heer pastoor. 

Item zeker perceel hooiwas gelegen in Het Asbroeck groot 3 sillen renende oost en west Van 

Eempoel Paulus, noord Tubbecx Peeter en zuid ... Item een perceel land groot 75 roeden 

gelegen op Den Hoogewegh renende oost Verstraeten Norbertus, west Lintermans Cornelis 

en noord Lintermans Antonius. 

Item een perceel landt groot 1,5 sille gelegen op de voorstaande heide renende oost …, 

west Willems Paulus, zuid Verstappen Joannes en noord … Item een perceel hooiwas in De 

Honinckx Bempt groot 1 sille renende oost De Kock Joannes, noord Govaerts Andries, zuid 

De Cock Joannes en west den loop en is daarenboven gecompareerd Van Dun 

Ferdinandus die zich ook borg stelt. 

14 december 1784 - Akte 9: Lening met onderpand  [WLO-NOT6525-048] 

Versweevelt Gasper en zijn vrouw Van Dorst Maria Dimphna (inwoners van Herselt) 

verklaren ontvangen te hebben van Van Dun Ferdinandus een kapitaal van 75 guldens 

courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 130 roeden gelegen in De Schutstraat 

onder Herselt renende oost Derboven Dolphus, zuid Van Haeseldonck N. tot Aarschot, west 

weduwe van Govaers Jan Baptist en noord Mens Joannes Baptista. Item een weide groot 2 

sillen gelegen in De Poorters onder Herselt renende oost Lintermans Adriaen erfgenamen, 

zuid Verlinden L. E., west Van de Brande Joannes Baptista en noord Rens Anthoen. 

29 december 1784 - Akte 10: Verkoop van schaarhout  [WLO-NOT6525-052] 

De Eerwaarde Heer Hermans dispensier van de Abdij van Tongerlo zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen al het schaarhout gestaan aan Het Neerbosch en aan de vijvers 

van de voorstaande heer. Volgen de condities van de verkoop en wordt alles verkocht in 14 

kavels. 

3 januari 1785 - Akte 1: Verkoop van schaarhout   [WLO-NOT6525-062] 

Van Gansen Jan Baptist zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen droge dennen en 

elsen schaarhout gestaan gestaan in zijn weide. Volgen de condities van de verkoop en 

wordt alles verkocht in 7 kavels. 

4 januari 1785 - Akte 2: Verkoop van meubelen   [WLO-NOT6525-067] 

Frison Franciscus weduwnaar van wijlen Van Santvoort Maria Anna ten overstaan en met 

toestemming van Van Santvoort Henricus en Willems Franciscus als voogden over het 

minderjarige kind van Dams Peeter en de voorstaande Van Santvoort Maria Anna. Item 

ten overstaan van Van Santvoort Joannes Baptista en Frison Fredericus als voogden 

van het minderjarige kind van voorstaande Van Santvoort Maria Anna daar vader van leeft 

de voorstaande Frison Franciscus verkopen al de meubelen. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met kopers en hun borgen. 
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12 januari 1785 - Akte 3: Lening met onderpand   [WLO-NOT6525-073] 

Dirickx Henricus verklaard ontvangen te hebben uit de handen van Sneyers Joannes de 

som van 200 guldens courant geld. Compareerde ook de vader van de rentgelder Dirickx 

Peeter en ze stellen tot onderpand een perceel heide nu land of dries gelegen tot Heultje 

groot 3 sillen renende oost en noord De Reystraat, west s’heerenstraat van Westerlo op 

Hulshout en zuid Sneyers Jan erfgenamen. 

Op 8 april 1795 compareerden Folders Jan Baptist en Sneyers Jan Frans de welke de 

voorstaande obligatie met de verlopen interest bekennen ontvangen te hebben en volledig 

voldaan te zijn. 

29 januari 1785 - Akte 4: Verhuur van huis en landen  [WLO-NOT6525-077] 

Medaets Maria (inwoonster van Westerlo) weduwe wijlen Helsen Norbert en heeft verhuurt 

aan De Ceulaer Joannes Baptista een pachterij gelegen tot Bergom onder Herselt met de 

ap- en dependentien, kamers, zolders, hof en binnenblok samen groot een half bunder 

renende oost de voetweg van het kasteel naar Bergom, zuid de straat, west Mesens 

Joachim en noord Van Echelpoel Joannes Baptista. 

Item alsnog een perceel land Den Denenbergh groot 2 derdels renende oost weduwe 

Peeters Guilielmus, zuid Wijnants Catharina erfgenamen, noord De Hooge Dreve en west 

heer dispensier van Tongerlo. Item een perceel land Den Wijngrot groot een half bunder 

renende oost Dens Martinus, zuid dezelfde, wst Laeremans Jan en noord Hermans Frans. 

Item alsnog een perceel weide gelegen omtrent De Lange Dreve groot een sille renende 

oost Govaerts Sebastiaen, zuid zijn excellentie heer markies van Westerlo, west De Lange 

Dreve en noord zichzelf. Item 2 percelen hooiwas. 

En is aldus mee gecompareerd Verstappen Adrianus die verklaart af te zien van de huur 

van het voorstaande huis en landen die tot nu aan hem verhuurd waren volgens akte 

gepasseerd voor notaris Peeters op 19 juli 1784. En zijn ook gecompareerd Helsen Frans 

en De Ceulaer Adriaen zwager en broer van de huurder dewelke zich borg stellen voor 

deze huur. 

Op 17 juni 1787 compareren de verhuurster, huurder en zijn borgen om de huur nogmaals te 

verlengen met 3 jaren. Er wordt bovendien extra verhuurd een perceel bempt gelegen 

omtrent De Lange Dreve aan De Meulen Bempt zijnde het achterste perceel. 

29 februari 1785 - Akte 5: Verkoop van huis en landen  [WLO-NOT6525-081] 

• De Croyck Maria Catharina in huwelijk met Ennekens Joannes 

• De Croyck Joannes in huwelijk met Hesemans Anna Catharina 

• De Croyck Lucia bejaarde jonge dochter 

Ze zullen verkopen aan de meestbiedende een huis en hof met 2 sillen land en 2 andere 

percelen. De kopers zullen de rente staande ten behoeve van Meulemans N. tot Antwerpen 

moeten terugbetalen en alzo het voorstaande pand ontlasten met de volle koopsom. 

Specificatie van het pand: een huis, hof en binnenblok groot te samen een sille en heden 

bewoond door De Croyck Joannes (mede verkoper) renende oost Van Dijck Peeter, west, 

zuid en noord de straat. Samen met het volgende perceel belast met 150 guldens staande 

tot behoef van Meulemans N. tot Antwerpen. Item wordt verkocht een sille land renende 
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oost Thoelen Adriaen, zuid Van Kerckhoven Joseph, west Peeters Peeter en noord Verbist 

Cornelis. 

Op 29 februari 1785 is het voorstaande huis verkocht aan Milans Adriaen kopende voor De 

Croyck Peeter als momber voor de som van 140 guldens en stelt alsnog 8 hoogen. 

Verborghstadt Amandus stelt nog een hooge, Milans Adriaen stelt alsnog een hooge. 

Eodem die is na langdurige biedingen in koop aangenomen het voorstaande perceel land 

door De Croyck Joannes (verkoper) voor de som van 190 guldens stellende daarop nog 10 

hoogen. Op 20 maart compareerde Peeters Peeter die alsnog 10 hoogen stelt. Borg 

Peeters Richard. 

16 maart 1785 - Akte 6: Verkoop van huis en landen  [WLO-NOT6525-089] 

• De Krock Maria Catharina in huwelijk met Ennekens Joannes 

• De Krock Joannes in huwelijk met Hesemans Anna Catharina 

• De Krock Lucia bejaarde jonge dochter  

Ze verklaren verkocht te hebben aan de meestbiedende Milants Adriaen een huis, hof en 

binnenblok groot een sille gelegen in Het Goireynde onder Westerlo renende oost Vandeyck 

Peeter, west, zuid en noord de straat. Ze verklaren dat dit goed hen is toegekomen uit 

hoofde en bij successie van hun ouders die hetzelfde hebben verkregen van hun ouders en 

alzo de goederen meer dan 30 jaren hebben bezeten. En is nu publiekelijk verkocht te 

Zoerle-Parwijs door mij notaris op 8 maart 1785 voor de som van 150 guldens. 

16 maart 1785 - Akte 7: Verkoop van huis en landen  [WLO-NOT6525-092] 

• De Krock Maria Catharina in huwelijk met Ennekens Joannes 

• De Krock Joannes in huwelijk met Hesemans Anna Catharina 

• De Krock Lucia bejaarde jonge dochter  

Ze hebben verkocht aan Peeters Peeter en Struyven Anna Catharina (inwoners van 

Westerlo) zeker land of dries groot een sille gelegen in Het Goireynde onder Westerlo 

renende oost Thoelen Adriaen, zuid Van Kerckhoven Joseph, west de koper en noord 

Verberckt Cornelius. Ze verklaren dat dit goed hen is toegekomen uit hoofde en bij successie 

van hun ouders die hetzelfde hebben verkregen van hun ouders en alzo de goederen meer 

dan 30 jaren hebben bezeten. En is nu publiekelijk verkocht te Zoerle-Parwijs door mij 

notaris op 8 maart 1785 voor de som van 215 guldens. 

18 maart 1785 - Akte 8: Verhuur van huis en land   [WLO-NOT6525-095] 

Van Gansen Joannes Baptista (inwoner van Westerlo) verhuurt aan Peeters Hendricus 

en zijn vrouw Boeckx Anna Catharina een huis, stal, schuur en hof De Pastorijhoef renende  

oost s’heerenstraat, zuid het middelste huis in huur bij Aerts Norbert, west het veld van hem 

verhuurder en noord den heer indendent Bosquet. 

Item een perceel land groot een bunder renende oost de dreef van Tongerlo, zuid de hof, 

west Verbist Henricus en noord de heer pastoor. Door hem verhuuder insgelijk in huur 

aangenomen van de heer advocaat Bosquet voor de termijn van 3 jaren. 

Item wordt er nog verhuurt een kamer of het middenste huis aan Aerts Norbert met het deel 

van de hof dat door wijlen Verdonck Martinus in huur is gebruikt geweest, met de helft van 
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de stal. Item wordt er nog verhuurt aan Put Joanna Maria weduwe wijlen ... (niet vermeld) 

een kamer of het eerste huis. Nuyers Peeter Frans stelt zich borg principael. 

21 maart 1785 - Akte 9: Verkoop van brandhout   [WLO-NOT6525-099] 

Eskens Joannes Baptista zal verkopen de nabeschreven kopen aan de meestbiedende 

zowel timmergerief als brandhout. Volgen de condities van de verkoop en wordt alles 

verkocht in 39 kavels. 

25 maart 1785 – Akte 10: Verkoop van meubelen   [WLO-NOT6525-106] 

Vanwege de erfgenamen van Michiels N. zal aan de meestbiedende verkocht worden alle 

meubelen en alles wat ten koop zal voorgesteld worden. Volgen de condities van de verkoop 

en de lijst met kopers. 

De ondergetekende erfgenamen van wijlen Machiels Peeter verklaren de inhoud van deze 

conditie ontvangen te hebben te weten de som van 172=6=1 en is ondertekend Bauwens 

Henricus, De Ceuster Peeter en Van Broeckhoven Peeter. 

18 april 1785 – Akte 11: Lening met onderpand   [WLO-NOT6525-111] 

Budts Frans in huwelijk met Theys Joanna (inwoners van Wiekevorst) hebben verklaart 

ontvangen te hebben uit de handen van Douwen Adriaen (zoon van Douwen Petrus) en 

inwoner van Zoerle de som van 100 guldens.  

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, schobbe, hof en binnenveld daaraan 

gelegen aan de heide van Wiekevorst genaamd Het Meulenven groot een half bunder 

renende oost de heer van Wiekevorst, zuid de heide, west Dillen Jan Bapist en noord Verrijdt 

en Naets Hendrick. Deze goederen aan hun competerende ten dele bij successie en ten dele 

bij uitkoop van hun mede condividenten volgens akte van goedenis daarvan gepasseerd 

voor de wethouders van Wiekevorst op 8 april. 

18 april 1785 – Akte 12: Lening met onderpand   [WLO-NOT6525-114] 

Verlinden Frans in huwelijk met Torfs Anna Catharina (inwoners van Herselt) verklaren 

ontvangen te hebben uit de handen van Aerts Hendrick de som van 300 guldens courant 

geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel land De Vennekens gelegen omtrent De 

Neerstraat onder Herselt renende oost Geudens Jan, zuid Van Deyck Hendrick erfgenamen, 

west Het Schransstraatje en noord Peeters Joannes. 

Item een perceel land en bos groot omtrent een bunder gelegen omtrent De Voortjensche 

Heide onder Herselt renende oost Thiels Jan, zuid Peeters Joannes, west Verbruggen Jan 

Andries en noord Mesens Peeter. Item een perce land en bos Den Begijnen Bosch groot een 

bunder renende oost Rosé Frans, zuid een straatje genaamd Het Haeselaeren Straetje, west 

Saelen Marten erfgenamen en noord Verlinden Joseph. 

Het eerste en derde perceel in erfenis verkregen bij successie van zijn oom volgens 

verklaring van de rentgelder en het tweede perceel in koop verkregen tegen de erfgenamen 

van Van Opstal Elisabeth in haar leven vrouw van Verlinden Peeter. 
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6 mei 1785 – Akte 13: Verhuur van landen    [WLO-NOT6525-117] 

Meynckens Philippus Jacobus geauthoriseerd van de Eerwaarde Heer pastoor Van 

Nuten (pastoor in ILL) als voogd van de kinderen van wijlen Van Nuten Joannes Baptista, 

heeft verklaart verhuurt te hebben aan Van Dormael Gerardus (inwoner van Tongerlo) een 

perceel land aldaar gelegen groot 1 sille renende oost Seyen Peeter erfgenamen, zuid De 

Cappelle Straat, west Van Dormael Gerardus en noord Peeters Frans erfgenamen.  

Met toestemming van de verhuurder wordt dit perceel doorverhuurt aan Deckers 

Franciscus. De verhuurder verklaart ook verhuurd te hebben aan de voorstaande Deckers 

Franciscus een perceel land gelegen onder Westerlo groot 200 roeden renende oost Voet 

Susanna, zuid de straat, west Roels Frans en noord Scroven Siardus. 

10 mei 1785 – Akte 14: Verhuur van landen    [WLO-NOT6525-121] 

Van Houdt Joannes, geauthoriseerd van zijn moeder Derboven Dimphna, verklaard 

verhuurd te hebben aan Aerts Waltherus een perceel land De Haegh groot 2 sillen voor een 

termijn van 6 jaar en verhuurt tot Oosterwijk op de molen. 

Item wordt er verhuurd door de voorstaande verhuurder een perceel land groot 10 sillen aan 

Van De Schrieck Peeter voor een termijn van 6 jaren. 

12 mei 1785 – Akte 15: Mangeling van land    [WLO-NOT6525-125] 

Compareerden de heer Dumondt en Tops Adrianus weduwnaar van Lemmens Maria 

Elisabeth en verklaren gekocht te hebben enkele heiden onder het markiezaat van 

Westerlo. Maar omdat een deel van de ene heide beter gelijkende is aan de andere en een 

deel van de andere heide aan de eerste heide, zo besluiten ze om te ruilen met elkaar. 

13 mei 1785 – Akte 15bis: Verkoop van land   [WLO-NOT6525-128] 

Boeckmans Joannes Franciscus (bejaarde jongeman) verkoopt aan Huveneers Petrus 

en zijn huisvrouw Peeters Maria Dimphna (koopman binnen Aarschot) een perceel heide of 

dennenbos gelegen omtrent De Laetberghen tegen De Diesterse Baan onder Herselt groot 3 

sillen renende oost Van Gansen Joannes Baptista, noord Wuyts Martinus, west De 

Distersche Baene, zuid heer dispensier van Tongerlo met een vijver. 

Dit perceel land aangekomen bij de verkoper bij koop tegen de erfgenamen of weduwe van 

wijlen Wuyts Peeter volgens goedenis daarvan gepasseerd voor de wethouders van Herselt 

op 14 juli 1783. 

19 mei 1785 – Akte 16: Volmacht van schepenen Olen  [WLO-NOT6525-131] 

De Peuter Peeter, Menten Hendrick, Laenen Martinus, Van Beylen Cornelis, Verreckt 

Peeter, Willems Martinus, Menten Martinus, Groenen Peeter, Sprengers Martinus, 

Cluyts Michael, Heyns Franciscus en Van Deyck Peeter allen representanten van het 

Graafschap Olen hebben verklaard om volmacht te geven aan notaris Oniaerts, binnen 

Olen residerende, om in de Raad van Brabant te compareren en over te brengen alle 

dorpsrekeningen, zettingen en verdere bescheiden die het dorp van Olen enigzins raken. 
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5 juli 1785 – Akte 17: Verkoop van meubelen   [WLO-NOT6525-134] 

De erfgenamen en de weduwe van wijlen heer Lagrange Jouanne zal aan de 

meestbiedende verkocht worden alle meubelen en alles wat ten koop zal voorgesteld 

worden. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met kopers... 

2 juli 1785 – Akte 18: Verkoop van land    [WLO-NOT6525-139] 

• Claes Joannes bejaarde jongenman 

• Claes Hendrick in huwelijk met De Ceuster Elisabeth 

• Claes Adriaen in huwelijk met Verschueren Joanna 

• Claes Elisabeth 

Allen erfgenamen van Claes Hendrick en Snoeckx Petronella. 

• Van Aelten Amandus in huwelijk met Schuermans N. 

• Van Aelten Amandus en Van Aelten Catharina bejaarde jongeman en dochter  

Allen kinderen en representanten van hun vader Van Aelten Amandus. 

Ze zullen verkopen aan de meest biedende een perceel heide groot 3 sillen gelegen omtrent 

De Hulst renende oost en noord Cornelis Jan en Adriaens Jan Baptist erfgenamen, zuid 

Wouwermans Peeter erfgenamen en west de baan. 

Op 2 juli 1785 is deze verkocht na langdurige afroepingen aan Wouwermans Peeter voor 

de som van 20 guldens en stelt daarop 8 hoogen. Compareerde ook Van Genechten 

Adriaen die zich borg stelt. 

Op 18 juli 1785 is gecompareerd Adriaens Peeter en stelt alsnog 4 hoogen. Op 20 juli 1785 

is gecompareerd Wouwermans Peeter en stelt alsnog 1 hooge. Op dezelfd dag stelde 

Adriaens Peeter nog een hooge en is bij het doen van de stokslag koper gebleven. 

Den ondergeschreven bekend ontvangen te hebben uit handen van Adriaens Peeter de 

som van 3 guldens van ... Van Aelten Amandus als momber van de wezen van Van Aelten 

Adriaen 1787. 

31 juli 1785 – Akte 19: Testament     [WLO-NOT6525-147] 

Peeters Theresia weduwe van wijlen Hermans Joannes Baptista en inwoonster van 

Westerlo, gezond van lichaam, gaande en staande, haar memorie en verstand wel machtig 

en verklaard niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer haar goederen gedisponeerd 

te hebben. 

• Ze bevestigt het testament dat gemaakt is met wijlen haar voornoemde man en 

gepasseerd voor notaris Van Schoubroeck op 22 februari 1778 en doet dood en 

teniet alle andere disposities van uiterste wil hetzij testamenten, codicillen, donaties 

en zeker een dispositie van uiterste wil van haar gemaakt en gepasseerd voor 

notaris Van Schoubroeck op 9 augustus 1781. 

• Zij laat al haar goederen na aan haar jongste dochter Hermans Maria Dimphna 

gelijk zij testatrice deze verkregen heeft volgens het voorstaande testament met 

wijlen haar man zaliger gemaakt op 22 februari 1778 voor notaris Van 

Schoubroeck. De andere kinderen krijgen enkel hun legitiem deel. 
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28 augustus 1785 – Akte 20: Verkoop van huis   [WLO-NOT6525-150] 

Bruynseels Carolus verkoopt aan de meestbiedende 2 huizen met hof daaraan.  

Voor de eerste koop is gesteld een huis en hof daaraan gelegen, gestaan omtrent de kerk 

momenteel in huur bij Coomans Balthazar renende oost Mariën Elisabeth, zuid weduwe 

Hermans Frans, west heer De Goy en noord de s’heeren straet. De verkoper heeft ook een 

akkoord gesloten met De Goy Petrus over het feit dat de voorstaande De Goy Petrus een 

deel op zijn erf gebouwd heeft, volgens contract gepasseerd voor notaris Coomans in het 

jaar 1784. Op 6 augustus 1785 verkocht aan Van Passel Peeter stellende daarop de 

kwantiteit van 20 hoogen, borg Peeters Richard. Op dezelfde dag is gecompareerd 

Douwen Adriaen die 10 extra hoogen stelt, borg Peeters Richard en is koper gebleven. 

Voor de tweede koop is gesteld een huis en stal gestaan en gelegen omtrent Den Engel 

renende oost Coomans Guilliam, zuid Den Engel ertegenaan gebouwd of Geskens N., west 

de straat en noord de verkoper. Het ene deel van deze woning is nu bewoond door 

Verheystraeten G. en het andere deel door Roman Jan Baptist met een hof gelegen 

omtrent de hof van de heer secretaris Van Wesel zo hetzelfde met een ander deel is 

gescheiden en welk deel hij reserveert voor het huis bewoond door Tiboorts Hendrick. 

Welke scheiding gemaakt is met 2 staken tussen de bonen en patatten van Verheystraeten 

Guillielmus renende oost verkoper, zuid de haag van heer secretaris Van Wesel, west de 

weg van het poortje van de voorstaande Van Wesel naar de plaats van Den Hoogenhof, 

noord Van Schoubroeck Richardus erfgenamen. Op 6 augustus 1785 verkocht aan T’Seyen 

Joannes Baptista stellende daarop nog de kwantiteit van 25 hoogen, borg Verlinden 

Frans. Op dezelfde dag is gecompareerd Douwen Adriaen die 10 extra hoogen stelt. Op 23 

augustus 1785 heeft de voorstaande T’Seyen Jan Baptist dit huis gekocht. 

31 augustus 1785 – Akte 21: Verkoop van huis   [WLO-NOT6525-161] 

Bruynseels Carolus en zijn vrouw Wuyts Maria Catharina (inwoners van Westerlo) laten 

goeden en vestigen Douwen Adriaen (inwoner van Zoerle) in een huis en hof gestaan aan 

de kerk van Westerlo, momenteel in huur bij Coomans Balthazar renende oost Marien 

Adriaen erfgenamen, zuid weduwe Hermans Frans, west De Goy Petrus en noord de straat. 

Het verkochte goed aan de verkopers toegekomen bij donatio inter vivos door wijlen 

Huypens Anna Maria gepasseerd voor notaris Coomans. Dit huis publiekelijk aan de 

koper verkocht op 23 augustus 1785 voor de som van 725 guldens. 

Item verklaren de verkopers om te laten goeden en vestigen T’Seyen Joannes Baptista en 

zijn vrouw Van Nuten Catharina in een huis, stal en hof renende oost Coomans Guillielmus, 

zuid Geskens N., west de straat en noord de verkoper. Dit goed aan de verkoper 

toegekomen uit hoofde en bij successie van haar comparants ouders volgens scheiding en 

deling gepasseerd voor notaris Tiborts residerende te Oosterlo. 

12 september 1785 – Akte 22: Verhuur van huis   [WLO-NOT6525-165] 

Leukens Joannes Baptista en zijn vrouw De Swert Lucia, inwoners van Herselt op De 

Laerbergh, verklaren verhuurd te hebben aan Pluys Adriaen en zijn huisvrouw een huis, 

stal, schuur met binnenveld daaraan gelegen renende oost de molenaar van Tongerlo en 

Mesen Joachim, zuid weduwe Peeters Guill., west s’heeren straat en noord s’heeren straat 

groot ongeveer 2 bunders. Volgen de condities van de verhuur… 
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13 september 1785 – Akte 23: Verkoop van meubelen  [WLO-NOT6525-168] 

Heer De Goy Petrus zal publiekelijk laten verkopen al de meubelen en effecten ten koop 

bevonden. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

20 september 1785 – Akte 24: Lening met onderpand  [WLO-NOT6525-174] 

Banes Theresia (bejaarde dochter) wonende tot Brussel en geboortig van Herselt bekend 

ontvangen te hebben van Aerts Hendericus (inwoner van Herselt) de som van 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Bunder groot 1 

bunder gestaan en gelegen omtrent De Drey Eycken onder Herselt renende oost Pauwels 

Theresia erfgenamen (weduwe Matthey Ferdinand), zuid en west Van Heist Cornelis 

erfgenamen en noord Van Dingenen Joannes. Het voorstaande perceel belast met een rente 

van 100 guldens die eerstdaags teniet zal gedaan worden door de rentgelderesse. 

30 september 1785 – Akte 25: Testament    [WLO-NOT6525-177] 

Hermans Anna Catharina (bejaarde jongedochter en inwoonster van Westerlo) gezond van 

lichaam, gaande en staande, haar memorie en verstand wel machtig en verklaard niet van 

deze wereld te willen scheiden vooraleer haar goederen gedisponeerd te hebben. 

• De testatrice wil begraven worden met een tamelijke uitvaart naar staat en conditie 

met 50 gelezen missen voor haar ziel. 

• Zij stelt aan als executrice testamentair Hermans Catharina de dochter van wijlen 

haar broer Hermans Joannes Baptista en Peeters Theresia die in hun leven 

gehuisden waren. 

• Al de resterende goederen uit het sterfhuis worden nagelaten aan Hermans 

Joannes Baptista, Hermans Petrus, Hermans Maria Cristina, Hermans Martinus, 

Hermans Maria Catharina en Hermans Maria Dimphna allen kinderen van wijlen 

haar broer Hermans Joannes Baptista. 

• Item aan Meulemans Joanna het kind van haar zuster. 

• Alle voorgaande testamenten, codicillen en andere akten worden dood en teniet 

gedaan en in het bijzonder het testament gepasseerd voor notaris Coomans. 

10 oktober 1785 – Akte 26: Lening met onderpand   [WLO-NOT6525-181] 

Naets Petrus Josephus en zijn vrouw Van den Branden Anna Elisabeth (inwoners van 

Zoerle Westerlo) hebben ontvangen van Matthey Rosa (bejaarde jongedochter en 

inwoonster van Westerlo) de som van 150 guldens.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Gestelandt renende oost 

Nuyers Sebastiaen erfgenamen, noord dezelfde, west het beneficie van het kasteel van 

alhier, zuid de straat en noord De Renderstraat op Wiekevorst. Item een perceel land 

genaamd De morkens Hijde renende oost Nuyers Sebastiaen erfgenamen, noord Heylen 

Jan, west Van Uytsel Adriaen en Gebruers Frans, zuid de rentgelder en Heylen Jacobus. 

Beide percelen gelegen te Zoerle Westerlo. 

16 oktober 1785 – Akte 27: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6525-184] 

De wethouders van Herselt als oppervoogden van de minderjarige kinderen van het 

voorstaande Herselt die ten gebreke van gestelde geëde mombers over de minderjarige 

zusters en broers van wijlen Van Herck Maria Anna zullen publiekelijk verkopen al de kleren 
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en lijnwaad van de voorstaande Van Herck Maria Anna. Volgen de condities van de 

verkoop en en lijst met kopers... 

26 november 1785 – Akte 28: Verkoop van huis   [WLO-NOT6525-189] 

Leukens Joannes Baptista en zijn vrouw De Swert Lucia (inwoners van Herselt op De 

Laerbergh) verkopen aan Coomans Guillielmus en zijn vrouw Peeters Theresia (inwoners 

van Westerlo) een huis, stal, schuur en binnenveld daaraan gelegen groot 2 bunders 

renende oost Verboven Victorinus en Mesens Joachim, zuid weduwe Peeters Guill. En 

Spaepen Peeter erfgenamen, west Van Echelpoel Frans erfgenamen en s’heeren straat, 

noord de baan van Westerlo naar Herselt.  

Dit huis aan de verkoper competerende bij koop tegen Mertens Petrus (meyer van Herselt) 

volgens akte gepasseerd voor de wethouders van Herselt op 21 augustus 1784. 

10 december 1785 – Akte 29: Verhuur van huis   [WLO-NOT6525-192] 

De Winter Jacobus (inwoner van Zoerle-Parwijs) en geauthoriseerd van zijn moeder Wijns 

Elisabeth,  verhuurd aan Van den Eynde Guillielmus en zijn vrouw Spaepen Theresia een 

pachterij gelegen in de meyerij onder Zoerle Westerlo, momenteel verhuurd aan Clé 

Joannes. 

Is ook gecompareerd Van Eynde Martinus (vader van de huurder) die verklaart om zich 

borg te stellen. 

16 december 1785 – Akte 30: Lening met onderpand  [WLO-NOT6525-196] 

Leflotte Franciscus en zijn vrouw De Winter Lucia (inwoners van Westerlo) hebben 

ontvangen van Douwen Adriaen (inwoner van Zoerle-Parwijs in vijfhuyssen) een kapitaal 

van 800 guldens. Als onderpand wordt gegeven een huis gelegen omtrent de kerk van 

Westerlo renende oost Mariën Adriaen erfgenamen, zuid Hermans Merten erfgenamen, west 

De Goy Peeter en noord de s’heerenstraat.   

Dit huis aan de comparanten competerende volgens koop tegen Bruynseels C. volgens 

goedenis gedaan voor de wethouders van Westerlo op 30 augustus 1785. 
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4 januari 1786 – Akte 1: Lening met onderpand   [WLO-NOT6526-005] 

De Wender Franciscus en De Wender Theresia bejaarde broer en zuster verklaren wel en 

deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van Van Dun Ferdinandus (inwoner van 

Herselt) een som van 250 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven hun 

kindsgedeelte op hen verstorven door de dood van hun vader en van hun moeder 

gedevolueert.  

Is mede comparerende hun moeder (alsnu in haar 2e huwelijk) die afziet van haar 

vruchtgebruik in de voorstaande panden. 

Opmerking: akte is ondertekend door Wenderickx Joannes Franciscus en Wenderickx 

Maria Theresia die waarschijnlijk de comparanten zijn van deze akte. Tekende ook Folders 

Anna Barbara, moeder van de comparanten. 

12 januari 1786 – Akte 2: Lening met onderpand   [WLO-NOT6526-008] 

Van Bael Paulus en zijn huisvrouw Corten Theresia verklaren wel en deugdelijk ontvangen 

te hebben uit handen van Van Dun Ferdinandus (inwoner van Herselt) een som van 100 

guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel moerbemd gelegen in De Woorkens omtrent De 

Vortjensche Heide onder Herselt renende oost weduwe juffrouw Halloint, zuid den loop, west 

Wuyts Jan Baptista en noord de voorschreven juffrouw. Item een perceel weide gelegen 

omtrent De Quaedestraat omtrent De Vortjensche Heide renende oost De Neef Peeter, zuid 

Rens Sebastiaen, west Van Gansen Andries en noord De Winter Peeter erfgenamen. Voor 

vrij zuiver en onbelast salvo justo behalve 100 guldens courant geld aan Heylen Joanna 

Elisabeth. 

13 januari 1786 – Akte 3: Toestemming voor huwelijk  [WLO-NOT6526-011] 

De ongdergeschrevene Gebruers Anna Maria Elisabetha verklaard bij deze volmacht te 

geven aan notaris Peeters om zich te vervoegen en te transporteren bij haar ouders 

Gebruers Franciscus en Van Ouytsel Anna Catharina (inwoners van Zoerle) om aan hun 

voorbescheven ouders af te vragen of de voorgeschreven ouders willen toestemmen in de 

huwelijksbeloften en het huwelijk als ondergeschreven Gebruers Anna Maria Elisabetha 

graag zou doen met Seyen Adrianus Josephus, zoon van wijlen Seyen Joannes en 

Vanleeufel Maria Elisabeth en indien hier geen positief antwoord op komt zal de 

voorschreven notaris hier tegen protesteren. 

Ten verzoek van bovenstaande Gebruers Anna Maria Elisabetha en ten gevolge van de 

bovenstaande procuratie heeft notaris Peeters zich getransporteert ten huize van haar 

ouders Gebruers Frans en Van Uytsel Anna Catharina en hen gevraagd of zij willen 

toestemmen met deze huwelijksbeloften en huwelijk als boven geschreven graag zou 

aangaan met T’Seyen Adrianus Josephus, zoon van wijlen T’Seyen Joannes en Van 

Leuffel Anna Elisabeth en alzo mij aldaar getransporteerd om voort ... en waarop ik mij 

notaris in deze kwaliteit en met de 2 getuigen mij wederom getransporteerd hebt bij en ten 

huize van Gebruers Frans en Van Uytsel Anna Catharina als wanneer ik niet thuis heb 

bevonden de voorschreven Gebruers Frans en heb ik gesproken met haar moeder Van 

Uytsel Catharina dewelke mij als antwoord gegeven heeft dat zij niet met allen met mij te 

doen had ... dit aannemende als weigering en heb daarover geprotesteerd. 
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21 januari 1786 – Akte 4: Verkoop van hout    [WLO-NOT6526-016] 

Conditie en voorwaarde waarop men vanwege de erfgenamen van Matthey Ferdinand, 

Lamblotte N. en Van Dun Ferdinandus zal verkopen de nabeschreven kopen zowel 

dennen als eiken schaarhout en boomstronken. 

Volgen de condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 

1 februari 1786 – Akte 5: Verhuur van pachthoeve   [WLO-NOT6526-022] 

Huypens Franciscus in huwelijk met Boonen Anna Catharina (inwoners van Westerlo) 

verklaren verhuurd te hebben aan Verheyden Peeter in huwelijk met Adriaens Maria 

(inwoners van Veerle) een pachterij gestaan omtrent Veerle in het gehuch Heynvenne met 

de bijhorende landen. De huurder verklaard dat hij 3 sillen land in huur is nemende die de 

verhuurder onlangs bij koop verkregen heeft tegen Hollants Frans. Deze pachterij 

momenteel in huur gebruikt door Verdonck Joannes. 

Volgen de condities van de verhuur... 

3 februari 1786 – Akte 6: Codicille     [WLO-NOT6526-026] 

Coenen Clara en haar man Cuypers Joannes Franciscus (inwoners van Tongerlo) beiden 

aan mij notaris bekend en beiden in goede dispositie mitsgaders in volkomen gebruik van 

hun verstand en zinnen. 

Ze verklaren te bevestigen het testament dat zij op 27 juni 1777 hebben gemaakt voor 

notaris Van Roy binnen Tongerlo residerende en dat zij willen dat aan hetzelfde testament 

toegevoegd zal worden het volgende: 

• Eerst wilt en begeert zij codicillatrice dat het legaat bij het gemelde testament 

gemaakt ten voordele van de eerwaarde heer Ducaers gewezen kartuizer mits deze 

zal komen te cesseren. 

• Item wilt zij codicillatrice dat het legaat van 50 guldens jaarlijks hetwelke zij ingeval 

van haar aflijvigheid heeft gelaten aan Van Hal Jan Baptist en bij dezelfde voor 

aflijvigheid aan Van Hal Wouter mits deze ingelijks zal komen te cesseren. 

• Item wilt en begeert de codicillatrice dat ingeval Van Hal Joannes Baptista zou 

komen te overlijden na haar dood zonder wettige kinderen achter te laten, in dat 

geval de helft van al haar erfelijke goederen aan dezelfde bij het voorgemelde 

testament gelaten, voor de eigendom zal overgaan en vallen in volle eigendom met 

het recht van vrije dispostie aan de kinderen van Van Hal Wouter gewoond 

hebbende tot Beerse bij Turnhout. 

• Item wilt en begeert zij codicillatrice dat de eerwaardige heer Ducaers Jacobus 

Servatius gewezen kartuizer en zoon van Ducaers Walterus en Piha Maria 

Theresia na de dood van de laatstlevende van codicillateuren zal hebben en 

profiteren het gehele vruchtgebruik van 2/4 delen in haar codicillatrices erfelijke 

goederen als zij bij het voorgemelde testament heeft gelaten aan Piha Maria 

Theresia en Piha Anna Catharina en dat de voorschreven heer Ducaers Jacobus 

Servatius jaarlijks tot lavenis van de codicillatrices ziel zal moeten celebreren 50 

missen van requiem. 

• Bovendien laat zij codicillatrice aan haar man naast alles wat zij in haar testament 

aan dezelfde heeft gelaten en gemaakt haar gouden trouwring. 
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• En de codicillateuren nu gezamenlijk disponeren en prelegateren aan de kinderen 

van Cuypers Maria (zuster van de codicillateur) verwekt met Heylen Merten een 

huis en hof gestaan en gelegen tot Tongerlo door de codicillateuren gezamenlijk 

gekocht van de erfgenamen van Van Morckhoven Hendrick. En ook nog een huis 

met omtrent half bunder erf daaraan gelegen omtrent De Santvoort onder Tongerlo 

ook bij koop verkregen van de erfgenamen van Cuylaers Jan en Verheyden Maria. 

De voorschreven Cuypers Maria zal van dezelfde huizen en gronden na de dood 

van beiden codicillateuren levenslang het vruchtgebruik genieten. 

• De codicillateur wilt en begeert dat het legaat van 100 guldens bij het gemelde 

testament gelaten aan de eerwaarde heer Oniaerts Nicasius (geestelijke in de Abdij 

van Averbode) voor de helft en de ander helft aan de eerwaardige heer Oniaerts 

Petrus (priester in de Abdij van Tongerlo). 

• De codicillateur maakt en laat al zijn immeubilaire goederen aan zijn broers en 

zusters. 

• De legaten voor de lavenis van hun zielen gelaten aan de Capucijnen en 

Minderbroeders zullen komen te cesseren. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo ten woonhuize van de codicillateuren ter 

presentie van Van de Zande Josephus en De Ceuster Petrus geburen als getuigen hiertoe 

aangezocht. 

2 maart 1786 – Akte 7: Verkoop van schaarhout   [WLO-NOT6526-030] 

De eerwaarde heer Van Boven dispensier van de Abdij van Tongerlo zal na voorgaande 

kerkgeboden publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven kopen van 

afgekapte eesters gelegen in De Cruyswinckel en het dennenbos in De Quatehoeven. 

Volgen de verkoopscondities en de lijst met de kopers ... Aldus gedaan en gesloten ten huis 

van Luyten Peeter tot Bergom en in de presentie van de getuigen Coomans Guillielmus en 

Celen Norbertus. 

3 maart 1786 – Akte 8: Verkoop van schaarhout   [WLO-NOT6526-036] 

Conditie en voorwaarde waarop men vanwege Naemen Joannes, de secretaris Verellen, 

de weduwe Peeters Guill. en Peeters Richardus zal verkopen de nabeschreven kopen 

hout.  

Volgen de verkoopscondities en de lijst met de kopers ... 

8 maart 1786 – Akte 9: Lening met onderpand   [WLO-NOT6526-043] 

Swolfs Theresia weduwe van wijlen Gorts Amandus (inwoners van Herselt) verklaard 

ontvangen te hebben van Van Dun Ferdinandus (inwoner van Herselt) een som van 50 

guldens. Als onderpand wordt gegeven een huis gestaan en gelegen binnen Herselt renende 

zuid Lens Gilis, oost De Plaets, west en noord Sneyers Jan erfgenamen.  

Item alsnog de aanpalende hof renende oost Lens Gilis en zichzelf, zuid De Brie Daniel, 

west Aerts Anna Maria en noord Sneyers Jan erfgenamen. Alles voor vrij, zuiver en onbelast 

behalve dat zij rentgeldster alsnog aan hem rentheffer is geldende een som van 100 guldens 

volgens akte gepasseerd voor notaris Verlinden op 29 mei ... zodat de voorschreven 

panden nu belast zijn met 2 obligaties samen voor 150 guldens. 
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10 maart 1786 – Akte 10: Verhuur van land    [WLO-NOT6526-047] 

Broeckhoven Catharina weduwe van wijlen Vranckx Paulus geassisteerd met Vranckx 

Jacobus haar zwager, dewelke verklaart verhuurt te hebben aan de weduwe van Peeters 

Guill. een weide gelegen in De Quaystraet renende oost weduwe Halloint, zuid weduwe 

Gijsen Jan, west Tiboorts Cornelis erfgenamen en noord weduwe Spapen Peeter.  

Volgen de condities van de verhuur ... en is o.a. ondertekend door Tieboors Catharina. 

14 maart 1786 – Akte 11: Akkoord over huurgeschil  [WLO-NOT6526-050] 

Bosgaerts Augustinus (inwoner van Zoerle Westerlo) en Bosgaerts Joannes Baptista 

(zoon van de eerste comparant) hebben een akkoord gesloten over de achterstallige 

huurgelden en het onderhoud van het verhuurde huis door de 2e comparant. 

14 maart 1786 – Akte 12: Verhuur van huis    [WLO-NOT6526-053] 

Bosgaerts Augustinus (inwoner van Zoerle Westerlo) verklaard verhuurd te hebben aan 

zijn zoon Bosgaerts Joannes Baptista een pachterij of woning gelegen onder Westerlo met 

de bijhorende landen en weiden daaraan gelegen. Volgen de condities van de verhuur ... 

6 april 1786 – Akte 13: Testament     [WLO-NOT6526-056] 

Gorts Jacobus en zijn vrouw Gijbens Catharina (inwoners van Zoerle Westerlo) beiden 

gezond van lichaam, gaande en staande hun verstand memorie en alle andere zinnen 

volkomen machtig en verklaren niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer hun 

goederen gedisponeerd te hebben. 

• De testateuren willen na hun dood begraven worden met en tamelijke uitvaart naar 

staat en conditie ter discretie van de langstlevende van hun beiden die ook de 

kinderen in dit huwelijk verwekt zal moeten onderhouden. 

• De testateur heeft in zijn eerste huwelijk verschillende kinderen verwekt met Van 

Deyck Catharina en hij heeft alle erfgoederen die hij in vruchtgebruik heeft afgestaan 

in het voordeel van de voorstaande kinderen uit zijn 1e huwelijk. 

• De voorkinderen hebben genoten de helft van de hafelijke goederen en de 

testateuren willen dat ook de nakinderen hun deel krijgen. 

Gedaan ter presentie van Peeters Richard en Verlinden Franciscus als getuigen hiertoe 

aangezocht. 

24 april 1786 – Akte 14: Verkoop van land    [WLO-NOT6526-060] 

Vranckx Jacobus in huwelijk met Wuyts Anna Catharina verklaren verkocht, gecedeert en 

getransporteert te hebben aan heer Coomans Guill. (apotheker binnen Westerlo) een 

perceel heide gelegen omtrent De Boonbergen renende oost Steyen Frans erfgenamen, zuid 

de straat, west heer Markies en noord Wuyts Jan Baptist. 

De ondergeschreven verklaart dat notaris Peeters voor de helft in de heide hierboven 

genoemd wordt gegooid actum 22 mei 1786. 

Op 21 mei 1786 is Coomans G. en Peeters G. ieder voor de helft in het voorstaande 

perceel gegooid, opdracht gedaan door Van De Broeck Jan Baptist coram de meyer en al 

de schepenen. 
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1 mei 1786 – Akte 14bis: Verkoop van land    [WLO-NOT6526-063] 

Van Gansen Joannes Baptista en zijn vrouw De Brie Catharina (inwoners van Westerlo) 

verklaren verkocht en getransporteert te hebben aan Wouwermans Peeter en zijn vrouw 

Wilms Maria Anna (inwoners van Hulst onder Herselt) een perceel land gelegen aan De 

Hulst groot 1,5 sille renende oost de koper, zuid Van Nieuwenhuyse Adriaen met gebruik van 

water te mogen halen in zeker vijverke daaraan, west zijne Excellentie met de straat en 

daarover een bos, noord de verkoper met zijn dennenbos Het bosch gescheiden met een 

gracht die de verkoper reserveert als mede het servituut van over het verkocht land te 

mogen rijden naar zijn bos zonder dat hij de koper tegen zal hebben. 

1 mei 1786 – Akte 15: Lening met onderpand   [WLO-NOT6526-066] 

Thiels Joannes (bejaarde jongeman) zoon van wijlen Thiels Adrianus Huibertus en 

Heylen Joanna Elisabeth in hun leven gehuisden en inwoners van Herselt, welke 

comparant verklaart de nabeschreven penningen te lichten om zichzelf in staat te stellen in 

een smidswinkel, en verklaard ontvangen te hebben uit de handen van Matthey Rosa 

(bejaarde jongedochter) een som van 300 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven al de goederen op hem verstorven en gesuccedeerd van zijn 

vader en van zijn moeder en Van Dun Ferdinandus stelt zich hiervoor borg principaal. 

8 mei 1786 – Akte 16: Lening met onderpand   [WLO-NOT6526-070] 

Voor wethouders van Herselt is gegooid een rente van 150 guldens kapitaal tegen 4 percent 

blijkens de goedenis gepasseerd voor de wethouders van Herselt op 19 maart 1764 en alhier 

gezien en ondertekend Van Genechten Adriaen en dat de comparant hier nabeschreven is 

belast voor een 3e deel in de voorschreven rente van 150 guldens kapitaal die de vader van 

de comparant had gelicht op een perceel land groot een oud bunder genaamd De Kleyne 

Hoeve gelegen tot Wesel renende oost Derboven Adolphus, west de straat, zuid Van 

Gehuchten Norbert, noord Heilige Geest. 

De voorstaande rente was verlopen 26 jaar geleden en kwam dus voor zijn deel in de 

verlopen intresten tot 55 guldens en 10 stuivers uit de voorschreven 150 guldens en dus is 

op heden 8 mei 1786 gecompareerd voor mij notaris en zekere getuigen Rombouts 

Joannes (bejaarde jongeman en inwoner van Rillaar) geboortig van Wesel onder Herselt 

dewelke verklaart schuldig te zijn 105 guldens en 10 stuivers kapitaal uit handen van juffrouw 

Halloint Norbertina.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De Heykens gelegen tot Wesel 

onder Herselt groot 1,5 sille renende oost Janssens Frans, zuid Adriaens Peeter 

erfgenamen, west Juffrouw Halloint en noord …  

15 mei 1786 – Akte 17: Verhuur van pachthoeve   [WLO-NOT6526-074] 

Helsen Petrus (inwoner van Strateneynde onder Tongerlo) verklaard verhuurd te hebben 

aan zijn zoon Helsen Hendericus een pachterij gelegen tot Gelindel onder Westerlo met de 

bijhorende landen. Volgen de verdere condities van de verhuur ... 

15 mei 1786 – Akte 18: Akkoord over erfgoederen   [WLO-NOT6526-078] 

• Helsen Anna Catharina (bejaarde jongedochter) inwoonster van Strateneynde onder 

Tongerlo 
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• Helsen Anna Maria met haar man en momber Van Kerckhoven Ferdinandus 

• Helsen Hendericus Josephus in huwelijk met Lemmens Anna Catharina inwoners 

van Gelendel onder Westerlo 

Allen kinderen van Helsen Peeter en van wijlen Geps Maria Theresia ter ene zijde en de 

voorstaande vader Helsen Petrus nu in huwelijk met Heylen Anna Maria ten andere zijde. 

Om alle ruzies en geschillen die zouden komen te ontstaan na de dood van hun vader 

Helsen Peeter verklaren de comparanten overeengekomen te zijn in de succesie van Van 

Den Brande Adriaen en Van Rompay Elisabeth dat de 2e comparant Helsen Peeter vader 

van de eerste comparanten zal betalen en geven de som van 100 guldens courant geld en 

dienvolgens 300 guldens aan elk van de eerste comparanten. 

De eerste comparanten verklaren dan om af te zien van elke aandeel dat zij hebben in de 

erfgoederen van Van Den Brande Adriaen en Van Rompay Elisabeth en deze te laten aan 

de kinderen verwekt in het 2e huwelijk van de 2e comparant. Deze goederen aan de 2e 

comparant gemaakt bij testament gepasseerd voor notaris Van Schoubroeck. 

1 juni 1786 – Akte 19: Verkoop van hout    [WLO-NOT6526-082] 

Conditie en voorwaarde waarop men vanwege Van Genechten Adriaen, T’Seyen Jan 

Baptist, de weduwe Van Aelten, Hermans Frans en Helsen Frans publiekelijk aan de 

meestbiedende zal verkopen de nabeschreven kopen van bomen en stronkhout. Volgen de 

condities van verkoop en de lijst met al de kopers ... 

17 juni 1786 – Akte 20: Leercontract     [WLO-NOT6526-088] 

Wouters Petrus (molenaar binnen Zoerle) en Michiels Dominicus sluiten een akkoord over 

het aanleren van de stiel van het malen aan Michiels Joannes Baptista, minderjarige zoon 

van de 2e comparant door de 1e comparant.  

Michiels Joannes Baptista zal de volgende 2 jaren gaan inwonen bij Wouters Petrus als 

leerjongen en hiervoor zal Wouters Petrus jaarlijks betaald krijgen de som van 30 guldens. 

Volgen de verdere condities van het contract ... 

2 juni 1786 – Akte 21: Toestemming voor huwelijk   [WLO-NOT6526-091] 

Op verzoek van Floerberghs Hendericus zal notaris Peeters zich samen met 2 getuigen 

vervoegen en transporteren bij Verbist Catharina (inwoonster van Zoerle in het gehucht 

Gelindel), bejaarde dochter van Verbist Peeter en zijn vrouw Van Pelt Elisabeth, dewelke 

verklaard heeft dat ze een kind verwacht van de voorstaande Floerberghs Hendericus.  

Daarom laat hij afvragen of Verbist Catharina samen met hem zich wilt begeven bij de 

lokale heren pastoors van ieders respectievelijke parochie om voor dezelfden te 

ondertrouwen. Als Verbist Catharina hier niet op ingaat, zal hij haar rechterlijk vervolgen 

voor het verspreiden van roddels. 

Op 2 juni 1786 omtrent half tien in de voormiddag heeft notaris Peeters in de gemelde 

kwaliteit zich begeven bij Verbist Catharina (inwoonster van Westerlo gehucht Gelindel) en 

het bovenstaande rechtelijk afgevraagd waarop zij heeft geantwoord dat er tijd genoeg is 

hiervoor. Hiertegen protesterende en dit aangezien hebbende als een weigering waarop haar 

vader heeft gevraagd voor 14 dagen uitstel ... 
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21 juni 1786 – Akte 22: Controle op rekeningen van Olen  [WLO-NOT6526-095] 

Notaris Oniaerts ten deze aanzocht zal zich in naam van de ondergeschrevenen als 

gelasten van De Peuter Peeter, Menten Henderick en de andere gegooiden als 

representanten van Olen volgens hun procuratie gepasseerd voor notaris Peeters op 19 

mei 1785 vervoegen aan en naast Soeten Jan Baptist (secretaris van Olen) en aan hem in 

kwaliteit van notaris afvragen of hij van intentie is aan de ondergeschrevenen in zijn gemelde 

kwaliteit te geven de zetboeken, rekeningen en verdere stukken over de administratie van de 

gemeente Olen enz ... 

18 juli 1786 – Akte 23: Terugbetaling van obligatie   [WLO-NOT6526-100] 

Matthey Rosa (bejaarde jongedochter) inwoonster van Westerlo bekend ontvangen te 

hebben van Verlinden Joachim (inwoner van Herselt) de som van 810 guldens en 13 

stuivers als terugbetaling van een gelijke obligatie van 800 guldens courant geld. Deze 

obligatie gestaan hebbende tot last van de voorstaande Verlinden Joachim en 

Coolbunders Catharina en bezet op een huis, stal, schuur en binnenblok gestaan onder 

Herselt groot 2 bunders renende oost de rentgelders en andere panden als blijkt uit akte 

gepasseerd voor notaris Peeters op 14 oktober 1784. 

22 juli 1786 – Akte 24: Verhuur van land    [WLO-NOT6526-104] 

Heer Wuyts Martinus (inwoner van Westerlo) verklaard verhuurd te hebben aan Verbist 

Hendrick en Matthijs Joseph (inwoners van Herselt) een perceel hooiwas gelegen onder 

Westerlo genaamd Het Schaepwas groot een half bunder. Volgen de condities van de 

verhuur ... 

23 augustus 1786 – Akte 25: Testament    [WLO-NOT6526-107] 

Hermans Anna Catharina (bejaarde jongedochter) momenteel wonende tot Westerlo en 

ongezond van lichaam, gaande en staande haar verstand, memorie en alle andere zinnen 

nochtans volkomen machtig en wilt niet van deze wereld scheiden alvorens haar goederen 

gedisponeerd te hebben en dat in manieren als volgt: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart en 50 missen tot 

lavenis van haar ziel. 

• Als executrice testamentair wordt aangesteld Hermans Maria Catharina dochter van 

wijlen haar broeder Hermans Joannes Baptista en Peeters Theresia. 

• De executrice zal genieten al de klederen en het lijnwaad van de testatrice. Item de 

beste kist, een kleerkast en verder alle meubilaire effecten die gevonden worden 

behalve het geld en een gegooide rente van 50 guldens staande tot last van 

Hermans Jan Baptist (meester rademaker tot Testelt). 

• Al het geld en de voorstaande rente worden nagelaten aan Hermans Maria Cristina, 

Hermans Maria Catharina en Hermans Maria Dymphna alle 3 jonge dochters van 

wijlen haar broer Hermans Joannes Baptista om door hun in 3 gelijke delen 

gedeeld te worden. 

• Alle voorstaande testamenten worden hiermee dood en teniet gedaan en in het 

bijzonder 2 testamenten, het ene gepasseerd voor notaris Coomans op ... en het 

andere voor notaris Peeters op 30 september 1785. 
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28 september 1786 – Akte 26: Scheiding en deling   [WLO-NOT6526-111] 

Corten Jacobus in huwelijk met Dams Lucia ter ene zijde en Corten Dimphena in huwelijk 

met Gijbels Joannes Baptista (inwoners van Bergom Herselt) ter andere zijde, hebben 

gescheiden en gedeeld hun onverdeelde goederen in 2 delen. Deze goederen op hun 

condividenten verstorven bij de dood van hun ouders Corten Fransus en Wuyts Catharina. 

Kavel A, bevallen aan Corten Dimphena en Gijbels Joannes Baptista: 

• Huis, stal, schuur en hof daaraan gelegen binnen Bergom met alsnog een deel erf 

daaraan gelegen noordwaarts palende tegen de hof en zuidwaarts tegen het plein ... 

renende in het geheel noord het plein van zijn excellentie, oost een straatje en 

daarover Mesens Joachim, zuid de hof van het klein huis aan de 2e kavel ... , west 

het klein huis ... 

• De helft van een perceel bemt gelegen omtrent Den Cruywinckel genaamd Den 

Loeren Bempt renende oost Wuyts Martinus, zuid de straat, noord Wuyts Martinus 

voorstaand en west 2e kavel. 

• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Vaerenbroeck groot 1 sille renende 

oost Kerk van Zammel, zuid Boeckx en Wuyts Martinus, west 2e kavel en noord 

weduwe Helsen Norbert tot Westerlo. 

• De helft van een perceel land groot 130 roeden gelegen tot Bergom renende oost 

heer dispensier, zuid heer marquis, west Corten Jacobus en heer dispensier. 

• De helft van een bos gelegen in Kidorp renende oost 2e kavel, zuid heer Dumond, 

west weduwe Peeters Guill. en noord Mesens Joachim. 

• Een perceel land gelegen tot Wesel in 2 gedeeld door hun condividenten renende 

oost Peeters Joannes, zuid Verlinden Andreas, west 2e kavel en noord Smeyers 

Martinus. 

• De helft van een perceel land gelegen op Den Bleyenbergh renende zuid Suls 

Dymphena, oost en west Willekens N., noord 2e kavel. 

Kavel B, bevallen aan Corten Jacobus en Dams Lucia: 

• Huis, stal, schuur en een hoekske erf daarachter gelegen genaamd Het Cleyn Huyse 

renende oost Het Groote Huys of 1e kavel, zuid dat hoekske erf en daarover Vranckx 

Jacobus, west Hoefkens Peeter en noord Gijbels Joannes Baptista. 

• Een perceel hof gelegen achter het grote huis en ten dele achter het kleine huis 

renende oost een straatje en daaracher Mesens Joachim, zuid Putte Joanna Maria 

(weduwe Wuyts Peeter), west Vranckx Jacobus en noord den hof van het groot huis. 

• De helft van een perceel bempt gelegen omtrent Den Cruywinckel genaamd Den 

Loeren Bempt renende oost 1e kavel en daarover Wuyts Martinus, zuid de straat, 

noord Wuyts Martin en Wuyts Joannes Baptista, west De Wender Henderick 

erfgenamen. 

• De helft van een perceel land groot 130 roeden genaamd De Heyde renende oost 1e 

kavel, zuid Van Genechten Frans, west de kinderen van ... en Mesens Andreas. 

• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Vaerenbroeck groot 1 sille renende 

oost Kerk van Zammel, zuid Boeckx en Wuyts Martinus, west heer marquis en noord 

Van Loy Henderick. 

• De helft van een dennenbos gelegen in Kidorp renende oost Marien Adriaen 

erfgenamen, zuid heer Dumond, west 1e kavel en daarover weduwe Peeters Guill., 

noord Mesens Joachim. 
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• Een perceel land gelegen tot Wesel renende oost 1e kavel, west s’heerenstraat, 

noord ... 

• De helft van een perceel land gelegen op Den Bleyenbergh renende zuid Suls 

Dymphena, oost en west Willekens N., noord de heide of baan. 

De gedeelde goederen zijn ook nog belast met een obligatie van 250 guldens aan Wuyts 

Jacobus tot Brussel waarvan elk kavel de helft zal moeten dragen. Het kleine huis is 

momenteel ook nog verhuurd aan Van Houdt Guill. die hierin mag blijven wonen tot half 

maart 1789. Volgen de verdere condities van de scheiding en deling ... 

5 oktober 1786 – Akte 27: Verkoop van hout   [WLO-NOT6526-117] 

Conditie en voorwaarde waarop heer Coremans Jan Baptist en heer Aerts Joannes aan 

de meestbiedende zullen verkopen de nabeschreven kopen van dennen schaarhout, 

brandhout en stokken. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 

17 oktober 1786 – Akte 28: Verhuur van huis   [WLO-NOT6526-123] 

Peeters Peeter (inwoner van Wesel) heeft verhuurt aan Mertens Catharina weduwe van 

wijlen Bosgaerts Fransus (inwoonster van Bergom) geassisteerd met haar zoon Mertens 

Peeter die de huur is accepterende in een huis, stal en hof met ongeveer 3 sillen land 

daaraan gestaan en gelegen tot Bergom onder Herselt. Volgen de verdere condities van de 

verhuur ... 

13 november 1786 – Akte 29: Transport van rente   [WLO-NOT6526-126] 

Coomans Balthazar (inwoner van Westerlo) verkoopt, cedeert en transporteert aan de 

weduwe van Meynckens P. J. (inwoonster van Het Clijn Antwerpen alhier binnen Westerlo) 

een obligatie van 6 guldens jaarlijks die staat tot last van de weduwe van wijlen Verboven 

Petrus (ook inwoonster van Westerlo). Deze obligatie vertegenwoordigd dienvolgens een 

kapitaal van 150 guldens courant geld en is verleden aan de eerste comparant volgens akte 

gepasseerd voor notaris Halloint op 14 november 1760. 

De voorstaande obligatie door Verboven Petrus in huwelijk met Verstappen Catharina 

verleden aan Coomans Maria Catharina in haar leven geestelijke dochter. De voorstaande 

rente is verstorven op de 2 kinderen van wijlen Coomans Ferdinand en De Bas Joanna 

Josepha het eerste kind Coomans Balthazar en het tweede kind Coomans Joannes 

Franciscus waarvan het 2e kind aan het 1e kind zijn helft heeft verkocht en gecedeert aan 

zijn broer Coomans Balthazar op 7 april 1782 bij contract gepasseerd ... 

22 december 1786 – Akte 30: Testament    [WLO-NOT6526-129] 

Bruynseels Carolus en zijn vrouw Wuyts Maria Catharina (inwoners van Westerlo), de 

comparant gezond van lichaam, gaande en staande en de comparante ziek te bed liggende 

beiden nochtans hun verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig en willen 

niet van deze wereld scheiden alvorens hun goederen gedisponeerd te hebben en dat in 

manieren als volgt: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart en 30 missen tot 

lavenis van hun zielen. 

• Alle voorgaande testamenten, codicillen, donaties worden dood en teniet gedaan. 
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• De langstlevende moet de kinderen uit hun huwelijk onderhouden en als de kinderen 

tot volwassen leeftijd gekomen zijn, zal elk van hun een uitzet krijgen van 300 

guldens. 

• De langstlevende zal zijn vrijmeester of vrijmeesteresse van al hun goederen. De 

langstlevende heeft ook het recht om 1 of 2 voogden te kiezen voor hun nog 

minderjarige kinderen. 

• Als de langslevende hertrouwd, komt dit testament te vervallen. 
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15 januari 1787 – Akte 1: Afvraging over momberrekeningen [WLO-NOT6527-004] 

Notaris Peeters zal zich in naam van de ondergetekenden begeven naar Boonen Francus 

(inwoner van De Blaerdoncsche Hoeve) en Gerard Claes (inwoner van Tongerlo) als 

mombers van de wezen van wijlen Boonen Francus en Van Opstal Catharina in hun leven 

inwoners van De Groote Hoeve in Testelt om de voorgenoemde voogden in de naam van de 

ondergetekende bejaarde kinderen van Boonen Francus en Van Opstal Catharina te 

bedanken voor hun voogdij en de administratie over hun en hun goederen.  

En ook om binnen de 14 dagen alle rekeneningen en bewijs van hun administratie te 

bezorgen aan de ondergetekenden. Indien dit geweigerd wordt, zal de notaris alle kosten, 

schade en interesten verhalen op de voorstaande Boonen Francus als toeziender en de 

voorstaande Claes Gerardus als oppermomber. Actum Testelt 15 januari 1787 en is 

ondertekend door: Boonen Henricus, Boonen Joannes, Boonen Petrus, Boonen 

Adriaen en Boonen Joannes Baptista. 

Op 20 januari 1787 heeft de notaris zich ter presentie van Van Den Brande Joannes 

begeven ten huise van Boonen Fransus en heeft als antwoord gekregen dat hij het zich al 

lang verwenst heeft dat hij bij Claes Gerard gegaan is om elkaar te spreken over hoe zij de 

rekeningen op een goede manier zouden kunnen overdragen. Daarna heeft de notaris zich 

begeven naar Claes Geerd die verklaard dat hij de rekeningen zo snel mogelijk wil 

overdragen. 

9 februari 1787 – Akte 2: Uitkoop en schuldbekentenis  [WLO-NOT6527-007] 

Wouters Petrus en zijn vrouw Vanhemelen Anna Catharina (inwoners van Zoerle Westerlo 

in de molen) verklaren dat zij de huur van de molen, de meubilaire effecten en alles wat 

onder de haafgoederen gerekend kan worden van zijn vader Wouters Geerard (voorheen 

molenaar van Zoerle Westerlo) heeft afgekocht volgens akte van uitkoop tegen zijn vader 

gepasseerd voor de wethouders van Westerlo verleden jaar van de som vermeld in de 

voornoemde akte en dat uit deze som door zijn voorstaande vader aan zijn broer moet 

uitgedeeld worden de som van 400 guldens geld over de uitkoop van de 2e comparant. 

Zodoende bekend de comparant schuldig te zijn aan zijn broer Wouters Geerard (bejaarde 

jongeman) de som van 400 guldens geld, dewelke verklaard deze som ontvangen te hebben 

van zijn vader. 

5 februari 1787 – Akte 3: Verkoop van houtwas   [WLO-NOT6527-007] 

Gebruers Adriaen en zijn vrouw De Becker Maria Catharina verklaren verkocht te hebben 

aan Boset Joannes (dienaar van justitie te Westerlo) de houtwas staande op een heide Het 

Sransele Venne groot een half bunder renende zuid Van Hemelen Merten, west De Winter 

Fransus, noord de baan uit de Cathovestraat naar het Goor en oost Wouters Petrus. 

De comparanten verklaren ook om bij donatio inter vivos overgegeven en gecedeert te 

hebben aan Boset Joannes een heide genaamd Het Schranseleven groot 2 sillen renende 

oost Wouters Peeter, zuid Van Hemelen Merten,west De Winter Fransus en noord de baan 

van de Cathovestraat naar het Goor. 
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14 februari 1787 – Akte 4: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6527-013] 

Deswert Lucia weduwe van wijlen Leukens Joannes Baptista zal publiekelijk verkopen 

aan de meestbiedende alle havelijke meubelen en effecten. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met de kopers ... 

27 februari 1787 – Akte 5: Verkoop van schaarhout  [WLO-NOT6527-021] 

De heer Raadspensionaris van de hofstad Leuven heeft de opdracht gegeven om 

schaarhout publiekelijk te verkopen. Volgen de voorwaarden van de verkoop en de lijst met 

de kopers ... 

28 februari 1787 – Akte 6: Verkoop van schaarhout  [WLO-NOT6527-025] 

De eerwaarde heer Van Boven dispensier van de Abdij van Tongerlo zal publiekelijk 

verkopen aan de meestbiedende de nabeschreven kopen van afgekapte eesters gelegen in 

De Cruyswinckel en in het dennenbos achter Den Neersbosch en ook al het schaarhout 

aldaar bevonden. 

Volgende de voorwaarden van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

24 maart 1787 – Akte 7: Lening met onderpand   [WLO-NOT6527-032] 

De heer Bosquet P. M. (advocaat en secretaris van Herselt) verklaart ontvangen te hebben 

uit handen van de heer Verellen (secretaris van Veerle) als geconstitueert van juffrouw Van 

Der Borght Joanna (inwoonster van Antwerpen) en tante van de huisvrouw van de 

constituant een kapitaal van 2000 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven al zijn goederen en een manuele procuratie van zijn vader 

Bosquet F. J. (raadintendant van zijn excellentie de heer Markies en inwoner van de stad 

Brussel) en is hierdoor verbindende een pachthof gelegen op De Brederijt ten dele onder de 

jurisdictie van Geel en ten dele onder Westerlo, momenteel verhuurd aan Van Wesemael 

Joannes Baptista. 

2 juni 1787 – Akte 8: Verhuur van huis    [WLO-NOT6527-036] 

Wuyts Martinus en zijn vrouw Van Den Bruel Anna Maria verhuren aan Sprenghers 

Adriaen en zijn vrouw Vranckx Theresia een pachterij of huis gestaan binnen het dorp van 

Oosterlo aan de kerk met de hof daaraan gelegen met een perceel land en een perceel 

weide.  

Volgende de verdere condities van de verhuur ... en is ook gecompareerd Vranckx Peeter 

(inwoner van Zoerle Westerlo) dewelke zich borg stelt voor deze verhuur. 

30 juni 1787 – Akte 9: Verhuur van huis    [WLO-NOT6527-040] 

Tiboorts Catharina weduwe van wijlen Peeters Guilielmus (moeder van notaris Peeters) 

verhuurt aan Valgaeren Catharina weduwe van wijlen Lemmens Cornelis (inwoonster van 

Oosterlo) en geassisteert met haar zoon Lemmens Fransus een pachterij, stal, schuur met 

de daaraan gelegen landen en weiden behalve dat ten deze wordt gereserveerd een perceel 

hooiwas gelegen in Het Rothbroeck alsmede 2 heiden en een vijver. 
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2 juli 1787 – Akte 10: Verkoop van hout    [WLO-NOT6527-044] 

De heren Aerts Joannes en Coremans Jan Baptist zullen publiekelijk verkopen aan de 

meestbiedende eiken kaphout van gebleekte bomen. Volgen de condities van de verkoop en 

de lijst met de kopers ... 

19 juli 1787 – Akte 11: Verkoop van koren en stro   [WLO-NOT6527-050] 

Deswert Lucia weduwe van wijlen Leukens Jan Baptist zal verkopen aan de 

meestbiedende al het koren met het stro ten velde staande. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met de kopers ... 

19 juli 1787 – Akte 12: Verzekering voor priesterstitel  [WLO-NOT6527-055] 

Jespers Joannes Baptista, Jespers Petrus, Jespers Petrus Franciscus, Jespers 

Judocus en Jespers Maria Theresia allen broers en zuster en wettige bejaarde kinderen 

van wijlen Jespers Franciscus en Peeters Maria Catharina (inwoners van Bergom 

Herselt). Ze verklaren dat ze hun broer Jespers Guilielmus (novice in de Abdij van 

Vlierbeek bij Leuven) willen helpen bij het behalen van zijn priesterstitel en dat op volgende 

manieren: als hun moeder die nu ziek te bed ligt, zou komen te overlijden dat al hun 

erfgoederen onverdeeld zullen blijven voor de volgende 4 jaren en hun broer hieruit mag 

putten om te voorzien in zijn priesterstitel. 

1 september 1787 – Akte 13: Verkoop van land   [WLO-NOT6527-058] 

Banes Theresia (bejaarde jongedochter) wonende tot Brussel zal verkopen een perceel 

land groot een bunder gelegen aan De Drey Eycken renende oost Tiboorts Philippus 

erfgenamen en Van Dun Ferdinandus, zuid Van Heyst Cornelis erfgenamen, west dezelfde 

en noord Van Dun Jan. Dit perceel is belast met een obligatie van 100 guldens volgens een 

akte gepasseerd voor notaris Peeters op 10 september 1785 ten behoeve van Aerts 

Henderick. Verder is dit perceel land momenteel verhuurd aan Van Steenbroeck Jacobus 

tot het jaar 1789. 

Op 1 september 1787 is na langdurig bieden koper gebleven Naets Joannes Baptista 

(inwoner van Herselt) voor de som van 656 guldens courant geld stellende daarop de 

kwantiteit van 6 hoogen en is mede gecompareerd notaris Verlinden dewelke zich borg 

stelt. Op 9 september 1787 compareerde De Neve Jan dewelke alsnog 6 hoogen stelt en is 

op 17 september koper gebleven van dit perceel. 

Dit perceel land is op de verkoopster verstorven bij de dood van wijlen haar broer. 

25 september 1787 – Akte 14: Verkoop van land   [WLO-NOT6527-065] 

Wuyts Joannes Baptista weduwnaar van wijlen Verlinden Maria Anna (inwoner van 

Westerlo) geassisteerd met zijn enige meerderjarige dochter Wuyts Maria Elisabeth 

verkopen aan Van Opstal Adriaen en zijn huisvrouw Dams Catharina (inwoners van 

Herselt in het gehucht Olmans Hoeck) twee percelen hooiwas het 1e genaamd De Quy Sille 

waarvan de andere helft is competerende aan Peeters Jan Baptist renende in het geheel 

oost Wuyts Marten, zuid Korten Frans erfgenamen, noord Meynckens P. J. en west ... 

Rijdend met het perceel van Bocx Adriaen. 

Het andere perceel gelegen in Het Varenbroeck groot in het geheel een bunder renende in 

het geheel oost Goukens Jan Baptist, zuid weduwe Vermeyen, noord de loop, west Cuypers 
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Jan waarvan een half bunder competeert aan de Heilige Geest van Herselt renende tegen 

de andere helft en het ander half bunder competerende aan Boeckx Adriaen. 

Deze percelen op de verkoper verstorven bij testament van wijlen Wuyts Sebastiaen 

gepasseerd voor notaris Halloint. 

27 september 1787 – Akte 15: Verzekering voor priesterstitel [WLO-NOT6527-068] 

Jespers Joannes Baptista, Jespers Petrus, Jespers Petrus Franciscus, Jespers 

Judocus en Jespers Maria Theresia allen kinderen van wijlen Jespers Franciscus en 

Peeters Maria Catharina in hun leven gehuwden en inwoners van Bergom onder Herselt. 

De comparanten verklaren dat hun broer Jespers Guilielmus novice is in de Abdij van 

Vlierbeek bij Leuven en eerstdaags tot priester gewijd zal worden. Daardoor is het redelijk 

en noodzakelijk dat hun broer voorzien is van een lijf- of speelrente en dat zij willen dat hun 

broer zijn patrimoniale goederen laat succederen op hun comparanten en zij beloven elk van 

hun 4 gulden jaarlijks te geven aan hun broer zijn leven lang. 

16 oktober 1787 – Akte 16: Lening met onderpand   [WLO-NOT6527-068] 

De heer Van Kieboom (licentiaat in de medicijnen) en zijn huisvrouw Minjon Joanna 

inwoners van Princenhage nabij Breda bekennen ontvangen te hebben van Vermeylen 

Franciscus en zijn vrouw Verellen Theresia (inwoners van Westerlo) een som van 800 

guldens courant geld ter vervanging van een eerdere obligatie van 800 guldens staande tot 

last van de voorstaande Vermeylen Franciscus en Verellen Theresia. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur genaamd De Swaen renende oost de 

straat, zuid Hermans Jan Baptist en Bruynseels Carel, west zichzelf en noord Van 

Schoubroeck Guill. Item een perceel land groot 1 derdel renende oost Verbist Hendericus, 

west Elaerts P., zuid Bruynseels Carolus en Snox Elisabeth weduwe Janssens Guill. Item 

een perceel land genaamd De Soggen gelegen onder Westerlo groot 6 sillen renende oost 

Coomans Guill., zuid en west Markies van Westerlo, noord dokter Van Elsewijck nom uxoris. 

De originele akte van de voorstaande rentgewijse obligatie is gepasseerd voor notaris 

Peeters op 25 september 1784. 

10 november 1787 – Akte 17: Verhuur van huis   [WLO-NOT6527-074] 

Mondelaers Joannes Baptista (inwoner van Veerle) verhuurt aan Van Kerckhoven 

Franciscus en zijn vrouw Mondelaers Joanna (dochter van de verhuurder) een afspanning 

genaamd De Croon met stal, schuur, hof, landen, weiden, beemden en hooiwas gelijk 

dezelfde huurders heden in gebruik hebben. Volgen de verdere condities van de verhuur ... 

10 november 1787 – Akte 18: Akkoord over meubelen  [WLO-NOT6527-077] 

Mondelaers Joannes Baptista en Van Kerckhoven Franciscus in huwelijk met 

Mondelaers Joanna (dochter van de 1e comparant) verklaart zijn meubelen te geven aan 

zijn schoonzoon en zijn dochter. De kleren en lijnwaard die hij niet meer nodig heeft, zal hij 

wegschenken aan de armen. Zijn schoonzoon geeft ook de toelating dat al zijn meubelen 

mogen gebruikt worden door zijn vader voor zolang hij leeft. 
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17 november 1787 – Akte 19: Lening met onderpand  [WLO-NOT6527-080] 

Vleugels Martinus en zijn vrouw Bosmans Dimphena (inwoners van Zoerle) verklaren 

ontvangen te hebben van zijn broer Vleugels Guilielmus een som van 100 guldens courant 

geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel weide gelegen in De Rubbrocken nabij de 

Zoerle Bergh renende oost Govaerts Joannes erfgenamen, zuid Van Leuffel Joannes 

erfgenamen, west een straatje en noord De Leemputten Straet. 

18 november 1787 – Akte 20: Verkoop van land   [WLO-NOT6527-083] 

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege de erfgenamen van Heynen Adriaen 

publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen een dennenbos renende oost de baan van 

Westerlo naar Wesel, zuid een straat van de Westelsche Baen naar de Cathoeven en Bens 

Jan Baptist erfgenamen, west notaris Peeters en noord Wuyts Jan Baptist. 

Dit perceel is verkocht aan Peeters Joannes (inwoner van Wesel onder Herselt) voor de 

som van 388 guldens courant geld en is ook gecompareerd Peeters Richardus die zich 

hiervoor borg stelt. De voorstaande som is door ons ondergeschreven erfgenamen 

ontvangen deze 23 november 1788, getekend: Van Genechten Francus en momber Raes 

Joannes Baptista. 

5 december 1787 – Akte 21: Verkoop van schaarhout  [WLO-NOT6527-087] 

De juffrouwen en representanten van wijlen heer Halloint P. H. in zijn leven secretaris van 

de heerlijkheid Herselt zullen publiekelijk verkopen aan de meestbiedende het nabeschreven 

schaarhout gelegen zowel in De Quaystraet als tot Wesel. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met al de kopers ... 

6 december 1787 – Akte 21: Verhuur van huis   [WLO-NOT6527-094] 

Peeters Petrus (inwoner van Wesel in Herselt) verhuurt aan Wouwermans Joannes 

Baptista en zijn vrouw Eyckmans Anna een huis, stal, schuur en hof gestaan Het Wesels 

Baentien met 3 percelen land groot te samen omtrent 3 sillen. Volgen de verdere condities 

van de verhuur ... 

19 december 1787 – Akte 22: Verhuur van huis   [WLO-NOT6527-097] 

Douwen Franciscus (inwoner van Wiekevorst) en Douwen Anna Catharina in huwelijk met 

Turlincx Joannes Baptista welke comparanten willen voorkomen alle kosten, kwesties en 

geschillen tusen hen ter ene zijde en Helsen Willem cum suis zowel in eigen naam als voor 

Van Leuffel Catharina ter andere zijde.  

Het betreft de zaak van de eerste comparten tegen een perceel erve dat Van Leuffel 

Catharina nu is competerende bij scheiding en deling. Welk akkoord wordt geaccepteerd 

door de 2e comparanten die vergezeld zijn van notaris Oniaerts. 
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7 januari 1788 – Akte 1: Verhuur van huis    [WLO-NOT6528-006] 

Van Leuffel Josephus en zijn vrouw Batens Maria (inwoners van Heyendonck omtrent 

Riemst) verkopen aan Wouters Petrus (molenaar te Zoerle) en zijn huisvrouw Van 

Hemelen Anna Catharina een perceel hooiwas onder Zoerle Parwijs groot 1 sille renende 

oost Vanhacht Adrian cum suis, zuid Van Kerckhoven Joseph, noord Janssens Joannes en 

west ... 

De verkoop is gedaan voor de som van 90 guldens courant geld op voorwaarde dat deze 

conditie nog zal openstaan tot volgende dinsdag om 14 uur. De koper stelt alsnog de 

kwantiteit van 50 hoogen. Op dezelfde dag is gecompareerd de heer meyer die het 

voorstaande perceel verdiert met nog 2 hoogen. En is mede gecompareerd Verberckt 

Cornelis die zich borg stelt. En is ook gecompareerd de voorstaande Wouters Petrus die 

nog 8 hoogen stelt en is daarmee koper gebleven. 

8 januari 1788 – Akte 2: Testament     [WLO-NOT6528-011] 

Hermans Petrus Norbertus en zijn vrouw Corten Maria Theresia (inwoners van Westerlo), 

hij comparant gezond van lichaam, gaande en staande. Zij comparante ziek te bed liggende 

nochtans beiden hun verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig en willen 

niet van deze wereld scheiden alvorens hun goederen gedisponeerd te hebben: 

• Begraven worden in gewijde grond met een tamelijke uitvaart. 

• De langstlevende zal de kinderen uit dit huwelijk onderhouden en opvoeden. 

• De langstlevende is vrijmeester of vrijmeesteresse over al hun goederen waarover ze 

vrij mogen beslissen. 

10 januari 1788 – Akte 3: Verkoop van hout    [WLO-NOT6528-014] 

Heer Eskens zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven kopen van 

dennenhout zowel gekloofd brandhout als gekapt hout. Volgen de condities van de verkoop 

en de lijst met al de kopers ... 

30 januari 1788 – Akte 4: Verkoop van schaarhout   [WLO-NOT6528-024] 

Eerwaarde heer Van Boven dispensier van de Abdij van Tongerlo zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen het nabeschreven schaarhout. Volgen de condities van de verkoop 

en de lijst met al de kopers ... 

5 februari 1788 – Akte 5: Verkoop van dennenhout   [WLO-NOT6528-030] 

Peeters Joannes, Van Genechten Adriaen, Peeters R. en de weduwe van Peeters Guill. 

zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven dennenbomen en 

dennenblokken. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

6 februari 1788 – Akte 6: Rechtsgeschil    [WLO-NOT6528-041] 

(akte in het Frans) Leflotte Jean Joseph voor de zaak tegen zijn nonkel. De comparant is 

niet in staat om zich te begeven naar Andennes en hij stelt zijn broer Leflotte Jean François 

aan om daar te gaan en alles te regelen dat hij nodig acht.  
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10 februari 1788 – Akte 7: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6528-044] 

Wendelen Joannes en Snox Anna Cornelia zullen verkopen aan de meestbiedende de 

nabeschreven meubelen en effecten alhier te koop gesteld. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met de kopers ... 

Wendelen Joannes moet ook nog leveren aan de weduwe Struyven 10 veertelen koren tot 

Herentals omtrent Sint-Andries mis van het huidige jaar. Snoeckx Anna Cornelia verklaard 

akkoord te zijn dat Wendelen Joannes zal laten verkopen de oogst ten velde staande op een 

perceel land Het Perts Kerckhof om daaruit te vinden 40 guldens die Wendelen Joannes 

laat aan de weduwe van Struyven Peeter voor de achterstallige huishuur ... Struyven Anna 

Maria dochter van wijlen Struyven Peeter heeft ontvangen voor haar moeder op korting van 

achterstallige ... deze 7 februari 1789. 

11 februari 1788 – Akte 8: Protest tegen houtkap   [WLO-NOT6528-050] 

Volgens procuratie van de heer dispensier van de Abdij van Tongerlo heeft notaris 

Peeters zich begeven naar een heide gelegen aan De Boonberghen en aldaar 

geprotesteerd tegen Van De Zande Joannes die daar bezig was met bomen te kappen om 

alle kosten, schaden en interesten geleden en te lijden op hem te verhalen. Bovendien is aan 

de schepenen van Herselt gevraagd om een taxatie te doen van de schade op de 

voorstaande heide geschied door het hout te kappen. De schade wordt door de schepenen 

geschat op 110 guldens. 

Inliggende procuratie: Committer Ue mits dese om Ue te begeven naer de heyde en questie 

op de boombergen onder Hersel, om aldaer met twee getuygen en 

dat kennende te schatten de boomen op de selve heyde staende ofte 

gestaen hebbende en te protesteren uyt onsen naeme tegen alle 

schaeden etc. blijve. 

Mijn Heer, Ue oodtm(oedige) dinaer Van Boven W. Disp(ensier) 

Tongerlo. Tongerlo 11 februari 1788. 

16 februari 1788 – Akte 9: Verkoop van land   [WLO-NOT6528-053] 

De heer Bessetette A. C. koopman in ijzer tot Kronenburg nabij Dusseldorf dewelke ten 

gevolg van een cessie van actie op een perceel land gelegen omtrent Het Goorken 

verworven heeft ten gevolge van een wisselbrief op datum 24 oktober 1787 door Wendelen 

Joannes en Snoeckx Cornelia uit protesteren geaccepteert, verklaart om tot schuldsbehoef 

verkocht te hebben het voorstaande perceel land groot 3 sillen renende oost Verdonck 

Adriaen erfgenamen, noord en zuid heer Van De Cruys erfgenamen. 

Dit perceel voor vrij en onbelast behalve een gegooide rente van 200 guldens courant geld 

ten behoeve van Verstraeten Petrus tot Herselt. De verkoop is gedaan aan T’Syen 

Franciscus voor de som van 215 guldens courant geld boven op de som van de 

voorstaande rente en stelt de koper alsnog 60 hoogen. Op dezelfde dag is gecompareerd 

advocaat Bosquet die dit perceel verdiert met nog 2 hoogen en is ook gecompareerd de 

voorstaande T’Syen Joannes Franciscus die alsnog 3 hoogen stelt. 

Op 25 februari 1788 is gecompareerd juffrouw Struyven Theresia die het voorstaande 

perceel alsnog verhoogt met 15 hoogen en is ook gecompareerd Peeters Richardus die 

zich borg stelt. Op 4 maart 1788 is de voorstaande juffrouw Struyven Theresia bij het doen 

van de stokslag koopster gebleven voor de som van 215 guldens en 80 hoogen. 
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1 maart 1788 – Akte 10: Testament     [WLO-NOT6528-058] 

Luyten Franciscus en zijn vrouw Van Gompel Maria (inwoners van Heynvenne te Veerle), 

beide comparanten gezond van lichaam, gaande en staande hun verstand, memorie en alle 

andere zinnen volkomen machtig en willen niet van deze wereld scheiden vooraleer ze hun 

tijdelijke goederen gedisponeerd hebben in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart en 100 missen van 

requiem tot lavenis van de ziel van de overledene. 

• Ze laten na aan Creten Anna Maria (momenteel bij hun wonende) en dochter van 

Creten Fransus en Van Gompel Dimphena Theresia (zuster van de testatrice) 100 

guldens courant geld. 

• Ze laten na aan Verschommen Benina in huwelijk met Bovru Peeter (Plu Peeter) 

75 guldens courant geld in het geval dat de testateuren overlijden voor 

Verschommen Benina anders zal dit legaat vallen en succederen op de kinderen 

van Verschommen Benina. 

• De langstlevende is algemeen erfgenaam en zal levenslang het vruchtgebruik 

hebben van alle goederen. 

• De langstlevende mag verkopen landen, weiden en bos om daarvan te trekken 800 

guldens courant geld om naar eigen goeddunken te besteden. 

• De resterende erfgoederen worden verdeeld in 2 gelijke delen waarvan 1 deel 

voorbehouden is voor de zusters en broers van de testateur en het andere deel voor 

de zusters en broeders van de testatrice (allen kinderen van Van Gompel Henderick 

en Sterckx Gertruda). 

3 maart 1788 – Akte 11: Lening met ondepand   [WLO-NOT6528-063] 

Goukens Guilielmus in huwelijk met Verschueren Catharina (inwoners van De Hulst onder 

Herselt) bekennen ontvangen te hebben 100 guldens courant geld van Verschueren 

Joannes Martinus (schoonvader van de 1e comparant), momber van de minderjarige 

kinderen achtergelaten bij wijlen Van Echelpoel Frans daar moeder af leeft Mesens 

Catharina. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide gelegen omtrent De Hulst te Herselt groot 

214 roeden renende oost Verhoeven Fransus, west Verschueren Joannes Martinus 

(geldschieter) en weduwe Verheystraeten Joannes, zuid weduwe Van Nieuwenhuyse 

Adriaen en noord Claes Adriaen. 

3 maart 1788 – Akte 12: Verkoop van land    [WLO-NOT6528-066] 

Goukens Maria in huwelijk met Dirix Josephus verkoopt aan haar broer Goukens 

Guilielmus cum uxore (inwoners van De Hulst onder Herselt) de helft van een perceel weide 

onlangs tegen elkaar gedeeld door koper en verkoper en gelegen omtrent De Hulst groot de 

gehele weide 214 roeden renende oost Verhoeven Fransus, west Verschueren Joannes 

Martinus en weduwe Verheystraeten Joannes, zuid de koper en daarover Van 

Nieuwenhuyse Adriaen en noord Claes Adriaen. 

Dit perceel aan de verkopers toegekomen volgens scheiding en deling bij dood en 

aflijvigheid van wijlen Goukens Wilhelmus gepasseerd voor de wethouders van Herselt. 
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4 maart 1788 – Akte 13: Lening met onderpand   [WLO-NOT6528-069] 

Verlinden Fransus in huwelijk met Teurfs Catharina verklaren dat ze op 18 april 1785 een 

rente hadden gelicht ten kapitaal van 300 guldens courant geld van Aerts Henderick en dat 

dezelfde rente was verlopen 2 jaren van interesten. De comparanten willen alsnog enige 

penningen lichten en verklaren aldus ontvangen te hebben van Aerts Henderick een 

kapitaal van 400 guldens courant geld waardoor de voorgaande rente van 300 guldens komt 

te vervallen. 

Als onderpand wordt gegeven 2/3 delen in een perceel land De Vennekens gelegen aan De 

Neerstraat onder Herselt renende oost Geudens Jan, zuid Van Dijck Henderick erfgenamen, 

west Het Schransstraatje en noord Peeters Joannes. Item een perceel land en bos groot een 

bunder gelegen aan De Voortjensche Heyde onder Herselt renende oost Thiels Joannes, 

zuid Peeters Joannes, west Verbruggen Jan Andries en noord Mesens Peeter. 

Deze 2 percelen in erfenis verkregen bij successie van zijn oom volgens verklaring van hem 

rentgelder. 

8 maart 1788 – Akte 14: Verkoop van land    [WLO-NOT6528-073] 

Wendelen Joannes en zijn vrouw Snoeckx Anna Cornelia naast de heer Bessetette A. C. 

(koopman in ijzer tot Kronenburg bij Dusseldorf) aan wie de penningen van het 

nabeschreven perceel door de 2 eerste comparanten zijn overgezet ten gevolge van een 

wisselbrief op datum 24 oktober 1787 en verklaren om te goeden, vestigen en erven juffrouw 

Struyven Theresia en haar zuster juffrouw Struyven Joanna (beiden te Westerlo wonende) 

in een perceel land als bos groot 3 sillen gelegen aan Het Goirken onder Gestel renende 

oost Verdonck Adriaen erfgenamen, west en zuid heer Vandecruys erfgenamen, noord 

Verdoenck Adriaen erfgenamen. 

Is ook gecompareerd Verstraeten Petrus (inwoner van Herselt) die bekend ontvangen te 

hebben een kapitaal van 200 guldens courant geld met de verlopen interesten 

gehypothekeerd op het voorstaande land volgens goedenis gepasseerd voor de wethouders 

van Gestel op 27 april 1786. 

10 maart 1788 – Akte 15: Verkoop van hout   [WLO-NOT6528-077] 

De heren Aerts Joannes en Coremans Carel zullen publiekelijk verkopen aan de 

meestbiedende eiken kaphout van bomen gelegen in Den Beltiens Bosch. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

15 maart 1788 – Akte 16: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6528-082] 

De weduwe van wijlen Verellen Fransus zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de 

meubelen en effecten alhier bevonden en te koop gesteld. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met de kopers ... en is ondertekend Govaers Maria Dimpena. 

17 maart 1788 – Akte 17: Verhuur van huis    [WLO-NOT6528-095] 

T’Seyen Joannes Franciscus (inwoner van Cuybulk onder Herselt) heeft verhuurd aan 

Verheystraeten Guilielmus (bejaarde jongeman en meester smid) een huis, kamer en hof. 

Dit huis is afgekocht van het andere huis tegen Bruynseels Carolus. Volgen de condities 

van de verhuur ... 
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25 april 1788 – Akte 18: Verkoop van landen   [WLO-NOT6528-099] 

• Rochus Maria Elisabeth weduwe van wijlen Dewolf Joannes en nu in huwelijk met 

Claessens Michael. 

• Reyns Jacobus Ignatius aangestelde momber door de heren oppermomboren van 

de stad Antwerpen over het enige minderjarige kind van wijlen Maes Hendericus en 

Rochus Maria Catharina. 

• Rochus Joanna meerderjarige dochter 

• Rochus Theresia in huwelijk geweest met wijlen Lamotte Jacobus. 

• Rochus Anna Catharina in huwelijk met Reyns Jacobus Ignatius voorstaand. 

• Notaris Coomans uit kracht van procuratie gepasseerd voor notaris Verhaeghen 

op 20 maart 1788 op hem verleden door Bolsé Joanna Maria als universele 

geïnstitueerde erfgename van wijlen haar man Rochus Adrianus volgens zijn 

testament gepasseerd voor notaris Vallée tot Antwerpen op 5 september 1770 

(1778?). De geconstitueerde geassisteerd met haar man Keulemans Martinus. 

Allen inwoners van Antwerpen en Deurne en kinderen van wijlen Rochus Isack en Naets 

Anna Maria in hun leven gehuwden en inwoners van Ramsel. Ze zullen aan de 

meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van erve. 

Volgen de condities van de verkoop ... en worden uiteindelijk verkocht de volgende percelen 

van erve: 

Eerste koop is een perceel dries, land of weide gelegen in Het Roth groot een half bunder 

renende oost weduwe Helsen Amand, zuid Goovaerts Fransus, noord Henrotte Hendrick en 

west weduwe Helsen Amandus. Dit perceel is momenteel verhuurd aan Van Kerckhoven 

Frans. Op 29 maart 1788 is hoogste koper gebleven Van Kerckhoven Franciscus (huidige 

huurder) voor de som van 240 guldens courant geld en stelt daarop 15 hoogen. Vervolgens 

heeft Labordé Mertinus Josephus alsnog 2 hoogen gesteld met Roman Joannes Baptista 

als borgsteller. Op dezelfde dag is terug gecompareerd de voorstaande Van Kerckhoven 

Frans die alsnog stelt 3 hoogen en vervolgens nog eens 5 hoogen en is hiermede koper 

gebleven. 

Tweede koop is een perceel schaarbos gelegen omtrent De Vijfhuysen groot 1,5 sille 

renende oost Van Kerckhoven Joseph en Verberckt Cornelis, zuid Verberckt Cornelis, west 

Van Hout Ludovicus en noord de straat van Zoerle naar De Vijfhuysen gelegen onder 

Parwijs. Op de koopdag is hoogste koper gebleven Van Den Putte Adriaen voor de som 

van 48 guldens courant geld en stelt daarop 5 hoogen met Verberckt Cornelis als 

borgsteller. 

Derde koop is een perceel land gelegen aan de pastorij van Zoerle-Parwijs renende oost 

begijn Van Kerckhoven, zuid Stoop Joannes erfgenamen, west kerk van Parwijs en noord 

Van Kerckhoven Joseph. Dit perceel land momenteel verhuurd aan Van De Brande 

Joannes voor een termijn van 3 jaren. Op 29 maart 1788 is koper gebleven Pauwels 

Norbertus voor de som van 345 guldens die daarop 10 hoogen stelt en heeft Bogaerts 

Andreas zich borg gesteld.  

Vierde koop is een perceel hooiwas gelegen in Het Schaepwas op De Lammerdonck groot 

het deel aan de verkopers competerende een half derdel. Er wordt ook verkocht een vierde 

deel in 2 derdels welke 2 derdels onverdeeld liggen met Van Gheel Joannes voor een deel, 

Van Hout Ludovicus en Hermans Ignatius voor het 2e deel, Peeters Franciscus voor het 

3e deel en de verkopers voor het 4e deel. Deze 4 delen te samen renende tegen twee andere 
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derdels die competeren aan Van Hacht Adriaen cum suis renende in het geheel oost 

Thoelen Peeter erfgenamen en St. Nicolaes Bempt, zuid Wouters Gerard en Verlinden 

Joachim, west Janssens Jan en noord heer pastoor en Verheystraeten Paulus. Op 29 maart 

1788 is koper gebleven Van Haght Adrianus voor de som van 112 guldens en stelt daarop 

6 hoogen en stelt Verborghstadt Joannes Andreas zich borg.  

Volgen nog enkele ontvangstbewijzen ... 

28 april 1788 – Akte 19: Verkoop van land    [WLO-NOT6528-113] 

• Rits Gilis in huwelijk met Naets Theresia (inwoners van Tessenderlo) 

• Rits Paulus weduwnaar van wijlen Wuyts Maria Anna in haar leven gehuwden en 

inwoners van Veerle 

Ze verkopen aan Adriaens Franciscus en zijn vrouw Verschueren Elisabeth (inwoners 

van Zoerle Westerlo aan de molen) de helft van een perceel zowel land als heide groot in het 

geheel 3 sillen renende oost De Percie Carel erfgenamen, west de voorstaande erfgenamen 

van heer Percy, noord de dreve. Dit helft van dit perceel aan de verkopers toebehorende bij 

successie en aflijvigheid van wijlen hun moeder Van Dijck Catharina. 

28 april 1788 – Akte 20: Verhuur van huis en landen  [WLO-NOT6528-116] 

Heer Backx Josephus Franciscus (priester) zowel voor zichzelf als voor zijn andere 

condividenten ter ene zijde en Aerts Michael in huwelijk met Van Leuffel Maria ter andere 

zijde. De 2e comparanten momenteel wonende op het te verhuren land.  

De eerste comparant verklaard verhuurd te hebben aan de tweede comparanten een huis, 

stal, schuur, hof, landen, beemdem, weiden en heiden daaraan gelegen zowel onder 

Zammel, Eindhout als Oevel.  

Volgen de verdere condities van de verhuur ... en is alhier mede gecompareerd de heer Van 

Leuffel Norbertus (inwoner van Antwerpen) dewelke verklaard zich borg te stellen. 

29 april 1788 – Akte 21: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6528-121] 

De kinderen en erfgenamen van wijlen Peeters Fransus en Tiboorts Dimphna (in hun 

leven gehuwden en inwoners van Veerle) zullen publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen al de meubelen en effecten ten huize bevonden. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met al de kopers ... 

2 mei 1788 – Akte 22: Verhuur van huis en landen   [WLO-NOT6528-129] 

Van Dun Ferdinandus (bejaarde jongeman en inwoner van Herselt) naast Tiboorts Maria 

Theresia (bejaarde jongedochter en inwoonster van Westerlo) zowel voor zichzelf als voor 

haar zusters en broers, zowel minderjarig als meerderjarig, en authorisatie hebbende van de 

wethouders van Geel als voogdes.  

Ze verhuren aan Van Steenbroeck Jacobus en zijn vrouw Rens Isabella een pachterij met 

de bijbehorende landen en weiden gestaan en gelegen op De Drey Eycken. Volgen de 

verdere condities van de verhuur ... 
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23 mei 1788 – Akte 23: Verkoop van land    [WLO-NOT6528-134] 

Meulemans Josephus in huwelijk met Verhoeven Elisabeth (inwoners van Aarschot) 

verkopen aan Ruts Peeter en zijn vrouw Van Dijck Maria Catharina (inwoners van Zoerle 

Parwijs) een perceel bempt gelegen aan Den Vrancken Buck onder Heultje groot een half 

bunder renende oost weduwe Verellen Franciscus, zuid den loop, noord en west Wouters 

Geerard. 

Dit perceel voor vrij, zuiver en onbelast en de koper zal uit de koopsom mogen afleggen 2 

reële renten met de verlopen interesten op het voorstaande perceel gehypothekeerd. De 

eerste van 100 guldens courant geld ten behoeve van Stevens Anselmus tot Zoerle Parwijs 

en de andere van 150 guldens courant geld aan Michiels Franciscus als hoofdman van de 

Gilde van Sint-Dimphna tot Zammel. 

Dit perceel aan de verkopers competerende volgens scheiding en deling met hun zusters en 

broers uit hoofde van Verhoeven Adriaen en Frederix Anna in hun leven gehuwden. 

Volgen de verdere condities van de verkoop ... 

15 juni 1788 – Akte 24: Verhuur van landen    [WLO-NOT6528-140] 

De erfgenamen van wijlen Peeters Franciscus verhuren een aantal bemden. Volgen de 

condities van de verhuur en zijn er 4 percelen verhuurd aan Van De Schrieck Peeter, 

Peeters Joanna, Claes Jan en Peeters Joanna (Oosterlo). 

3 juli 1788 – Akte 25: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6528-145] 

De erfgenamen van Peeters Franciscus binnen Veerle zullen publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen de oogst op de velden staande. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met al de kopers ... 

14 juli 1788 – Akte 26: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6528-150] 

De weduwe van Verellen Frans (inwoonster van Westerlo) zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen al de oogst ten velde staande. Volgen de condities van de verkoop 

en de lijst met al de kopers ... 

22 juli 1788 – Akte 27: Inventaris     [WLO-NOT6528-158] 

Inventaris van alle papieren, documenten en bescheiden in de pastorij van Zammel 

bevonden en rakende de successie van wijlen broeder Gijs Cornelis in zijn leven eremiet tot 

Zammel op verzoek van De Kock Joannes Baptista als geconstitueerde van de gelijke 

erfgenamen van wijlen de voorstaande broeder Gijs Cornelis: 

- Een rentebrief gegooid voor de wethouders van de vrijheid van Geel van een som 

van 400 guldens courant geld getekend onder littera A. 

- Transport van de kluis tot Eindhout onder littera B. 

- 5 stukken bevonden onder littera C. 

- 10 stukken bevonden onder littera D. 

- Item 10 stukken onder littera F. 

- Item 10 stukken onder littera G. 

- Item 10 stukken onder littera H. 

- Item 10 stukken onder littera J. 
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- Item een transport onder signature van een perceel weide en verder daarbij 

bevonden een declaratie van Overwont Nicolaus onder littera K. 

4 september 1788 – Akte 28: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6528-161] 

Wouwermans Petrus en zijn vrouw Wilms Maria Anna (inwoners van Hulst onder Herselt) 

zullen openbaar verkopen aan de meestbiedende al de meubelen en effecten ten huize 

bevonden. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

24 september 1788 – Akte 29: Erfpacht    [WLO-NOT6528-166] 

Van Steenbroeck Jacobus (inwoner van De Drij Eycken onder Herselt) heeft in erfpacht 

overgegeven aan Gijbels Michiel en zijn vrouw Van Dorpen Joanna Maria een deel van 

een heide gelegen op De Meerbeecksche Heyde onder Herselt renende in het geheel oost 

Bries Joannes, zuid de verhuurder, west Kapittel van Aarschot en noord verhuurder. De 

erfpacht is geldende voor zo lang dat de erfpachter en zijn kinderen zullen leven en nadien 

zal het terug overgaan op de erfgenamen van de verhuurder. 

Volgen de verdere condities van de erfpacht ... 

25 september 1788 – Akte 30: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6528-170] 

Claes Joannes in huwelijk geweest zijnde met Rens Anna zal openbaar verkopen aan de 

meestbiedende al de meubelen, effecten, kleren en lijnwaad ten huize bevonden. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

30 september 1788 – Akte 31: Verhuur van huis en landen [WLO-NOT6528-175] 

T’Seyen Joannes Franciscus (inwoner van Cuybeeck onder Herselt) verhuurd aan Van De 

Parre Hendericus in huwelijk met Doos Elisabeth (inwoners van Larum onder Geel) een 

pachterij gelegen op Het Heyende tot Oevel met de landen, weiden, hooiwas, driesen, 

stallen, schuren, bakhuis enz... Volgen de verdere condities van de verhuur ... 

20 oktober 1788 – Akte 32: Abonnement voor brandewijn  [WLO-NOT6528-179] 

Conditie over het maken van abonnement met de brandewijn stokers volgens de 

onderstaande bepalingen: 

1. Het tegenwoordige abonnement zal zijn voor 11 maanden beginnende 1 december 

1788. 

2. De jaarlijkse sommen voor dit abonnement moeten betaald worden in 4 gelijke delen 

om de 3 maanden. 

3. Niemand zal vermindering kunnen krijgen op zijn abonnement tenzij het stoken van 

brandewijn verboden zou worden. In dat geval krijgt men maandelijks korting van 

1/12 deel voor zolang het verbod geld. 

4. Artikel dat bepaald op welke manier er gestookt moet worden om de brandewijn te 

produceren. 

5. Artikel over de hoeveelheid brandewijn die gestookt mag worden. 

6. Niemand van de geabonneerden mag ergens anders brandewijn gaan aankopen. 

Indien dit wel gebeurd, moet met de aan de collecteur van zijn district alle details 

hiervan doorgeven. Dit om fraude te voorkomen. 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 40 

7. De geabonneerden mogen enkel de ketels gebruiken die ze nu hebben. Als er 

nieuwe ketels in gebruik genomen worden, moet dit gemeld worden aan de collecteur 

van het district zodat deze verzegeld kunnen worden. 

8. Bij het aangaan van het abonnement zal bij elk van de abonnementshouders bepaald 

worden wat hun huidige voorraad is, hoevel ze kunnen stoken op een jaar, ... 

9. Dat de abonnementshouders moeten zorgen voor een goede borgsteller. 

10. De som van ieder zijn abonnement is ieder jaar te betalen 

De ondergetekende graanbrandewijn stokers onder de collecte van Westerlo verklaren deze 

conditie in zijn geheel gezien te hebben en te aanvaarden. Volgende personen nemen een 

abonnement: 

• De weduwe Kerselaers, borg is Kerselaers. 

• Matthijs Fransus, borg zijn vader Matthijs Peeter 

• Verlinden Franciscus, borg ... 

• Van Dingenen Petrus Franciscus, borg ... 

• Matthijs Peeter, borg Matthijs Joseph 

• Matthijs Joseph, borg Matthijs Peeter 

• Peeters Anna weduwe van Meynckens P. J., borg Peeters Guilielmus 

• Helsen Frans (zoon van Helsen Norbertus) tot Westerlo, borg Peeters Guilielmus 

22 oktober 1788 – Akte 33: Rekeningbewijs    [WLO-NOT6528-188] 

• Peeters Anna Maria geassisteerd met haar man Van De Schriek Petrus 

• Peeters Philippus 

• Peeters Joanna 

Allen kinderen en representanten van wijlen Peeters Franciscus en Tiboorts Dimphna in 

hun leven gehuwden en inwoners van Veerle doen rekening en bewijs van het sterfhuis. 

Inkomsten:  

- De verkochte meubelen voor de som van 1002 guldens en 19 stuivers 

- De verkochte oogst ten velde voor de som van 414 guldens en 10 stuivers 

- De verhuur van de hooiwassen voor 78 guldens en 5 stuivers 

- De verhuur van de weide aan de weduwe Peeters Guilielmus voor 34 guldens 

- Item aan de weduwe van Meynckens P. J. voor 6 guldens 

- Item de huur van het huis tot Westerlo voor 60 guldens 

- De koopsom van de ploeg tot Westerlo bij Van Genechten verkocht voor 6 guldens 

- Item het hout tot Testelt voor 20 guldens 

- Item de korenpachten van 66 veertelen voor 248 guldens en 10 stuivers. 

Uitgaven: 

- Bij kennis van de partijen en ten gevolg van een contract gepasseerd voor 

wethouders van Veerle 1300 guldens 

- Aan Peeters Guilielmus als collecteur van Westerlo van het jaar 1787 18 guldens en 

19 stuivers. 

- Aan Dirix Jan Baptist als collecteur van Westerlo van het jaar 1788 35 guldens en 3 

stuivers. 

- Item aan de collectuer van Veerle en de Heilige Geestmeester 28 guldens en 17 

stuivers. 
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- Item aan mijnheer Peeters van de kosten gegeven aan het veranderen van den titel 

zowel aan wethouders van Westerlo, Herselt en het bisdom 27 guldens en 16 

stuivers. 

- Item aan Peeters Petrus voor achterstallige interesten 17 guldens 

- Item aan de collectuer van Herselt 2 guldens en 16 stuivers 

- Item voor cijns van ... 3 guldens 

- Achterstallige interesten sinds Sint-Jansmis 42 guldens 

- Aan Van Dijck Guilielmus voor 6 vaten kalk 4 guldens en 8 stuivers 

- Aan mijnheer de meyer 1 gulden 

- Cijns voor het huis te Westerlo 8 guldens en 10 stuivers 

Hieruit blijkt dat er meer ontvangen is dan uitgegeven en is er een bonus van 388 guldens, 

13 stuivers en 2 oorden. Deze som zal gebruikt worden om af te leggen aan Peeters Petrus 

tot Diest voor een schuld staande tot last van het voorstaande sterfhuis. 

6 november 1788 – Akte 34: Testament    [WLO-NOT6528-193] 

Van Oirschot Franciscus en zijn vrouw Smits Elisabeth (inwoners van Westerlo), de 1e 

comparant ziek te bed liggende en de 2e comparant gezond van lichaam, gaande en 

staande, beiden nochtans hun verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig. 

Ze verklaren niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze hun tijdelijke goederen 

gedisponeerd hebben in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart 

• Alle havelijke en erfelijke goederen worden overgemaakt aan de langstlevende van 

hun beiden. 

• Na de dood van de langstlevende zullen de erfgoederen voor de helft overgaan op de 

vrienden en erfgenamen van de testateur en voor de andere helft op de erfgenamen 

en bloedverwanten van de testatrice. 

14 november 1788 – Akte 35: Scheiding en deling   [WLO-NOT6528-197] 

Wouwermans Petrus en zijn vrouw Willems Maria Anna (inwoners van Hulst onder 

Herselt) ter ene zijde en Wuyts Joanna weduwe van wijlen Verheystraeten Joannes 

(inwoonster van Varendonk) geassisteerd met Lemmens Joseph, Van Gehuchten Jan 

Baptist en Sterckx Henderick allen schoonzonen van de voorstaande weduwe ter andere 

zijde. 

Welke comparanten onlangs in koop hebben verkregen tegen Dries Henderick een 

onverdeelde helft in een heide groot een bunder gelegen op De Hulst onder Herselt renende 

oost heer Marquis, west Curinckx N. erfgenamen, zuid Ibens Joannes en noord heer 

marquis. Na rijp beraad hebben ze besloten om dit te verdelen op de volgende manieren: de 

helft langs het noorden is bevallen aan Wouwermans Petrus cum uxore. Het andere deel is 

bevallen aan de 2e comparanten. 

6 december 1788 – Akte 36: Lening met onderpand  [WLO-NOT6528-200] 

De Winter Jacobus en zijn vrouw Cnaeps Anna Catharina (inwoners van Zoerle Parwijs) 

bekennen ontvangen te hebben van Van Haght Adrianus en zijn vrouw Peeters Joanna 

een kapitaal van 200 guldens courant geld. 
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Als onderpand wordt gegeven een perceel land De Streep groot 150 roeden gelegen onder 

Zoerle Westerlo aan het dorp van Zoerle renende oost Heylen Martinus erfgenamen, zuid 

Wouters Geerard, west Verborgstad Amand en noord Lemmens Peeter erfgenamen. Dit 

perceel aan de rentheffer verstorven bij de dood van zijn ouders. 

8 december 1788 – Akte 37: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6528-205] 

Peeters Joannes (inwoner van Kidorp onder Herselt) zal openbaar aan de meestbiedende 

verkopen al de meubelen en effecten ten huize bevonden. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met alle kopers ... 

31 december 1788 – Akte 38: Testament    [WLO-NOT6528-212] 

Vinckx Hendericus en zijn vrouw Van Kerkhoven Anna (inwoners van Overwijs onder 

Westerlo) hij comparant ziek te bed liggende en zij comparante gaande en staande, beiden 

nochtans hun verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig. Ze verklaren niet 

van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze hun tijdelijke goederen gedisponeerd 

hebben in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart 

• De lijkmis zal zijn met 3 priesters en ook nog 3 lezende missen 

• De langstlevende zal betalen aan elk van hun kinderen de som van 25 guldens eens 

van zodra ze huwen of volwassen geworden zijn. 

• Hun zoon Vinckx Petrus zal vooruit krijgen 50 Franse Kronen. Deze 50 Kronen 

hebben de testateuren ontvangen van Vinckx Petrus die peter is van hun 

voorstaande zoon. 

• De langstlevende van hun beiden zal vrij mogen beschikken over al hun goederen. 
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2 januari 1789 – Akte 1: Verkoop van land    [WLO-NOT6529-006] 

Wuyts Joannes Baptista weduwnaar van wijlen Verlinden Maria Anna, in haar leven 

gehuwden en inwoners van Westerlo, en hun enige bejaarde dochter Wuyts Elisabeth 

verkopen aan Van Gansen Joannes Baptista en zijn vrouw (inwoners van Westerlo) de 

helft in een perceel dennen- of mastbos gelegen in Kidorp omtrent de baan van Westerlo 

naar De Voortjensche Heyde en genaamd Den Reyselbergh groot in het geheel 2 bunders. 

De andere helft van dit perceel komt toe aan Naemen Joannes tot Geel. Dit perceel ligt 

ingedeeld aan hun regenoten volgens scheiding en deling daarvan geschied bij biljet op 12 

april 1785. 

Dit perceel aan de verkopers toegekomen bij koop tegen de voorstaande Naemen Joannes 

volgens akte van goedenis gepasseerd voor de wethouders van Herselt. Volgen de verdere 

condities van de verkoop ... 

3 januari 1789 – Akte 2: Verkoop van schaarhout   [WLO-NOT6529-010] 

De heer advocaat Bosquet, T’Seyen Joannes Franciscus, Peeters Richardus en 

Peeters Guilielmus (notaris) zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen zowel 

eiken schaarhout als brem. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

3 januari 1789 – Akte 3: Verkoop van hout    [WLO-NOT6529-015] 

De weduwe van Verellen Frans en Matthey Rosa zullen publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen zowel elsen als eiken stapels takkenbos per stapel van 25, 50 of 100 stuks. Volgen 

de condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

19 januari 1789 – Akte 4: Verkoop en verhuur   [WLO-NOT6529-019] 

De gelijke kinderen van wijlen Peeters Guilielmus en Tiboorts Maria Catharina verhuren 

de nabeschreven bemden in het geheel of in 2 delen gedeeld, met of zonder Den Tommaert. 

Men zal ook verkopen “rush ende baggaert met haesven gelijck het zal geschalmt worden” ... 

Volgen de condities van de verhuur en de verkoop en de lijst met de kopers en huurders ... 

20 januari 1789 – Akte 5: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6529-024] 

De gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Jespers Frans en Peeters Maria Catharina, 

in hun leven gehuwden en inwoners van Bergom, zullen openbaar aan de meestbiedende 

verkopen de nabeschreven meubelen en effecten ten huize bevonden. Volgen de condities 

van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

18 februari 1789 – Akte 6: Verkoop van hout   [WLO-NOT6529-035] 

Peeters Richardus en Mattey Rosa zullen openbaar aan de meestbiedende verkopen 

dennen sleunsel en dunsel. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

19 februari 1789 – Akte 7: Verkoop van hout   [WLO-NOT6529-042] 

Conditie en voorwaarde waarop heer Coremans Jan Baptist en heer Aerts Joannes aan 

de meestbiedende zullen verkopen de nabeschreven kopen van dennen. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 
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20 februari 1789 – Akte 8: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6529-048] 

Smits Elisabeth weduwe van wijlen Van Oirschot Frans zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen al de meubelen en effecten ten huize bevonden. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

25 februari 1789 – Akte 9: Verkoop van schaarhout  [WLO-NOT6529-059] 

De heer Van Boven dispensier van de Abdij van Tongerlo zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen al het schaarhout, dennen dunsel en eiken struiken. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

3 maart 1789 – Akte 10: Verkoop van dennenhout   [WLO-NOT6529-073] 

Coomans G., Peeters Richardus en Peeters Guilielmus (notaris) zullen publiekelijk aan 

de meestbiedende verkopen dennenhout. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met 

de kopers ... 

8 maart 1789 – Akte 11: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6529-079] 

De gelijke kinderen van wijlen Peeters Guilielmus en Tiboorts Maria Catharina zullen 

publiekelijk aan de meestbiedende verkopen al de meubelen en effecten ten huize 

bevonden. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... Achteraan is er 

ook nog een uitgebreide afrekening met de inkomsten en uitgaven. 

15 maart 1789 – Akte 12: Lening met onderpand   [WLO-NOT6529-095] 

Van Kerckhoven Ferdinandus en zijn vrouw Helsen Anna Maria (inwoners van Veerle) 

bekennen ontvangen te hebben van Peeters Maria Dymphna een kapitaal van 200 guldens 

courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Zeestuck gelegen tot 

Straeteneynde onder Westerlo groot een oud bunder renende oost Helsen Peeter, zuid de 

straat, west weduwe Soeten en noord den loop.  

28 maart 1789 – Akte 13: Scheiding en deling   [WLO-NOT6529-098] 

• Van Aelten Maria Catharina en haar man Van Hoof Martinus 

• Van Aelten Maria Elisabeth in huwelijk met Verellen Joannes Baptista 

• Van Aelten Petrus Martinus (bejaarde jongeman) 

• Van Aelten Joannes Baptista (bejaarde jongeman) 

• Van Aelten Franciscus Josephus (minderjarige zoon) geassisteerd met 

Verborghstadt Joannes Andreas (inwoner van Zoerle Parwijs) en Hermans 

Fransus (inwoner van Westerlo) als geëde mombers 

Hebben gescheiden en gedeeld al de goederen op hun verstorven bij de dood van wijlen 

Van Aelten Hendericus en Boeckmans Dimphna die hun ouders waren en dat in 5 gelijke 

delen. 

Kavel A, bevallen aan Van Aelten Maria Catharina en haar man Van Hoof Martinus: 
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• Huis, stal, schuur, hof, kamers en zolders gestaan en gelegen op Den Biest onder 

Westerlo renende oost een karrespoor en daarover Dirix Henderick, zuid De Dreve, 

west 2e kavel en noord jonker De Percy Carel erfgenamen. 

• 25 guldens te betalen aan elk van de 4 volgende kavels 

Kavel B, bevallen aan Van Aelten Joannes Baptista: 

• Huis, hof en het erf daaraan gelegen genaamd Het Clijn Huys het welke is 

afgescheiden van het voorstaande grote huis met een scheidingshaag. Renende oost 

het groot huis, zuid De Dreve, west de schuur en het beneficie van het kasteel, noord 

jonker De Percy Carel. 

• De helft van een dennenbos gelegen op Den Broo Eyck waarvan het andere deel 

competeert aan T’Seyen Joannes Franciscus gelegen onder Herselt renende oost 

zijne excellentie, zuid Derboven Adolfus,west zijn excellentie en noord ... 

• 25 guldens te krijgen van kavel A 

Kavel C, bevallen aan Van Aelten Martinus: 

• Huis, stal, schuur, hof en 2 driesen daarachter gelegen groot te samen 5 sillen 

renende oost Willekens Peeter en Vennekens Frans, zuid de baan en Vennekens 

Frans, west Hermans Frans en Het Wimpe Broeck, noord Boeckmans Amandus 

erfgenamen. 

• Een perceel hooiwas in Het Wimpe Broeck groot 80 roeden renende oost ..., zuid de 

kerkweg naar Zammel, noord De Wimp, west weduwe Boeckmans Augustinus 

• Een perceel land groot een half bunder gelegen onder Gestel renende oost Verboven 

Peeter, zuid advocaat Pauly,west en noord 5e kavel 

• De helft van een dennenbos gelegen aan De Oude Distersche Laene westwaarts ... 

• 25 guldens te krijgen van kavel A 

Kavel D, bevallen aan Van Aelten Maria Catharina en haar man Verellen Joannes 

Baptista: 

• Een perceel hooiwas gelegen in Het Clijnbroeck onder Herselt groot een oud bunder 

renende oost Bruynseels Carolus, zuid Peeters Adriaen erfgenamen, west heer 

secretaris Van Wesel en noord De Kleyne Laecke. 

• De helft van een perceel dennenbos gelegen aan De Distersche Baene waarvan de 

andere helft competeert aan kavel C. 

• Een obligatie van 100 guldens courant geld staande tot last van De Goey 

Benedictus en verbonden op de goederen van zijn huisvrouw. 

• 25 guldens te krijgen van kavel A 

Kavel E, bevallen aan Van Aelten Josephus: 

• Een perceel land genaamd De Heyde gelegen achter Het Backxvelt groot een oud 

bunder renende oost heer Van Elsewijse, zuid Verboven Peeter en 2e kavel, west de 

straat, noord heer Van De Cruys en Struyven Peeter (molenaar). 

• Een perceel dennenbos gelegen op De Boon Berghen groot een half bunder renende 

oost Janssens Jan Baptist,zuid Doos Peeter,west Steynen N. erfgenamen en noord 

de straat. 
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• De helft van een dennenbos waarvan de andere helft is competerende aan T’Seyen 

Joannes Franciscus renende oost zijne excellentie, zuid ..., west Het Wesels 

Baentien en noord Adolfus vijverken en ... 

• Een perceel land Het Schommeken gelegen onder Geel groot 175 roeden renende 

oost Schroven Joannes, zuid De Broeckstraete,west Henderix N. erfgenamen en 

noord baan van Zammel naar Westerlo. 

• Een obligatie van 25 guldens kapitaal tot last van Henderix Hendericus. 

• Een obligatie van 100 guldens kapitaal tot last van Grieten Franciscus. 

• Eenmalig te betalen 15 guldens aan Van Aelten Martinus en Van Aelten Josephus 

voor het afstaan van leengoed. 

• 25 guldens te krijgen van kavel A 

Volgen de verdere condities van de scheiding en deling ... En omdat er ook een geschil gaat 

aankomen tussen de condividanten en de weduwe Roman over een karrespoor aan de 

condividenten competerende in een bos gelegen aan De Oude Distersche Baene en aan de 

3e en 4e kavel toekomende, zo verklaren zij condividenten om dit gezamenlijk te dragen en te 

betwisten. 

De condividenen verklaren ook dat het land en de weiden in huur van de Abdij van 

Tongerlo onder hun gelijk te delen. Van Aelten Martinus en Van Aelten Maria Catharina 

geassisteerd met haar man Van Hoof Martinus hebben een akkoord gesloten dat Van 

Aelten Martinus zal trekken van Van Hoof Martinus 50 guldens eens voor ruil van land. 

Op 30 maart 1790 verklaard Van Aelten Joannes voor zijn kavel ontvangen te hebben van 

zijn broeder Van Aelten Martinus de som van 520 guldens Brabants courant geld en heeft 

hierdoor geen recht meer op de 2e kavel. 

3 april 1789 – Akte 14: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6529-106] 

De gelijke kinderen van wijlen Van Aelten Henderick en Boeckmans Maria Dimphena 

zullen publiekelijk aan de meesbiedende verkopen al de meubelen en effecten ten huize 

bevonden. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers en hun gekochte 

goederen ... 

4 april 1789 – Akte 15: Lening met onderpand   [WLO-NOT6529-123] 

Van Den Brande Maria Elisabeth bejaarde jongedochter en inwoonster van Zoerle ten 

huize van haar vader Van Den Brande Frans welke comparante verklaard ontvangen te 

hebben van Van Hacht Adriaen een kapitaal van 50 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven haar kindsgedeelte op haar overgegaan bij de dood van wijlen 

haar moeder zijnde een perceel weide gelegen op Den Zoerle Bergh onder Zoerle Parwijs 

genaamd Het Paeltgoet groot een half derdel renende oost Van Leuffel Merten, zuid Mertens 

Bernardus, west Verbeeck Jan en noord heer Helsen erfgenamen. 

10 april 1789 – Akte 16: Verkoop van hooi    [WLO-NOT6529-126] 

Peeters Richardus en T’Seyen Joannes Franciscus zullen publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen hooi te velde staande. Volgen de condities van de verkoop en de 

lijst met de kopers ... 

 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 48 

16 april 1789 – Akte 17: Verkoop van dennenhout   [WLO-NOT6529-130] 

Hermans Frans voogd van de wezen achtergelaten bij wijlen Van Aelten Hendrik en 

Boeckmans Dimphena zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen dennenhout. 

Volgen de condities van de verkoop en de lijst met de kopers ... 

25 april 1789 – Akte 18: Verkoop van huis    [WLO-NOT6529-135] 

Verschueren Maria Theresia en Verschueren Anna Cornelia beiden zusters en bejaarde 

jongedochters. Ze verkopen elk hun 3e deel in een huis, stal, schuur, hof en binnenveld 

gelegen op Den Alsbergh en genaamd Het Meuleken renende oost den loop, zuid de baan, 

west jonker De Percy Carel erfgenamen en noord De Percy Carel erfgenamen. 

De kopers zijn Adriaens Franciscus en zijn vrouw Verschueren Elisabeth die zuster is van 

de 2 verkoopsters en het andere 3e deel in bezit heeft. Dit huis aan hun competerende 

volgens de erfenis van wijlen hun ouders Verschueren Guilielmus en Vangenechten Anna 

Catharina. De koopsom bedraagt 36 guldens en 6 stuivers voor ieder 3e deel behalve een 

obligatie van 170 guldens ten behoeve van de Heilige Geest van Zoerle Parwijs en een 

obligatie van 100 guldens courant geld ten behoeve van de gelijke kinderen van wijlen 

Tiboorts Philippus en Mathey Maria Anna. Verder voor vrij, zuiver en onbelast. 

10 mei 1789 – Akte 19: Lening met onderpand   [WLO-NOT6529-138] 

Verellen Petrus en zijn vrouw Jespers Maria (inwoners van Bergom onder Herselt) hebben 

100 guldens courant geld ontvangen van Peeters Richardus, ontvanger der Edele Heren 

Staten van Brabant en inwoner van Westerlo, als wettelijke aangestelde momber over de 2 

minderjarige kinderen van wijlen Van Thielen Franciscus en Verachtert Elisabeth (in hun 

leven inwoners van Westerlo). 

Als onderpand wordt gegeven al hun persoonlijke goederen, zowel eigen als havelijke, reeds 

hebbende en nog te verkrijgen en verklaard hij om ten alle tijden te voorzien in een goede en 

voldoende borg voor deze lening. 

2 juni 1789 – Akte 20: Verkoop van hout    [WLO-NOT6529-141] 

Conditie en voorwaarde waarop heer Coremans Jan Baptist en heer Aerts Joannes aan 

de meestbiedende zullen verkopen de nabeschreven kopen van eiken kaphout in Het 

Hamelinx Bosch omtrent Eindhout. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met 

kopers ... 

7 juli 1789 – Akte 21: Verkoop van oogst    [WLO-NOT6529-147] 

De gelijke kinderen van wijlen Van Aelten Hendrik en Boeckmans Dimphena (in hun leven 

inwoners van Den Biest tot Westerlo) zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de 

oogst ten velde staande. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 

11 juli 1789 – Akte 22: Verhuur van huis    [WLO-NOT6529-154] 

Peeters Joannes (inwoner van Kidorp onder Herselt) verhuurd aan Claes Joannes en zijn 

vrouw Peeters Anna (dochter van de verhuurder) een huis, stal, schuur, hof en binnenveld 

met de verdere landen en weiden daaraan. Volgen de verderen condities van de huur ... 
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16 juli 1789 – Akte 23: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6529-158] 

De weduwe van Peeters Guilielmus zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen “rusch 

ende baggaert met de roide? loop? ende hoecken?”. Volgen de condities van de verkoop en 

de lijst met kopers ... 

20 juli 1789 – Akte 24: Verkoop van percelen land   [WLO-NOT6529-165] 

Curinckx Franciscus weduwnaar van wijlen Van Gehuchten Elisabeth (inwoners van 

Herselt) naast: 

• Curinckx Anna Catharina in huwelijk met Michiels Petrus Ferdinandus 

• Curinckx Franciscus in huwelijk met Verbist Anna Maria 

• Curinckx Hendericus bejaarde jongeman 

Allen kinderen van de voorstaande Curinckx Franciscus en wijlen Van Gehuchten 

Elisabeth zullen openbaar aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van 

erve. Volgende de verdere condities van de verkoop ... en worden uiteindelijk de volgende 

percelen verkocht: 

Eerste koop een perceel dries groot een sille renende oost Crols Gerardus, zuid Grieten 

Frans, west Van De Loock Joannes erfgenamen en noord s’heerenstraat. Op 4 juli 1789 

gekocht door Valgaeren Joannes Franciscus voor de som van 156 guldens en stelt daarop 

10 hoogen en daarna nog eens 5 hoogen. En heeft Valgaeren Paulus zich borg gesteld 

voor dit goed. 

Tweede koop een perceel weide De Buseweyde gelegen aan Den Crusdeyck groot 1 sille 

renende oost de beek en daarover heer Van Duren, zuid De Crusdeyck of De Molenweg, 

west Wortu Simon en noord Certingen Arnoldus. Op 4 juli 1789 gekocht door Aerts Petrus 

voor de som van 180 guldens en stelt daarop nog 10 hoogen. Aerts Jan Fransus stelt zich 

borg voor dit goed. 

Derde koop een perceel bempt gelegen in Het Crusbroeck groot een half sille renende oost 

Certingen Arnoldus, zuid de weduwe van heer secretaris Swolfs, west Das Franciscus en 

noord Kerk van Tessenderlo. Op 4 juli 1789 gekocht door Aerts Petrus voor de som van 55 

guldens en stelt daarop nog 3 hoogen. Aerts Jan Fransus stelt zich borg voor dit goed. En 

is nog gecompareerd Cuyvers Cornelius die het perceel verdiert met alsnog 5 hoogen en is 

daarmee koper gebleven. 

28 juli 1789 – Akte 25: Verkoop van varkens   [WLO-NOT6529-173] 

De heer Den Haen Balthasar zal openbaar aan de meestbiedend verkopen magere 

varkens. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 

3 september 1789 – Akte 26: Testament    [WLO-NOT6529-177] 

Peeters Theresia weduwe van wijlen Hermans Joannes Baptista (inwoonster van 

Westerlo) gezond van lichaam, gaande en staande, haar memorie, verstand en andere 

zinnen wel machtig en gebruikende. Ze verklaard niet van deze wereld te willen scheiden 

vooraleer ze haar tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Het testament dat ze samen met haar man gemaakt heeft op 22 februari 1788 voor 

notaris Van Schoubroeck blijft van toepassing. 
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• 2 andere disponities door haar gemaakt worden dood en teniet gedaan. De ene 

disponitie gepasseerd voor notaris Van Schoubroeck op 9 augustus 1789 en de 

andere disponitie gepasseerd voor notaris Peeters op 31 juli 1785. 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart. 

• Al het geld, goud, zilver, acties en kredieten laat en maakt ze aan haar jongste 

dochter Hermans Maria Dymphna 

• Aan dezelfde dochter wordt nagelaten het huis en erf waar de testatrice nu is 

wonende en dat voor haar getrouwe diensten. 

• Alle andere goederen gelijk te verdelen tussen al haar kinderen. 

8 september 1789 – Akte 27: Lening met onderpand  [WLO-NOT6529-181] 

Verlinden Franciscus en zijn vrouw Torfs Catharina (inwoners van Herselt) hebben 

ontvangen van Geudens Joannes weduwnaar van wijlen Lintermans Elisabeth een 

kapitaal van 400 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Wegger Veldeken groot een half bunder 

renende oost Mesens Jan Baptist erfgenamen, zuid Verlinden Peeter Emanuel, west het 

straatje en noord weduwe Saelen. 

9 oktober 1789 – Akte 28: Verkoop van mastbos   [WLO-NOT6529-185] 

• Van Uytvenne Franciscus in huwelijk met Vennekens Elisabeth (inwoners van 

Zammel) 

• Van Uytvenne Joannes Baptista in huwelijk met Horemans Elisabeth voor de ene 

helft van het nabeschreven perceel. 

• Verbiest Joannes in huwelijk met Heylen Joanna 

• Verbist Martinus in huwelijk met Van Genechten Anna Maria 

• Verbist Anna Maria in huwelijk met Goor Martinus (inwoners van Tongerlo) 

Ze zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen een dennenbos of mastbos. Dit 

mastbos met de gronden renende oost Coomans G., zuid heer dispensier van Tongerlo, 

west Verbist H. en noord Naets Jan Baptist cum suis. Op 29 augustus 1789 gekocht door 

Van Gansen Jan Baptist (inwoner van Westerlo) voor de som van 325 guldens en stelt 

alsnog 20 hoogen. T’Seyen Joannes Franciscus stelt zich borg hiervoor. 

9 oktober 1789 – Akte 29: Verkoop van bos    [WLO-NOT6529-192] 

Tiboorts Anna Theresia (bejaarde jongedochter en inwoonster van Oosterlo) verkoopt de 

onverdeelde helft in een schaarbos groot 3 sillen waarvan het andere deel competeert aan 

de nabeschreven koopster renende oost advocaat Pauly, zuid de straat, west en noord Abdij 

van Averbode. Dit perceel gelegen tot Heynvenne jurisdictie van Veerle en is verkocht aan 

juffrouw Struyven Joanna (bejaarde jongedochter en inwoonster van Westerlo). 

De helft van dit perceel op de verkoopster verstorven bij de dood van wijlen haar ouders. De 

koopster koopt dit perceel voor 70 guldens courant geld en stelt daarop 28 hoogen. Is ook 

gecompareerd Peeters Peeter (inwoner van Westerlo) die de koop alsnog verdiert met 2 

hoogen. Waarop de voorstaande juffrouw Struyven Joanna nogmaals 1 hooge stelt. 
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10 oktober 1789 – Akte 30: Volmacht    [WLO-NOT6529-196] 

Vinck Joanna Maria en Vinckx Maria Dorothea, bejaarde jongedochters en momenteel 

wonende te Mechelen, constitueren en maken machtig Peeters Richardus (inwoner van 

Westerlo) om in te staan voor de taxatie van meubelen en effecten op hun voor een 10e deel 

verstorven bij de dood van wijlen hun ouders Vinck Hendericus en Van Kerckhoven Anna. 

Dit om te taxeren aan Vinck Petrus, Vinck Livinus, Vinck Anna Elisabeth en Vinck 

Susanna en verder om te regeren en te administreren de goederen aan hun competerende 

en om deze goederen te verhuren, verpachten en de jaarlijkse inkomsten te ontvangen. 

Ze verkopen ook aan Peeters Richardus een perceel land De Leemputten als betaling voor 

zijn diensten ten deze. 

13 oktober 1789 – Akte 31: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6529-199] 

Cornelis Joannes zal openbaar verkopen aan de meestbiedende al de meubelen en 

effecten ten huize bevonden. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers 

... 

29 oktober 1789 – Akte 32: Testament    [WLO-NOT6529-203] 

Verlinden Franciscus en zijn vrouw Torfs Catharina (inwoners van De Vortjensche Heyde 

onder Herselt), hij comparant ziek te bed liggende en zij comparante gezond van lichaam, 

gaande en staande beiden nochtans hun verstand, memorie en alle andere zinnen machtig. 

Ze verklaren niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze hun tijdelijke goederen 

gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart. 

• De langstlevende moet de kinderen alimenteren en opvoeden. 

• De langstlevende zal ook vrijmeester zijn over hun have, geld, goud, zilver gemunt of 

ongemunt. 

• De langslevende zal ook vrijmeester zijn over al hun erfgoederen waar die ook 

gelegen mogen zijn. 

• De testateur heeft in zijn 1e huwelijk met De Ceuster Maria Elisabeth verwekt een 

voorkind met name Verlinden Maria. In zijn huidig 2e huwelijk heeft de testateur in 

koop verkregen een perceel hooiwas tegen De Vroy Eruponnus en in erfdom een 

perceel land van Verlinden Peeter. Als hij als eerste overlijdt, gaan deze 2 percelen 

naar zijn huidige vrouw. Als hij als laatste overlijdt, gaan deze 2 percelen naar zijn 

kinderen en zal zijn voorkind enkel haar legitieme portie krijgen. 

30 oktober 1789 – Akte 33: Verhuur van huis   [WLO-NOT6529-207] 

• Peeters Richardus (inwoner van Westerlo) in kwaliteit als geconstitueerde van 

Vinck Joanna Maria en Vinck Maria Dorothea volgens procuratie om hem verleden 

voor notaris Peeters op 10 oktober 1789. 

• Vinck Sebastianus voor zichzelf en voor zijn broer Vinck Joannes (afwezig en in 

het buiteland verblijvende) 

• Van Gheel Joannes als man en momber van Vinck Dimphena 

• Vinck Theresia 
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Ze verhuren aan hun zusters en broers namelijk Vinck Petrus, Vinck Livinus, Vinck Anna 

Elisabeth en Vinck Susanna hun pachterij gelegen tot Overwijs onder Westerlo met al de 

landen, weiden en hooiwassen daaraan gelegen. Al de verhuurders en huurders kinderen 

van wijlen Vinck Henderick en Van Kerckhoven Anna.  

Volgen de verdere condities van de verhuur ... 

30 oktober 1789 – Akte 34: Inventaris van sterfhuis  [WLO-NOT6529-211] 

Staat en inventaris van al de meubelen en effecten bevonden in het sterfhuis van wijlen 

Vinck Henderick en Van Kerckhoven Anna, opgemaakt op verzoek van Peeters 

Richardus (inwoner van Westerlo) in kwaliteit als geconstitueerde van Vinck Joanna Maria 

en Vinck Maria Dorothea volgens procuratie om hem verleden voor notaris Peeters op 10 

oktober 1789. 

Ook op verzoek van Vinck Sebastianus en Vinck Joannes (afwezig en in het buitenland 

verblijvende). Item op verzoek van Vinck Petrus, Vinck Dimphena geassisteerd met haar 

man Van Gheel Joannes, Vinck Livinus, Vinck Elisabeth, Vinck Theresia en Vinck 

Susanna. 

Volgt de lijst met alle goederen en de geschatte waarde van elk goed en wordt er getaxeerd 

op een totale som van 596 guldens en 19 stuivers. 

2 december 1789 – Akte 35: Codicille    [WLO-NOT6529-217] 

De Bal Anna Cornelia (inwoonster van Westerlo) gezond van lichaam, alle zinnen, memorie 

en verstand over alles wel en machtig wezende en gebruikende. Ze verklaard dat het 

testament dat ze op 24 mei 1788 heeft opgemaakt voor notaris Van Roy tot Tongerlo blijft 

goed en van waarde en wilt volgende wijzigingen doorvoeren: 

• De penningen die bij het voorstaande testament zijn overgemaakt aan Mertens 

Bernardus voor een legaat komen te vervallen en laat en maakt ze nu over aan Van 

Roy Joannes Josephus (secretaris van Tongerlo) en aan Mertens Guilielmus 

(inwoner van Tongerlo) ieder voor de helft. 

• Bij het voormelde testament was Mertens Bernardus aangesteld als executeur 

testamentair. Hij wordt vervangen door Van Roy Joannes Josephus (secretaris van 

Tongerlo) en aan Mertens Guilielmus (inwoner van Tongerlo) als executateurs 

testamentair. 
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12 januari 1790 – Akte 1: Verkoop van dennenhout  [WLO-NOT6530-006] 

Hermans Franciscus en Van Aelten Martinus als geëde mombers van de enige 

minderjarige weeskinderen van Van Aelten Josephus zullen publiekelijk verkopen aan de 

meestbiedende dennenbos om door de kopers uit te rooien. 

Op 27 januari 1790 is gecompareerd Vermijlen Frans die het voorstaande bos heeft gekocht 

voor 148 guldens en stelt Peeters Richardus zich hiervoor borg. 

18 januari 1790 – Akte 2: Verkoop van dennenhout  [WLO-NOT6530-010] 

Aerts Joannes zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen dennenhout. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

25 januari 1790 – Akte 3: Verhuur van huis    [WLO-NOT6530-016] 

Van Deyck Petrus en zijn vrouw Milants Anna Maria (inwoners van Itegem) verhuurd te 

hebben aan Bellens Petrus in huwelijk met Van Kerckhoven Theresia een huis, stal, 

schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen in Het Goi Eynde hetwelk de voorgaande 

jaren bewoond geweest is door Van Eynde Frans. Volgen de verdere condities van de 

verhuur ... en is ook gecompareerd Bellens Franciscus (inwoner van Itegem) die zich borg 

stelt voor de huurder. 

16 februari 1790 – Akte 4: Verkoop van schaarhout  [WLO-NOT6530-020] 

Kerselaers N. zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen schaarhout. Volgen de 

verdere condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 

17 februari 1790 – Akte 5: Verhuur van land   [WLO-NOT6530-024] 

Kerselaers Norbertus (inwoner van Booischot) verhuurd aan Dens Martinus en zijn vrouw 

Verstappen Anna Catharina (inwoners van Bergom onder Herselt) een perceel land 

gelegen aan De Oude Distersche Baene groot een bunder renende oost De Oude 

Distersche Baene, zuid Van Looy N., west en noord weduwe Corten N. 

Volgen de verdere condities van de verhuur ... 

23 februari 1790 – Akte 6: Verkoop van hout   [WLO-NOT6530-027] 

Conditie en voorwaarde waarop heer Coremans Jan Baptist en heer Aerts Joannes aan 

de meestbiedende zullen verkopen de nabeschreven kopen van eiken kaphout. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 

26 februari 1790 – Akte 7: Verkoop van schaarhout  [WLO-NOT6530-033] 

De heer Van Boven dispensier van de Abdij van Tongerlo zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen schaarhout. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met 

kopers ... 

2 maart 1790 – Akte 8: Verkoop van perceel heide   [WLO-NOT6530-039] 

De Winter Jacobus en zijn vrouw Knaps Anna Catharina verkopen aan Beset Joannes 

(bejaarde jongeman) een perceel heide gelegen op De Locht groot een sille renende oost 
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Helsen Geerardus, zuid de straat, west Helsen Martinus en noord de baan. Dit perceel aan 

de verkoper competerende bij koop tegen Van Kerckhoven Joannes volgens conditie 

daarvan gepasseerd voor notaris Augustijnen binnen Berlaar. 

2 maart 1790 – Akte 8 bis: Verhuur van land   [WLO-NOT6530-042] 

Coomans Guilielmus (apotheker binnen Westerlo) verhuurd aan Dens Martinus en zijn 

vrouw Verstappen Anna Catharina (inwoners van Bergom onder Herselt) 2 percelen land 

achter elkaar gelegen groot 5 sillen renende in het geheel oost Laeremans Jan, zuid de 

straat, west Verstappen Adriaen en noord Laeremans Jan. Volgen de verdere condities van 

de verhuur ... 

3 maart 1790 – Akte 9: Verkoop van dennenhout   [WLO-NOT6530-045] 

Heer secretaris Verellen, apotheker Coomans Guilielmus, Coremans Jan Baptist, Aerts 

Joannes en Vermijlen Frans zullen openbaar verkopen aan de meestbiedende 

dennenhout. Volgen de verdere condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

8 maart 1790 – Akte 10: Verkoop van hout    [WLO-NOT6530-052] 

Coomans Guilielmus, Peeters Richardus en Van Genechten Adriaen zullen publiekelijk 

aan de meestbiedende verkopen kaphout en dennen blokken. Volgen de verdere condities 

van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

9 maart 1790 – Akte 11: Verkoop van huis en land   [WLO-NOT6530-056] 

Van Aelten Petrus Martinus (bejaarde jongeman en inwoner van Westerlo) zal publiekelijk 

aan de hoogste bieder verkopen enkele percelen van erve. Volgen de condities van de 

verkoop ... en zijn deze percelen verkregen door de verkoper bij scheiding en deling tegen 

zijn broers en zusters en worden de volgende percelen verkocht: 

Eerste koop een huis, stal, schuur, hof en 2 driesen daarachter gestaan in De Neerstraet 

onder Geel en momenteel verhuurd aan T’Syen Joannes en de 1e dries renende oost Van 

De Venne Frans, zuid de straat, west Hermans Frans en noord Boeckmans Amand kinderen. 

De 2e dries renende oost heer secretaris Van Wesel en Buyens Cornelius, zuid Buyens 

Cornelis, west de verkoper en noord secretaris Van Wesel. Alles te samen groot 5 à 6 sillen. 

Op 16 februari 1790 gekocht door Hermans Peeter Frans (inwoner van Zammel) voor de 

som van 1200 guldens courant geld en stelt daarop nog 25 hoogen. En is ook gecompareerd 

Schroven Siardus (inwoner van Tongerlo) die zich hiervoor borg stelt. 

Tweede koop een perceel broeck gelegen in De Wimp ofwel Wimpe Broeck onder Geel 

renende oost Willekens Peeter, zuid Michiels Peeter, west Boeckmans Christina en noord de 

Wimp loop. De rest van deze akte lijkt te ontbreken ... 

16 maart 1790 – Akte 12: Verkoop van eiken bomen  [WLO-NOT6530-064] 

Conditie en voorwaarde waarop heer Coremans Jan Baptist en heer Aerts Joannes aan 

de meestbiedende zullen verkopen de nabeschreven kopen van eiken bomen. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 
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28 maart 1790 – Akte 13: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6530-068] 

De erfgenamen van Elen Peeter zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen 

klederen, lijnwaad en de verdere effecten ten huize bevonden. Volgen de condities van de 

verkoop en de lijst met kopers ... 

6 april 1790 – Akte 14: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-073] 

Hermans Petrus Franciscus en zijn vrouw Hollans Maria Catharina (inwoners van 

Zammel) zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen enkele percelen van erve. 

Volgen de condities van de verkoop ... en zijn deze percelen door de verkopers verkregen bij 

dood van wijlen zijn ouders en worden de volgende perceel erve verkocht: 

Een perceel bempt genaamd Merten Hermans Bempt gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo 

en momenteel verhuurd aan Douwen Joannes groot 2 à 3 sillen renende oost Mombaers 

Fransus, zuid den loop, west Hemels Jan Baptist en noord Mombaers Fransus voorstaand. 

Op 29 maart 1790 is koper gebleven Douwen Joannes (inwoner van Oosterwijk onder 

Tongerlo) voor de som van 761 guldens courant geld en stelt daarop 15 hoogen. 

Compareerde vervolgens Van Lommel Adriaen die de koop verdiert met nog 5 hoogen. 

Daarop compareerde weer Douwen Joannes die opnieuw verhoogt met 2 hoogen en stelt 

Van Lommel Adriaen zich hiervoor borg. Op 24 maart 1790 compareert De Winter Geerard 

(inwoner van Noorderwijk) die alsnog stelt 25 hoogen en is hiermee koper gebleven. 

8 april 1790 – Akte 15: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-079] 

Hermans Petrus Franciscus en zijn vrouw Hollans Maria Catharina (inwoners van 

Zammel) laten goeden, vestigen en erven De Winter Geerard en zijn vrouw 

Vermeerbergen Anna Maria (inwoners van Noorderwijk) in een perceel bempt gelegen tot 

Oosterwijk onder Tongerlo groot 2 à 3 sillen renende oost Momboirs Fransus, zuid den loop, 

west Hemels Jan Baptist en noord Momboirs Frans voorstaand. 

Dit perceel aan de verkoper toegekomen volgens scheiding en deling met de zusters en 

broers van de moeder van hem comparant gepasseerd voor de wethouders van Geel. Dit 

perceel publiekelijk verkocht met een zitdag op 6 april 1790 door notaris Peeters gehouden 

binnen Oosterwijk onder Tongerlo. 

14 april 1790 – Akte 16: Geschil over verkoop   [WLO-NOT6530-082] 

Van Genechten Maria Anna huisvrouw van Van Olmen Petrus en inwoonster van Veerle. 

De voorstaande Van Olmen Petrus is ontvanger der hoogmogende heren staten van 

Brabant en ook herbergier van stiel. De voorstaande vrouw wordt voor een deugdelijke en 

geloofwaardige persoon gehouden. 

Op verzoek van Van De Schriek Petrus (inwoner van Veerle) verklaard ze bij waarheid dat 

zij comparante dat in haar woonhuis in Den Rooden Mert tot Veerle op Sint-Jansmis 1788 ’s 

morgens rond 6 à 7 uren in haar huis gekomen is zekere De Carle Joannes Baptista alias 

genaamd Pachter Debael en dat ze van hem heeft horen zeggen: “tante ick ben van’t duick? 

af, ick hebbe van de schreese het overgelaeten aan Van De Schrieck”. Waarop zij vraagde 

aan hem: “Wie moet mij den lijfcoop betaelen?”, waarop de voorstaande Carle daarop 

geantwoord heeft: “Van De Schrieck moet alles betalen”. 
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Daarop heeft de comparante aan Van De Schrieck Petrus keuze gegeven dat hij het huis 

mag houden ofwel hetzelfde aan haar comparante laten mits aan haar te laten een koop 

voor 200 guldens minder dan het hem gekost heeft. 

17 april 1790 – Akte 17: Verkoop van bomen   [WLO-NOT6530-085] 

De gelijke erfgenamen van wijlen Mondelaers Andreas zullen publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen bomen, Eiken schaarhout en de stronken. Ook worden er nog 

Kersenbomen verkocht. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

In totaal verkocht voor 191 guldens en 17 stuivers welk bedrag dient gedeeld te worden in 7 

gelijke delen en bekennen vervolgens om ontvangen te hebben elk hun deel: Mondelaers 

Frans, de wezen van Mondelaers Adriaen, Van Aelten Maria Catharina voor haarzelf en 

voor haar broeder, Mondelaers Peeter, Van Den Poel Adriaen Norbert, Van Cams 

Michiel, Van Sweevelt Cornelis, Nobels Joannes Ludovicus voor zichzelf en voor de 

wezen van wijlen zijn broerder, Van Den Poel J. F. 

20 april 1790 – Akte 18: Geschil over oprichting parochie  [WLO-NOT6530-090] 

De ondergeschreven als volmacht hebbende van de Abdij van Tongerlo tot vervolging van 

alle procedures rakende de abdij vraagt bij deze aan notaris Peeters om zich te begeven bij 

de inwoners van de gehuchten van Straeteneynde, Capelle Ter Voort en Gelindel (geestelijk 

Zoerle en wereldlijk Westerlo) om bij de inwoners te informeren of zij op 30 november 1788 

hebben verleden op de personen van Van Houdt Adriaen en Helsen Amand zekere 

procuratie om voor de Soevereine Raad van Brabant rekwest te presenteren tot last van de 

Abdij van Tongerlo en zijn excellentie heer Markies van Westerlo als tiendeheffers om aan 

de Capelle Ter Voort een parochie(kerk) op te richten. 

De notaris heeft zich bijgevolg ter plaatse begeven en gegaan van huis tot huis en volgende 

antwoorden gekregen: 

• Gebruers Franciscus heeft verklaard dat hij zijn woord niet wil herroepen. 

• Sprengers Guilielmus zegt dat hij zich hiermee niet bemoeid, dat hij niet meer 

tekent niet voor het ene, niet voor het andere. 

• Sprengers Jan verklaard dat hij de zaak verder moet nazien maar dat hij geenszins 

wilt procederen. 

• Valgaeren Peeter zegt dat hij nooit commissie heeft gegeven om te procederen 

maar dat hij aan voorstaande Van Hout Adriaen heeft gezegd: ik wil niet procederen 

maar ik wil wel een kerk en vaste kerkdienst ... 

• Helsen Peeter zegt dat hij zijn woord niet wil herroepen en wacht af wat er komt. 

• Vervoort Joannes zegt dat hij geen commissie gegeven heeft om proces aan te 

gaan en dat hij een papier getekend heeft zonder te weten wat hij tekende. Dat hij 

heeft getekend door het schoon voorstellen van Van Houdt Adriaen maar dat hij 

door weer te tekenen zichzelf aan de galg zou tekenen. 

• Verelst Merten zegt dat hij zijn geld genoeg van doen heeft zonder dat hij een 

proces begint, dat Van Houdt Adriaen bij hem gekomen is en gezegd heeft: “teken 

maar daar zal geen proces van komen”. 

• Van Hout Peeter zegt dat hij nooit getekend heeft ... 

• Douwen Joannes zegt dat hij niet meer tekent, een man een woord. 

• De weduwe van Van Hout Adriaen verklaard dat zij in proces wilt treden, dat Van 

Hout Adriaen aan wijlen haar man ook de naam van Vanhout Adriaen zegde en dat 
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er niets anders bestond als om te tonen dat alle mensen van het gehucht tevreden 

waren met een vaste heer, dat zij verder geen proces wilt en dat het voor haar 

hetzelfde is of zij naar Zoerle of Capelle Ter Voort moet gaan. 

24 april 1790 – Akte 19: Verkoop van huis    [WLO-NOT6530-094] 

Van Aelten Petrus Martinus (bejaarde jongeman) laat goeden, vestigen en erven Hermans 

Petrus Franciscus en zijn vrouw Hollans Maria Catharina (inwoners van Zammel) in een 

huis, stal, schuur, hof en 2 driesen daarachter gelegen groot te samen 5 sillen renende oost 

Van De Venne Frans en de 2e dries, zuid de straat, west Hermans Frans en noord 

Boeckmans Amand kinderen. 

Dit huis aan de verkoper toegekomen met de dood van wijlen zijn ouders Van Aelten 

Hendericus en Boeckmans Dymphena volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers gepasseerd voor notaris Peeters op 28 maart 1789. Dit huis door de voorstaande 

Boeckmans Dymphena evenzeer verkregen van wijlen haar ouders over 30 jaren. 

24 april 1790 – Akte 20: Verhuur van percelen land  [WLO-NOT6530-098] 

Coomans Guilielmus (apotheker binnen Westerlo), Peeters Dymphena en Peeters 

Guilielmus (notaris) zullen verhuren de volgende percelen van erve. Deze percelen 

momenteel verhuurd aan Verlinden Frans. Volgen de verdere condities van de verhuur ... 

en worden volgende percelen verhuurd: 

Eerste perceel land genaamd Den Dries groot een bunder renende oost De Dreve van 

Westerlo op het Ploegsken,zuid zijn excellentie, west heer dispensier en noord Peeters 

Guilielmus. Op 16 oktober 1790 verhuurd aan Janssens Hendericus. Op heden 4 maart 

(1791?) is de huur van Janssens Hendericus verlengt voor de helft en aan Mesens 

Joachim voor de andere helft. 

Tweede perceel dries competerende aan mij notaris renende oost de voorstaande dreve, 

zuid Peeters Dymphena, west heer dispensier en noord De Dalvoorstraat. Op 24 april 1790 

is dit perceel verhuurd aan Boels Adriaen (inwoner van Westerlo) met als borg Verellen 

Jan Baptist. 

Derde perceel land gelegen aan de Herselsche Baene renende oost heer dispensier van 

Abdij van Tongerlo, zuid de weide ..., west weduwe Meynckens P. J. en noord verhuurder. 

Op 24 april 1790 is dit perceel verhuurd aan Janssens Hendericus met als borg Mesens 

Joachim. 

Vierde perceel land genaamd Het Testel Stuck renende oost Hermans Frans, zuid 

Laeremans Joannes, west Van Tichelpoel Peeter en noord De Dreve. Op 24 april 1790 is dit 

perceel verhuurd aan Boels Adriaen. 

Vijfde perceel land gelegen aan De Witbergen renende oost Van Houd Peeter, zuid 

verhuurder, west de weg naar Averbode en noord De Dreve. Op 24 april 1790 is dit perceel 

verhuurd aan Boels Adriaen. 

Zesde perceel land genaamd Het Backxvelt renende oost Van Passel Jan, zuid de straat, 

west Hofkens Peeter en noord Dens Merten. Op 24 april 1790 is dit perceel verhuurd aan 

Hufkens Peeter (inwoner van Bergom) met als borg Smeyers Joannes Baptista. 
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4 mei 1790 – Akte 21: Verkoop van percelen land   [WLO-NOT6530-106] 

• Jespers Joannes Baptista (bejaarde jongeman) 

• Jespers Petrus (bejaarde jongeman) 

• Jespers Petrus Franciscus in huwelijk met Celen Joanna Maria 

• Jespers Judocus (bejaarde jongeman) 

• Jespers Maria Theresia geassisteerd met haar man Verellen Petrus 

Allen kinderen van wijlen Jespers Franciscus en Peeters Maria Catharina in hun leven 

inwoners van Bergom onder Herselt. Ze zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen 

de nabeschreven percelen van erve. Volgen de verdere condities van de verkoop ... en 

worden de volgende percelen te koop aangeboden: 

Eerste koop 2 percelen zowel bos als bempt met een gracht in 2 verdeeld genaamd De 

Catten groot 4 à 5 sillen renende oost Van Den Broeck Jacobus en Van Roosbroeck Peeter, 

zuid Verlinden Joachim, west Cauberghs Ad. en Bruynseels C., noord De Heybergh. Item 

worden verkocht 330 roeden weide, ven als heide aan elkaar gelegen renende oost Van 

Dunne Ferdinand, zuid De Katten voorstaand, west de vijver en noord de baan naar 

Meerbeek. Op 15 mei 1790 is hoogste bieder gebleven Jespers Joannes Baptista voor de 

som van 645 guldens en stelt daarop nog 10 hoogen. Peeters Franciscus stelt zich hiervoor 

borg. Op 17 mei 1790 stelt Peeters Guilielmus (notaris) alsnog 30 hoogen en op 30 mei 

1790 stelt hij nog eens 10 hoogen. Op 9 juni heeft Coomans Guilielmus (apotheker) deze 

koop nog eens verdiert met 3 hoogen. Op 4 juli heeft Peeters Guilielmus (notaris) nog eens 

verhoogt met 2 hoogen en is daarmee koper gebleven. 

Tweede koop een perceel heide volgens meting het 3e deel in 1237 roeden renende oost ... 

Jan erfgenamen, zuid item, west de straat en noord meyer Moons. Dit 3e deel is onverdeeld 

met de andere eigenaars namelijk de erfgenamen van heer Dillen en Derboven Adriaen. 

Item een half bunder in 1358 roeden renende oost en west Kapittel van Aarschot, zuid de 

baan naar Meerbeek, noord Cleren Catlijn. Op 15 mei 1790 is hoogste bieder gebleven 

meyer Mertens P. voor de som van 51 guldens en stelt daarop 16 hoogen. De heer 

advocaat Bosquet stelt zich hiervoor borg. Op 4 juni 1790 compareerde Peeters 

Richardus die de verkoop alsnog verdiert met 17 hoogen en is hiermee koper gebleven. 

17 mei 1790 – Akte 22: Verkoop van percelen land   [WLO-NOT6530-116] 

• Mondelaers J. F. in huwelijk met Van Eeckhout Elisabeth (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van momber over de minderjarige kinderen 

achtergelaten bij wijlen Mondelaers Adriaen en Huysmans Elisabeth in hun leven 

gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo. 

• Mondelaers Petrus in huwelijk met Bouwen Theresia (inwoners van Oosterlo) 

• Van Aelten Amandus in huwelijk met Van Dingenen Theresia (inwoners van 

Eindhout). 

• Van Aelten Amandus (bejaarde jongeman) en Van Aelten Catharina (bejaarde 

jongedochter) bij representatie van wijlen hun vader Van Aelten Andreas. 

• Nobels Ludovicus in huwelijk met Versweevelt Theresia (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van mombers over de minderjarige wezen van 

wijlen Nobels Joannes Baptista en Cools Theresia Maria in hun leven gehuwden 

en inwoners van Meerhout. Bij representatie van wijlen hun ouders Nobels Joannes 

en Tielens Maria Anna gehuwden en inwoners van Goirbeek onder Herselt. 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 60 

• Van Den Poel Adriaen in huwelijk met Blanckers Maria (inwoners van Goirbeek 

onder Herselt) naast Van De Poel Franciscus (bejaarde jongeman), Van Den Poel 

Dymphena in huwelijk met Aerts Amand, Van De Poel Theresia in huwelijk met 

Van Sweevelt Cornelius, Van De Poel Catharina in huwelijk met Cams Michiel. 

Allen representanten van wijlen Van De Poel Norbert en Nobels Elisabeth. 

Allen erfgenamen van wijlen Mondelaers Andreas volgens testament gepasseerd voor 

notaris Tiboorts op 15 september 1783. Ze zullen publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen de nabeschreven percelen van erve. Volgen de verdere condities van de verkoop 

... en worden de volgende percelen te koop aangeboden: 

Eerste koop een huis, stal, schuur, hof, bakhuis en binnenveld genaamd Het Out Meuleken 

groot 2 sillen renende oost meyer Boeckx, zuid Coomans Guilielmus, west de straat en 

noord de Heirbaene. Op 17 april 1790 is hoogste bieder gebleven Van Aelten Joannes voor 

de som van 715 guldens en stelt daarop nog 35 hoogen. T’Seyen Joannes Franciscus stelt 

zich hiervoor borg. Op 11 mei 1790 is de voorstaande Van Aelten Joannes koper gebleven 

en is ook gecompareerd Laureys Mattheas die verklaard dat Van Aelten Joannes deze 

koop gedaan heeft voor en in zijn naam. 

Tweede koop een perceel land en weide genaamd De Heykens groot een bunder renende 

oost een straatje en daarover Laureys Mattheas, zuid Boonen Frans, west meyer Boeckx en 

noord Steynen Frans en Boonen Frans erfgenamen. Op 17 april 1790 is hoogste bieder 

gebleven Van Dingenen Adriaen voor de som van 865 guldens en stelt daarop 25 hoogen. 

Peeters Richardus verdiert deze koop nog met 2 hoogen. Vervolgens verdiert Van 

Dingenen Adriaen nogmaals met 23 hoogen. Op 24 april 1790 heeft heer Eskens Amand 

alsnog 25 hoogen gesteld. Vervolgens compareerde Bruynseels Carolus die ook verdiert 

met 2 extra hoogen. Vervolgens verhoogt Eskens Amand nog eens met 3 hoogen. op 11 

mei 1790 heeft Van Dingenen Adriaen nogmaals 10 extra hoogen gesteld en is hiermee 

koper gebleven. 

Derde koop een perceel land genaamd Het Heyvelt groot een oud bunder renende oost en 

noord de straat, zuid Wuyts Henderick erfgenamen, west heer doctor Van Elsewijck en 

Haeseldonckx Cornelis erfgenamen. Op 17 april is hoogste bieder gebleven Eskens Amand 

(inwoner van Tongerlo) voor de som van 715 guldens en stelt daarop nog 15 hoogen. 

Goovaerts Andreas stelt zich hiervoor borg. Op 19 april 1790 Laureys Mattheus (inwoner 

van Watereinde) die dit perceel alsnog verdiert met 45 hoogen en stelt Peeters Richardus 

zich hiervoor borg. Op 11 mei 1790 is Laureys Mattheus koper gebleven voor 715 guldens 

en 60 hoogen. 

Vierde koop een perceel land genaamd Den Dancker groot een oud bunder renende oost 

Van Genechten Jan Baptist, zuid erfgenamen meyer Boonen, west meyer Boeckx en noord 

het straatje. Hoogste bieder is gebleven Van Dingenen Adriaen (inwoner van Watereinde) 

voor de som van 516 guldens en stelt daarop 15 hoogen. Peeters Richardus stelt zich 

hiervoor borg. Op 20 april 1790 heeft Haseldonckx Norbertus (borg Haseldonckx Frans) 

deze koop alsnog verdiert met 5 hoogen. Dezelfde heeft Van Dingenen Adriaen dezelfde 

koop alsnog verdiert met 15 hoogen en is hiermee koper gebleven. 

Vijfde koop een perceel schom gelegen tot Zammel groot een sille renende oost 

Paetersbergen, zuid Schroven Joannes Baptista, west Schroven Joannes Baptista en noord 

de baan. Op 17 april 1790 is hoogste bieder gebleven Boeckmans Frans voor de som van 

200 guldens en stelt daarop 5 hoogen. Boeckmans Joannes stelt zich hiervoor borg. Op 11 

mei 1790 is de voorstaande Boeckmans Frans koper gebleven. 
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Zesde koop 2 percelen weide genaamd Den Moer gelegen aan De Rothoeck onder Geel 

groot te samen een half bunder of 3 sillen renende oost het gemeen broeck, zuid de heide, 

west de voorstaande heide en noord het gemeen broeck. Op 17 april 1790 is hoogste bieder 

gebleven Van Aelten Joannes voor de som van 270 guldens en stelt daarop 25 hoogen. En 

is mede gecompareerd advocaat Bosquet die zich koper principaal stelt. Op 11 mei 1790 is 

de voorstaand Van Aelten Joannes koper gebleven. 

28 mei 1790 – Akte 23: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-137] 

• Mondelaers J. F. in huwelijk met Van Eeckhout Elisabeth (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van momber over de minderjarige kinderen 

achtergelaten bij wijlen Mondelaers Adriaen en Huysmans Elisabeth in hun leven 

gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo. 

• Mondelaers Petrus in huwelijk met Bouwen Theresia (inwoners van Oosterlo) 

• Van Aelten Amandus in huwelijk met Van Dingenen Theresia (inwoners van 

Eindhout). 

• Van Aelten Amandus (bejaarde jongeman) en Van Aelten Catharina (bejaarde 

jongedochter) bij representatie van wijlen hun vader Van Aelten Adriaen. 

• Nobels Ludovicus in huwelijk met Versweevelt Theresia (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van mombers over de minderjarige wezen van 

wijlen Nobels Joannes Baptista en Cools Theresia Maria in hun leven gehuwden 

en inwoners van Meerhout. Bij representatie van wijlen hun ouders Nobels Joannes 

en Tielens Maria Anna gehuwden en inwoners van Goirbeek onder Herselt. 

• Van Den Poel Adriaen in huwelijk met Blanckers Maria (inwoners van Goirbeek 

onder Herselt) naast Van De Poel Franciscus (bejaarde jongeman), Van Den Poel 

Dymphena in huwelijk met Aerts Amand, Van De Poel Theresia in huwelijk met 

Van Sweevelt Cornelius, Van De Poel Catharina in huwelijk met Cams Michiel. 

Allen representanten van wijlen Van De Poel Norbert en Nobels Elisabeth. 

 

Allen erfgenamen van wijlen Mondelaers Andreas volgens testament gepasseerd voor 

notaris Tiboorts op 15 september 1783. Ze laten goeden, vestigen en erven Boeckmans 

Franciscus en Boeckmans Joannes Baptista beiden bejaarde jongemannen en broeders, 

de eerste inwoner van Westerlo en de tweede inwoner van Zammel, ieder voor de helft in 

een perceel land genaamd Het Schommeken groot een sille renende oost Paetersbergen, 

zuid Schroven Jan Baptist en noord de baan. 

28 mei 1790 – Akte 24: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-141] 

• Mondelaers J. F. in huwelijk met Van Eeckhout Elisabeth (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van momber over de minderjarige kinderen 

achtergelaten bij wijlen Mondelaers Adriaen en Huysmans Elisabeth in hun leven 

gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo. 

• Mondelaers Petrus in huwelijk met Bouwen Theresia (inwoners van Oosterlo) 

• Van Aelten Amandus in huwelijk met Van Dingenen Theresia (inwoners van 

Eindhout). 

• Van Aelten Amandus (bejaarde jongeman) en Van Aelten Catharina (bejaarde 

jongedochter) bij representatie van wijlen hun vader Van Aelten Adriaen. 

• Nobels Ludovicus in huwelijk met Versweevelt Theresia (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van mombers over de minderjarige wezen van 

wijlen Nobels Joannes Baptista en Cools Theresia Maria in hun leven gehuwden 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 62 

en inwoners van Meerhout. Bij representatie van wijlen hun ouders Nobels Joannes 

en Tielens Maria Anna gehuwden en inwoners van Goirbeek onder Herselt. 

• Van Den Poel Adriaen in huwelijk met Blanckers Maria (inwoners van Goirbeek 

onder Herselt) naast Van De Poel Franciscus (bejaarde jongeman), Van Den Poel 

Dymphena in huwelijk met Aerts Amand, Van De Poel Theresia in huwelijk met 

Van Sweevelt Cornelius, Van De Poel Catharina in huwelijk met Cams Michiel. 

Allen representanten van wijlen Van De Poel Norbert en Nobels Elisabeth. 

 

Allen erfgenamen van wijlen Mondelaers Andreas volgens testament gepasseerd voor 

notaris Tiboorts op 15 september 1783. Ze laten goeden, vestigen en erven Laureys 

Matheas en zijn vrouw Vandinghenen Catharina (inwoners van Watereinde) in een perceel 

land genaamd Het Heyvelt groot een oud bunder renende oost en noord de straat, zuid 

Wuyts Hendrick erfgenamen, west heer doctor Van Elsewijck en Haeseldonckx Cornelis 

erfgenamen. 

28 mei 1790 – Akte 25: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-145] 

• Mondelaers J. F. in huwelijk met Van Eeckhout Elisabeth (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van momber over de minderjarige kinderen 

achtergelaten bij wijlen Mondelaers Adriaen en Huysmans Elisabeth in hun leven 

gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo. 

• Mondelaers Petrus in huwelijk met Bouwen Theresia (inwoners van Oosterlo) 

• Van Aelten Amandus in huwelijk met Van Dingenen Theresia (inwoners van 

Eindhout). 

• Van Aelten Amandus (bejaarde jongeman) en Van Aelten Catharina (bejaarde 

jongedochter) bij representatie van wijlen hun vader Van Aelten Adriaen. 

• Nobels Ludovicus in huwelijk met Versweevelt Theresia (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van mombers over de minderjarige wezen van 

wijlen Nobels Joannes Baptista en Cools Theresia Maria in hun leven gehuwden 

en inwoners van Meerhout. Bij representatie van wijlen hun ouders Nobels Joannes 

en Tielens Maria Anna gehuwden en inwoners van Goirbeek onder Herselt. 

• Van Den Poel Adriaen in huwelijk met Blanckers Maria (inwoners van Goirbeek 

onder Herselt) naast Van De Poel Franciscus (bejaarde jongeman), Van Den Poel 

Dymphena in huwelijk met Aerts Amand, Van De Poel Theresia in huwelijk met 

Van Sweevelt Cornelius, Van De Poel Catharina in huwelijk met Cams Michiel. 

Allen representanten van wijlen Van De Poel Norbert en Nobels Elisabeth. 

 

Allen erfgenamen van wijlen Mondelaers Andreas volgens testament gepasseerd voor 

notaris Tiboorts op 15 september 1783. Ze laten goeden, vestigen en erven 

Vandinghenen Adrianus en zijn vrouw Ceulemans Gertruda (inwoners van Watereinde) in 

een perceel land als weide genaamd De Heykens gelegen onder Herselt groot een bunder 

renende oost een straatje en daarover Laureys Mattheas, zuid Boonen Frans, west meyer 

Boeckx en noord Steynen Frans en Boonen Frans erfgenamen. 

Item een perceel land genaamd Den Dancker groot een oud bunder gelegen onder Herselt 

renende oost Van Genechten Jan Baptist, zuid meyer Boonen erfgenamen, west meyer 

Boeckx en noord het straatje. 
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4 juni 1790 – Akte 26: Scheiding en deling    [WLO-NOT6530-149] 

• Jespers Joannes Baptista (bejaarde jongeman) 

• Jespers Petrus (bejaarde jongeman) 

• Jespers Petrus Franciscus in huwelijk met Celen Joanna Maria 

• Jespers Judocus (bejaarde jongeman) 

• Jespers Maria Theresia geassisteerd met haar man Verellen Petrus 

Allen kinderen van wijlen Jespers Franciscus en Peeters Maria Catharina in hun leven 

inwoners van Bergom onder Herselt. Ze hebben gescheiden en gedeeld al de onverdeelde 

goederen op hun verstorven bij dood van wijlen hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Jespers Norbertus Judocus: 

• De helft van een perceel land gelegen in De Quaystraet renende oost Bries Joannes, 

zuid Tiborts Cornelis erfgenamen, west de straat en noord Rens Sebastiaen. 

• De helft van een perceel weide ook gelegen in De Quaystraet groot voor het geheel 

een half sille renende oost Coomans G., zuid weduwe Struyven P., west Gasthuis 

van Leuven en Verlinden Frans, noord Bries Joannes. 

• 12 guldens te trekken van kavel E 

Kavel B, bevallen aan Jespers Petrus Franciscus: 

• De andere helft van een perceel land gelegen in De Quaystraet renende oost Bries 

Joannes, zuid Tiborts Cornelis erfgenamen, west de straat en noord Rens 

Sebastiaen. 

• De andere helft van een perceel weide ook gelegen in De Quaystraet groot voor het 

geheel een half sille renende oost Coomans G., zuid weduwe Struyven P., west 

Gasthuis van Leuven en Verlinden Frans, noord Bries Joannes. 

• 12 guldens te trekken van kavel E 

Kavel C, bevallen aan Jespers Maria en haar man Verellen Petrus: 

• De helft in een bleekbos gelegen aan Het Asbroeck groot in het geheel 3 sillen 

renende oost Tubbackx N., zuid Het Asbroeck,west weduwe Esmans en noord 

Tubbackx N. 

Kavel D, bevallen aan Jespers Joannes Baptista: 

• De andere helft in een bleekbos gelegen aan Het Asbroeck groot in het geheel 3 

sillen renende oost Tubbackx N., zuid Het Asbroeck,west weduwe Esmans en noord 

Tubbackx N. 

Kavel E, bevallen aan Jespers Petrus: 

• Een perceel hooiwas gelegen in Het Hersels Broeck genaamd Het Steenken renende 

oost Verbist N., zuid Coomans G., west De Laak en noord De Laak. 

• 12 guldens te betalen aan kavels A en B 
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5 juni 1790 – Akte 27: Verkoop van graszoden   [WLO-NOT6530-154] 

Boonen Franciscus zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven 

kopen van russen (graszoden). Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de 

kopers ... 

8 juni 1790 – Akte 28: Verkoop van percelen land   [WLO-NOT6530-159] 

Van Dinghenen Adrianus en zijn vrouw Ceulemans Gertruda (inwoners van Watereinde) 

zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van erve. 

Deze percelen door de verkoper verkregen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers aangegaan voor de schepenen van Watereinde op 18 maart 1789.  

Volgen de verdere condities van de verkoop ... en worden de volgende percelen te koop 

aangeboden: 

Eerste koop een perceel land gelegen te Zammel groot een half bunder renende oost Van 

Steenbroeck Jacobus, zuid Lembreghs Frans, west en noord Van Steenbroeck Jacobus. Dit 

perceel is momenteel verhuurd aan Van Hove Joannes Baptista. Op 22 mei 1790 is 

hoogste bieder gebleven Peeters Franciscus (inwoner van Westerlo) voor de som van 710 

gulden en stelt alsnog 25 hoogen. Peeters Guilielmus (notaris) stelt zich hiervoor borg. 

Compareerde ook Boeckmans Franciscus (borg Schroven Joannes) die deze koop 

alsnog verdiert met 10 hoogen. Peeters Franciscus voorstaand stelt daarop nog 10 hoogen. 

Op 24 mei 1790 stelt Boeckmans Franciscus (inwoner van Zammel) alsnog 10 hoogen en 

is daarmee koper gebleven. 

Tweede koop een perceel land gelegen naast het voorgaande groot een half bunder gelegen 

onder Zammel renende oost Van Steenbroeck Jacobus, zuid Lemmens Frans, west en 

noord de straat. Dit perceel land is momenteel verhuurd aan Van Hove Joannes Baptista. 

Op 22 mei 1790 is hoogste bieder gebleven Boeckmans Joannes Franciscus voor de som 

van 725 guldens en stelt daarop nog 20 hoogen. Blanckers Frans stelt zich hiervoor borg. 

Vervolgens verdiert Blanckers Franciscus (inwoner van Zammel) deze koop nog met 5 

hoogen. Boeckmans Joannes Franciscus stelt daarop nog 15 hoogen en is daarmee 

koper gebleven. 

Derde koop een perceel weide gelegen onder Zammel groot een sille renende oost en zuid 

Abdij van Tongerlo, west Van Dingenen Jacobus en noord Schroven Joannes. Dit perceel 

land is momenteel verhuurd aan Van Hove Joannes Baptista. Op 22 mei 1790 is hoogste 

bieder gebleven Stuyvers Joannes Baptista voor de som van 235 guldens en stelt daarop 

nog 10 hoogen. Stuyvers Adriaen stelt zich hiervoor borg. Op 24 mei 1790 verdiert 

Boeckmans Franciscus (bejaarde jongeman en inwoner van Westerlo) deze koop met nog 

3 hoogen. Vervolgens stelt Peeters Frans nog 1 hooge waarop Boeckmans Franciscus 

nog eens verhoogt met 1 hooge. Dezelfde dag compareerde nogmaals Stuyvers Adriaen 

die alsnog 2 extra hoogen stelt. Op 29 mei 1790 verhoogt Boeckmans Franciscus 

nogmaals met 5 hoogen en later op 2 juni nogmaals met 4 hoogen en is daarmee koper 

gebleven. 

Vierde koop een perceel land gelegen ten dele onder Geel en ten dele onder Westerlo 

renende oost Kapelaan van Zammel, zuid de baan, west Haeseldonckx Frans en noord 

Lemmens Frans. Dit perceel land is momenteel verhuurd aan Van Hove Joannes Baptista. 

Op 22 mei 1790 is hoogste bieder gebleven Stuyvers Joannes Baptista voor de som van 

560 guldens en stelt daarop nog 15 hoogen. Stuyvers Adriaen stelt zich hiervoor borg. Op 
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24 mei 1790 verdiert Stuyvers Adriaen deze koop met nog 5 hoogen en is daarmee koper 

gebleven. 

15 juni 1790 – Akte 29: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-174] 

Vandinghenen Adrianus in huwelijk met Ceulemans Gertruda (inwoners van Watereinde) 

laten goeden, vestigen en erven Boeckmans Franciscus en zijn vrouw Van Steenbroeck 

Anna Maria (inwoners van Zammel) in een perceel land gelegen te Zammel groot een half 

bunder renende oost Van Steenbroeck Jacobus,zuid Lembreghs Franciscus, west en noord 

Van Steenbroeck Jacobus. 

Item in een perceel land gelegen naast het voorgaande groot een half bunder renende oost 

Van Steenbroeck Jacobus, zuid Lemmens Franciscus, west en noord de straat. 

Deze percelen door de verkoper verkregen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers aangegaan voor de schepenen van Watereinde op ... mits de dood van wijlen Van 

Dinghenen Peeter en Derboven Maria in hun leven inwoners van Watereinde.  

15 juni 1790 – Akte 30: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-177] 

Vandinghenen Adrianus in huwelijk met Ceulemans Gertruda (inwoners van Watereinde) 

laten goeden, vestigen en erven Boeckmans Frans, bejaarde jongeman en inwoner van 

Westerlo, in een perceel weide gelegen te Zammel groot een sille renende oost en zuid Abdij 

van Tongerlo, west Van Dinghenen Jacobus, noord Schroven Joannes. 

Dit perceel door de verkoper verkregen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers aangegaan voor de schepenen van Watereinde op ... mits de dood van wijlen Van 

Dinghenen Peeter en Derboven Maria in hun leven inwoners van Watereinde en 

Blaardonk.  

15 juni 1790 – Akte 31: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-180] 

Vandinghenen Adrianus in huwelijk met Ceulemans Gertruda (inwoners van Watereinde) 

laten goeden, vestigen en erven Stuyvers Joannes Baptista en zijn vrouw Van Wesemael 

Anna Dimphna (inwoners van Zammel) in een perceel land ten dele gelegen onder Geel en 

ten dele onder Westerlo renende oost Kapelaan van Zammel, zuid de baan, west 

Haeseldonckx Frans en noord Lemmens Frans. 

Dit perceel door de verkoper verkregen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers aangegaan voor de schepenen van Watereinde op ... mits de dood van wijlen Van 

Dinghenen Peeter en Derboven Maria in hun leven inwoners van Watereinde en 

Blaardonk.  

21 juni 1790 – Akte 32: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6530-183] 

Peeters Guilielmus zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen rusch (graszoden) en 

baggaert. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met kopers ... 

21 juni 1790 – Akte 33: Verkoop van huis    [WLO-NOT6530-191] 

• Mondelaers J. F. in huwelijk met Van Eeckhout Elisabeth (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van momber over de minderjarige kinderen 
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achtergelaten bij wijlen Mondelaers Andreas en Huysmans Elisabeth in hun leven 

gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo. 

• Mondelaers Petrus in huwelijk met Bouwen Theresia (inwoners van Oosterlo) 

• Van Aelten Amandus in huwelijk met Van Dingenen Theresia (inwoners van 

Eindhout). 

• Van Aelten Amandus (bejaarde jongeman) en Van Aelten Catharina (bejaarde 

jongedochter) bij representatie van wijlen hun vader Van Aelten Adriaen. 

• Nobels Ludovicus in huwelijk met Versweevelt Theresia (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van mombers over de minderjarige wezen van 

wijlen Nobels Joannes Baptista en Cools Theresia Maria in hun leven gehuwden 

en inwoners van Meerhout. Bij representatie van wijlen hun ouders Nobels Joannes 

en Tielens Maria Anna gehuwden en inwoners van Goirbeek onder Herselt. 

• Van Den Poel Adriaen in huwelijk met Blanckers Maria (inwoners van Goirbeek 

onder Herselt) naast Van De Poel Franciscus (bejaarde jongeman), Van Den Poel 

Dymphena in huwelijk met Aerts Amand, Van De Poel Theresia in huwelijk met 

Van Sweevelt Cornelius, Van De Poel Catharina in huwelijk met Cams Michiel. 

Allen representanten van wijlen Van De Poel Norbert en Nobels Elisabeth. 

 

Allen erfgenamen van wijlen Mondelaers Andreas volgens testament gepasseerd voor 

notaris Tiboorts op 15 september 1783. Ze laten goeden, vestigen en erven Laureys 

Mathias en zijn vrouw Van Dinghenen Catharina (inwoners van Blaardonk), volgens 

nominatie gedaan door Van Aelten Joannes als koper, in een huis, stal, schuur, bakhuis, 

hof en binnenveld gestaan en gelegen in Goirbeek onder Herselt groot een half bunder 

renende oost meyer Boeckx, zuid Coomans Guilielmus, west de straat en noord de heirbaan. 

30 juni 1790 – Akte 34: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-195] 

Peeters Guilielmus (notaris) laat goeden, vestigen en erven De Brie Isabella Maria 

(inwoonster van Herselt) weduwe van wijlen Ooms Geerard in een perceel land groot een 

sille renende oost Verlinden Joachim, zuid De Kopkens, west koopster en noord Het 

Kerrespoor. Item in een perceel land daaraan gelegen groot een half sille renende oost 

weduwe Ooms Anthoon, zuid De Heupkens, west Verlinden Joachim en noord Het 

Kerrespoor. 

Deze percelen aan de verkoper toegekomen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers gepasseerd voor notaris Coomans op 26 februari 1789. 

30 juni 1790 – Akte 35: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-198] 

Peeters Guilielmus (notaris) laat goeden, vestigen en erven Derboven Adrianus (inwoner 

van Herselt) weduwnaar van wijlen Van De Weyer Maria in een perceel land genaamd De 

Gheelsche Sille groot een sille renende oost Verlinden Andries, zuid De Herselsche Baene, 

west Van Dunne Ferdinand en noord Verlinden Adriaen. 

Dit perceel aan de verkoper toegekomen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers gepasseerd voor notaris Coomans op 26 februari 1789. 
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30 juni 1790 – Akte 36: Verkoop van percelen land   [WLO-NOT6530-201] 

Peeters Guilielmus (notaris) zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de 

nabeschreven percelen van erve. Volgen de verdere condities van de verkoop ... en worden 

de volgende percelen te koop aangeboden: 

Eerste koop een perceel land genaamd De Gelsche Sille renende oost Verlinden Andreas, 

zuid De Hersselsche Baene, west Van Dunne Ferdinant en noord Verlinden Adriaen. Op 22 

juni 1790 is hoogste bieder gebleven Derboven Adriaen voor de som van 230 guldens en 

stelt daarop nog 25 hoogen. Van Genechten Adriaen stelt zich hiervoor borg. Op 30 juni 

1790 is Derboven Adriaen koper gebleven. 

Tweede koop een perceel land groot een half sille renende oost weduwe Ooms Anthoon, 

zuid De Keupkens, west Verlinden Joachim en noord Het Kerspoor. Op 12 juni 1790 is 

hoogste bieder gebleven De Brier Isabella Maria weduwe Ooms Geerard voor de som van 

138 guldens en stelt daarop 10 hoogen. Verlinden Joachim stelt zich hiervoor borg. Op 30 

juni 1790 is de voorstaande weduwe koopster gebleven. 

Derde koop een perceel land groot een sille renende oost Verlinden Joachim, zuid De 

Kopkens, west weduwe Ooms en noord Het Kerrespoor. Op 12 juni 1790 is hoogste bieder 

gebleven De Brier Isabella Maria weduwe Ooms Geerard voor de som van 236 guldens en 

stelt daarop nog 10 hoogen. Verlinden Joachim stelt zich hiervoor borg. Op 30 juni 1790 is 

de voorstaande weduwe koopster gebleven. 

4 juli 1790 – Akte 37: Verkoop van perceel land   [WLO-NOT6530-210] 

Jespers Maria Theresia in huwelijk met Verellen Petrus zullen publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van erve. Volgen de verdere condities 

van de verkoop ... en wordt vervolgens het volgende perceel te koop aangeboden: 

De helft van een perceel bleekbos waarvan de andere helft is competerende aan Jespers 

Joannes Baptista. Het gehele bos groot 3 sillen renende oost Tubbeeckx N., zuid Het 

Asbroeck, west Esmans N. en noord Tubbeeckx N. Op 19 juni 1790 is hoogste bieder 

gebleven Jespers Joannes Baptista voor de som van 320 guldens en stelt daarop nog 20 

hoogen. Peeters Frans stelt zich hiervoor borg. Op 4 juli 1790 is voorstaande Jespers 

Joannes Baptista koper gebleven. 

9 juli 1790 – Akte 38: Verhuur van land    [WLO-NOT6530-215] 

Wuyts Martinus (inwoner van Westerlo) verhuurt aan Verlinden Adrianus (inwoner van 

Herselt) een perceel hooiwas gelegen onder westerlo genaamd Het Schaepwas groot een 

half bunder. Volgen de verdere condites van de verhuur ... 

13 juli 1790 – Akte 39: Verkoop van huis en weide   [WLO-NOT6530-218] 

• Peeters Maria Catharina in huwelijk met Kerselaers Petrus Norbertus 

• Peeters Guilielmus (notaris) 

Ze zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van erve. 

Volgen de verdere condities van de verkoop ... en worden vervolgens de volgende percelen 

te koop aangeboden: 
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Eerste koop een huis, half schuur ten dele in bezit van de verkopers met de hof daaraan 

zonder het bakhuis ... Op 13 juli 1790 is hoogste bieder gebleven Wuyts Josephus (inwoner 

van Oosterlo) voor de som van 575 guldens en stelt daarop nog 27 hoogen.  

Tweede koop een perceel weide gelegen aan Het Schommekens Eersel groot 3 sillen 

renende oost Kerselaers Norbert en weduwe Roman Sebastiaen, noord Huypens Frans, zuid 

de straat. Op 26 juni 1790 is hoogste bieder gebleven Dams Cornelius voor de som van 

370 guldens en stelt daarop nog 15 hoogen en is hiermee koper gebleven. 

19 juli 1790 – Akte 40: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-228] 

Peeters Guilielmus (notaris) laat goeden, vestigen en erven Dams Cornelius, bejaarde 

jongeman en inwoner van Oosterlo, in een perceel weide gelegen tot Oosterlo aan Het 

Schommekens Eersel groot 3 sillen renende oost Kerselaers Norbert en weduwe Roman 

Sebastiaen, noord Huypens Frans, zuid de straat. 

Dit perceel aan de verkoper toegekomen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broeders aangegaan en gepasseerd voor notaris Coomans op 26 februari 1789. 

20 juli 1790 – Akte 41: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6530-231] 

De weduwe Spaepen zal openbaar aan de meestbiedende verkopen “met de roede 

respective Mechelse maten”. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met kopers ... en 

is ondertekend Huybens Maria Theresia. 

20 juli 1790 – Akte 42: Verkoop van land    [WLO-NOT6530-237] 

Jespers Maria Theresia in huwelijk met Verellen Petrus laten goeden, vestigen en erven 

Jespers Joannes Baptista, bejaarden jongeman en inwoner van Bergom onder Herselt, in 

de onverdeelde helft van een bleekbos waarvan de voorstaande Jespers Joannes Baptista 

de andere helft bezit, renende Tubbackx N., zuid Het Asbroeck, west Esmans N. en noord 

Tubbackx N. 

Dit voorstaand perceel aan de verkopers toegekomen volgens scheiding en deling met haar 

zusters en broers gepasseerd voor notaris Peeters op ... 

30 juli 1790 – Akte 43: Lening met onderpand   [WLO-NOT6530-240] 

Peeters Richardus (ontvanger van de Heren Staten van Brabant) en zijn vrouw Verellen 

Maria Anna verklaren ontvangen te hebben van Matthey Rosa (bejaarde jongedochter en 

inwoonster van Westerlo) de som van 1200 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven het onverdeelde 3e deel in een perceel bos genaamd De 

Bochten groot in het geheel 5 à 6 bunders gelegen op De Hulst renende oost Heilige Geest 

van Varendonk, zuid Verschueren Joannes Martinus, west De Bochten voorstaand en noord 

... 

26 augustus 1790 – Akte 44: Donatie    [WLO-NOT6530-244] 

Vos Anna Elisabeth in huwelijk met Van Ghestel Joannes Baptista (inwoners van Veerle) 

doneert aan haar man voorstaand bij vorm van donatie inter vivos en met warme hand al de 

gelijke havelijke meubelen en effecten, goud, zilver (gemunt of ongemunt) haar 
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competerende. Bovendien doneert zij ook het vruchtgebruik in al haar erfgoederen. Zij zal 

wel het recht en vruchtgebruik op deze goederen behouden gedurende haar leven. 

2 september 1790 – Akte 45: Testament    [WLO-NOT6530-247] 

Peeters Petrus en zijn vrouw Gijsen Anna Catharina (inwoners van Westerlo) beide 

comparanten gezond van lichaam, gaande en staande hun verstand en memorie volkomen 

machtig. Ze verklaren niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze hun tijdelijke 

goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart. 

• De langstlevende moet de kinderen in dit huwelijk verwerkt, opvoeden en hetzelfde 

leren lezen en schrijven ... 

• De langstlevende zal vrijmeester of vrijmeesteresse zijn van al hun goederen ... 

• Alle klederen en lijnwaad van de testatrice zijn voor hun dochter Peeters Anna 

Dymphna als de testatrice als eerste komt te overlijden. 

14 oktober 1790 – Akte 46: Verkoop van huis   [WLO-NOT6530-251] 

Peeters Maria Catharina en haar man Kerselaers Petrus Norbertus laten goeden, 

vestigen en erven Wuyts Josephus en zijn vrouw Henderix Maria (inwoners van Oosterlo) 

in een huis, stal, half schuur en hof daaraan renende oost een gemene weg, zuid de baan 

van Geel naar Westerlo, west de hof van Verellen Frans, noord verkopers. 

Dit huis competerende aan de verkopers bij de dood van wijlen haar comparantes ouders 

Peeters Guilielmus en Tiboorts Maria Catharina volgens scheiding en deling met haar 

zusters en broers gepasseerd voor notaris Coomans op 26 februari 1789. 

30 oktober 1790 – Akte 47: Lening met onderpand   [WLO-NOT6530-254] 

Verhoeven Catharina weduwe van wijlen Van Den Brande Jacobus en haar enige 

meerderjarige zoon Van Den Brande Jan Baptist (inwoners van Zoerle Parwijs) verklaren 

ontvangen te hebben van Coomans Carolus (secretaris van Zoerle) in huwelijk met Van 

Schoubroeck Maria Catharina de som van 100 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een sille gelegen tot Zoerle renende 

oost Heylen Sebastiaen, zuid Helsen Geerd, west Pauwels Norbertus en noord Wouters 

Geerard. Dit perceel aan de rentgelders competerende uit hoofde van hun ouders. 

10 november 1790 – Akte 48: Verkoop van bomen   [WLO-NOT6530-258] 

De heer Coremans Carel zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven 

kopen van bomen. Volgen de condities van de verkoop ... en de lijst met al de kopers ... 

16 november 1790 – Akte 49: Lening met onderpand  [WLO-NOT6530-263] 

Van De Schriek Petrus en zijn vrouw Peeters Anna Maria (inwoners van Veerle) verklaren 

ontvangen te hebben van Van Rensberghen Gertruda (bejaarde jongedochter) een som 

van 200 guldens Brabants courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen aan De Zoerlesche Dreve genaamd 

De Ses Sillen groot 6 sillen renende oost Verbist Hendrick, zuid notaris Percy erfgenamen, 

west den loop en noord Henderix Jacobus. 
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16 november 1790 – Akte 50: Lening met onderpand  [WLO-NOT6530-266] 

Van De Schriek Petrus en zijn vrouw Peeters Anna Maria (inwoners van Veerle) verklaren 

ontvangen te hebben van de eerwaarde heer pastoor van Zammel  voor en in naam van 

T’Syen Petrus (kerkmeester van Zammel) en uit de penningen van de Kerk van Zammel 

een kapitaal van 260 guldens Brabants courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Bunder groot een bunder 

renende oost weduwe Peeters P., zuid De Dreve van Zoerle naar Westerlo, west het straatje 

en noord Abdij van Tongerlo. 

21 november 1790 – Akte 51: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6530-269] 

De erfgenamen van Vinck Henderick zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de 

nabeschreven kleren, lijnwaad en meubelen. Volgen de condities van de verkoop ... en de 

lijst met al de kopers ... en is ondertekend Vinck Susanna. 

7 december 1790 – Akte 52: Opzeg van hoeve   [WLO-NOT6530-275] 

De proviseur van de Abdij van Tongerlo verklaard om volmacht te geven aan notaris 

Peeters om zich te begeven naar het huis van Dassen Martinus, pachter op de hoeve tot 

Eindhout genaamd De Ossehoeve, en aan de voorstaande pachter te doen de opzegging 

van de voorstaande hoeve.  

10 december 1790 – Akte 53: Abonnement voor brandewijn [WLO-NOT6530-278] 

Conditie over het maken van abonnement met de brandewijn stokers volgens de 

onderstaande bepalingen: 

1. Het tegenwoordige abonnement zal zijn voor 11 maanden beginnende 1 december 

1790. 

2. De jaarlijkse sommen voor dit abonnement moeten betaald worden in 4 gelijke delen 

om de 3 maanden. 

3. Niemand zal vermindering kunnen krijgen op zijn abonnement tenzij het stoken van 

brandewijn verboden zou worden. In dat geval krijgt men maandelijks korting van 

1/12 deel voor zolang het verbod geld. 

4. Artikel dat bepaald op welke manier er gestookt moet worden om de brandewijn te 

produceren. 

5. Artikel over de hoeveelheid brandewijn die gestookt mag worden. 

6. Niemand van de geabonneerden mag ergens anders brandewijn gaan aankopen. 

Indien dit wel gebeurd, moet met de aan de collecteur van zijn district alle details 

hiervan doorgeven. Dit om fraude te voorkomen. 

7. De geabonneerden mogen enkel de ketels gebruiken die ze nu hebben. Als er 

nieuwe ketels in gebruik genomen worden, moet dit gemeld worden aan de collecteur 

van het district zodat deze verzegeld kunnen worden. 

8. Bij het aangaan van het abonnement zal bij elk van de abonnementshouders bepaald 

worden wat hun huidige voorraad is, hoevel ze kunnen stoken op een jaar, ... 

9. Dat de abonnementshouders moeten zorgen voor een goede borgsteller. 

10. De som van ieder zijn abonnement is ieder jaar te betalen 
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De ondergetekende graanbrandewijn stokers onder de collecte van Westerlo verklaren deze 

conditie in zijn geheel gezien te hebben en te aanvaarden. Volgende personen nemen een 

abonnement: 

• Matthijs Peeter 

• Matthijs Joseph 

• Matthijs Francus 

• Helsen J. F. 

• Peeters F. 

• Verlinden Franciscus 

• Kerselaers J. F. 

15 december 1790 – Akte 54: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6530-284] 

Valgaeren Petrus en Lembreghs Frans als geëde mombers over de minderjarige wezen 

van wijlen Valgaeren Michael en Lembreghs Elisabeth voor de ene helft en vanwege 

Lembreghs Elisabeth voorstaand voor de andere helft, zullen publiekelijk verkopen aan de 

meestbiedende al de nabeschreven meubelen ten huize bevonden. Volgen de condities van 

de verkoop ... en de lijst met al de kopers ... 

29 december 1790 – Akte 55: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6530-290] 

Lemmens Cornelius (inwoner van Watereinde) zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen de nabeschreven meubelen en effecten ten huize bevonden. Volgen de condities 

van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

31 december 1790 – Akte 56: Taxatieverslag van sterfhuis [WLO-NOT6530-294] 

In naam van de ondergetekende Lambrechts J. F. zal notaris Peeters zich begeven naar 

heer advocaat Bosquet Philippus Maximilianus als in huwelijk hebbende vrouwe 

Lambrechts Maria Anna Francisca en aan de zelfde het volgende bekend maken: 

1. De taxatie van de erfgoederen achtergelaten bij wijlen Lambrechts Joannes en Van 

Der Auwera Anna is uitgevoerd. 

2. Het verslag van de taxatie te overhandigen aan heer Bosquet. 

3. Ook te overhandigen de geprojecteerde 5 kavels conform de voorstaande taxatie. 

4. Dat heer bosquet dit mag bestuderen en 10 à 12 dagen heeft om over te gaan tot 

scheiding en deling van de goederen achtergelaten bij wijlen Lambrechts Joannes 

en Van Der Auwera Anna. 

5. Bij het overschrijden van deze termijn om af te vragen ... 

Op 9 november 1790 heeft notaris Peeters zich begeven naar het huis van de heer Bosquet 

Philippus Maximilianus en ... 

31 december 1790 – Akte 57: Testament    [WLO-NOT6530-297] 

Van Den Broeck Maria Petronella (bejaarde jongedochter), wonende bij heer pastoor tot 

Westerlo, welke comparante ziek zijnde, te bed liggende nochtans haar verstand, memorie 

en alle andere zinnen volkomen machtig. Ze Verklaard niet van deze wereld te willen 

scheiden vooraleer ze haar tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 
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• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart alles ter discretie van 

heer pastoor van Westerlo. 

• Haar klederen en lijnwaad zullen blijven aan haar zuster Wijns Anna Maria. 

• Al haar resterende goederen maakt en laat ze aan haar broeder en zuster Wijns 

Franciscus en Wijns Anna Maria bestaande uit een huis met aanhorigheden 

gestaan en gelegen tot Herselt. 
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8 januari 1791 – Akte 1: Verkoop van hout    [WLO-NOT6531-005] 

Peeters Richardus zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen dennen hout in stapels 

van 100 te rooien of te kappen. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de 

kopers ... 

17 januari 1791 – Akte 2: Verkoop van land    [WLO-NOT6531-011] 

Van Gansen Joannes Baptista in huwelijk met De Brie Catharina verkopen aan Jonckers 

Frans en zijn vrouw Teys Maria Catharina (inwoners van Bleyenbergh onder Herselt) een 

perceel land groot 43 roeden gelegen aan Het Endekenbertels renende oost Teys Adriaen, 

zuid Pauwels Adriaen, west Coomans Guillielmus (apotheker) en noord de koper. Dit perceel 

competerende aan de verkopers uit hoofd van wijlen hun ouders. 

21 januari 1791 – Akte 3: Verkoop van land    [WLO-NOT6531-014] 

• Mondelaers J. F. in huwelijk met Van Eeckhout Elisabeth (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van momber over de minderjarige kinderen 

achtergelaten bij wijlen Mondelaers Andreas en Huysmans Elisabeth in hun leven 

gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo. 

• Mondelaers Petrus in huwelijk met Bouwen Theresia (inwoners van Oosterlo) 

• Van Aelten Amandus in huwelijk met Van Dinghenen Theresia (inwoners van 

Eindhout). 

• Van Aelten Amandus (bejaarde jongeman) en Van Aelten Catharina (bejaarde 

jongedochter) bij representatie van wijlen hun vader Van Aelten Adriaen. 

• Nobels Ludovicus in huwelijk met Versweevelt Theresia (inwoners van Vorst) 

zowel voor zichzelf als in kwaliteit van mombers over de minderjarige wezen van 

wijlen Nobels Joannes Baptista en Cools Theresia Maria in hun leven gehuwden 

en inwoners van Meerhout. Bij representatie van wijlen hun ouders Nobels Joannes 

en Tielens Maria Anna. 

• Van Den Poel Adriaen in huwelijk met Blanckers Maria (inwoners van Goirbeek 

onder Herselt) naast Van De Poel Franciscus (bejaarde jongeman), Van Den Poel 

Dymphena in huwelijk met Aerts Amand, Van De Poel Theresia in huwelijk met 

Van Sweevelt Cornelis, Van De Poel Catharina in huwelijk met Cams Michiel. 

Allen representanten van wijlen Van De Poel Norbert en Nobels Elisabeth. 

 

Allen erfgenamen van wijlen Mondelaers Andreas volgens testament gepasseerd voor 

notaris Tiboorts op 15 september 1783. Ze laten goeden, vestigen en erven de notaris 

Peeters Guilielmus, bejaarde jongeman en inwoner van Westerlo, bij denominatie van Van 

Aelten Joannes als hoogste bieder in een perceel weide genaamd Den Moer gelegen aan 

Den Rothhoek onder Geel groot 2 à 3 sillen renende oost het gemijn broeck of Rothhoeck, 

zuid de heide, west voorstaande heide en noord het gemijn broeck. 

10 februari 1791 – Akte 4: Verkoop van hout   [WLO-NOT6531-018] 

De heer Berenbroeck dispensier van de Abdij van Tongerlo zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen dennen en gekapt eiken hout. Volgen de condities van de verkoop 

en de lijst met al de kopers ... 
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15 februari 1791 – Akte 5: Verkoop van hout   [WLO-NOT6531-025] 

Van Gansen Joannes Baptista zal openbaar verkopen aan de meestbieden dennen 

bomen. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

23 februari 1791 – Akte 6: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6531-031] 

Valgaeren Petrus en Lembreghs Franciscus als geëde mombers over de minderjarige 

kinderen van wijlen Valgaeren Michael en Lembreghs Elisabeth voor de ene helft en 

voorstaane Lembreghs Elisabeth voor de andere helft. Ze zullen publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen al het stro, hooi en mest.  

Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

24 februari 1791 – Akte 7: Verkoop van hout   [WLO-NOT6531-036] 

De heer pastoor van Westerlo zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen schaarhout, 

dennenhout, essenbomen en olmenbomen. Volgen de condities van de verkoop en de lijst 

met al de kopers ... 

3 maart 1791 – Akte 8: Verkoop van hout    [WLO-NOT6531-042] 

Matthey Rosa zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen gekapte dennen. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... De uitbetaling wordt gedaan aan 

Tieboors Anna Catharina en Tieboors Maria Theresia. 

3 maart 1791 – Akte 9: Verkoop van hout    [WLO-NOT6531-047] 

De heer secretaris Verellen, Coomans Guilielmus en Peeters Richardus zullen 

publiekelijk aan de meestbiedende verkopen dennen latstokken en takken. Volgen de 

condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

4 maart 1791 – Akte 10: Verkoop van hout    [WLO-NOT6531-054] 

De heer advocaat Bosquet en T’Seyen Joannes Franciscus zullen verkopen dennen hout 

in stapels van 150 stuks. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

11 maart 1791 – Akte 11: Borgstelling    [WLO-NOT6531-058] 

Notaris Coomans Carolus (secretaris van Zoerle) is op 11 november 1790 aangesteld bij 

akte verleden in de Soevereine Raad van Brabant als curator en administrator over de 

successie en nalatenschap van wijlen Verlinden Adrianus in zijn leven pastoor in 

Berendrecht en van wijlen de juffrouwen Verlinden Catharina Theresia en Verlinden Maria 

Anna. 

Om hieraan te voldoen is op heden 11 maart 1791 gecompareerd heer Mangelschots 

Philippus Norbertus (inwoner van Westerlo) die verklaard zich borg te stellen voor notaris 

Coomans Carolus om te kunnen voldaan aan voorstaande administratie. 

11 maart 1791 – Akte 12: Borgstelling    [WLO-NOT6531-062] 

De heer Mangelschots Philippus Norbertus (inwoner van Westerlo) heeft zich borg 

gesteld voor notaris Coomans Carolus (secretaris van Zoerle) om te doen de administratie 
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van de nagelaten goederen van wijlen Verlinden Adrianus in zijn leven pastoor in 

Berendrecht en van wijlen de juffrouwen Verlinden Catharina Theresia en Verlinden Maria 

Anna. 

Daarvoor is gecompareerd Coomans Guillielmus, vader van de voorstaande notaris 

Coomans Carolus en inwoner van Westerlo, geassisteerd met Coomans Petrus (licenciaat 

in de medicijnen) en Coomans Guillielmus zijn meerderjarige kinderen. Ze stellen zich ook 

borg voor hun zoon en broer Coomans Carolus ter zake van de borg die Mangelschots 

Philippus Norbertus geeft aan voorstaande Coomans Carolus. 

22 maart 1791 – Akte 13: Verkoop van landen   [WLO-NOT6531-066] 

• Bongaerts Maria Catharina geassisteerd met haar man en momber Camps 

Wilhelmus 

• Bongaerts Cecilica geassisteerd met Stessens Josephus 

• De weduwe van Bongaerts Mattheas als gemachtigde van wijlen haar man 

• Bongaerts Anna Catharina geassisteerd met haar man en momber Cloostermans 

N. 

• Bongaerts Maria Elisabeth geassisteerd met Cruytmans N. 

Allen kinderen en representanten van wijlen Bongaerts Joannes Baptista en ... (niet 

vermeld). Item vanwege Crolmans Joannes Baptista en Andries Anna Catharina en ten 

laatste vanwege de erfgenamen van wijlen Andries Joannes Baptista en Crolmans Anna 

Maria. Ze verkopen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de volgende percelen van 

erve gelegen onder Watereinde en Herselt. Deze percelen door de verkopers verkregen 

volgens testamentaire dispositie van wijlen Crolmans Norbert en Breugelmans Anna 

Catharina in hun leven inwoners van Mol. 

Eerste koop een perceel land Den Hulst gelegen onder Herselt groot 2,5 sillen renende oost 

meyer Boeckx en Verdonck Adrianus, zuid Boonen Frans, west Van Genechten Jan Baptist 

en noord een straatje. Momenteel verhuurd aan Stijnen Frans. Op 5 maart 1791 is hoogste 

bieder gebleven Van Dinghenen Adriaen voor de som van 735 guldens courant geld en 

stelt daarop nog 30 hoogen en is hiermee koper gebleven op 22 maart 1791. 

Tweede koop een perceel land Het Heyken gelegen aan de baan van Westerlo naar Veerle 

gelegen onder de jurisdictie van Watereinde groot een sille renende oost de baan, zuid heer 

Schroyen (onderpastoor van Zammel), west Laureys Mattheus en noord Welles J. B. Op 5 

maart 1791 is hoogste bieder gebleven Boonen Franciscus voor de som van 160 guldens 

courant geld en stelt daarop nog 10 hoogen en is hiermee koper gebleven op 22 maart 1791. 

25 maart 1791 – Akte 14: Testament    [WLO-NOT6531-073] 

Boels Adrianus en zijn vrouw Wuyts Maria Catharina inwoners van Bergom onder Herselt 

genaamd De Witberghen. Hij comparant ziek te bed liggende en zij comparante gezond van 

lichaam, gaande en staande beiden nochtans hun verstand, memorie en alle andere zinnen 

volkomen machtig. Ze Verklaren niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze hun 

tijdelijke goederen gedisponeerd hebben in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart 

• De langstlevende moet hun kinderen uit dit huwelijk onderhouden en leren lezen en 

schrijven. 
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• De langstlevende zal vrij kunnen beschikken over al hun goederen. Als de 

langstlevende opnieuw huwt, zal de langstlevende tevreden moeten zijn met het 

vruchtgebruik op de goederen van de overledene. 

26 maart 1791 – Akte 15: Verhuur van land    [WLO-NOT6531-077] 

Janssens Hendericus (inwoner van Bergom) als gelaste van Janssens Maria verklaard 

verhuurd te hebben aan Laureys Mattheas en zijn vrouw Van Dinghenen Maria Catharina 

2 percelen aan elkaar gelegen, het ene weide en het andere land renende oost de dreef van 

Blaardonk naar de molen, zuid Abdij van Averbode, west baan van Watereinde naar de 

molen en noord ... Volgen de verdere condities van de verhuur ... 

29 maart 1791 – Akte 16: Verkoop van land    [WLO-NOT6531-080] 

• Bongaerts Maria Catharina geassisteerd met haar man en momber Camps 

Wilhelmus 

• Bongaerts Cecilica geassisteerd met Stessens Josephus 

• De weduwe van Bongaerts Mattheas als gemachtigde van wijlen haar man 

• Bongaerts Anna Catharina geassisteerd met haar man en momber Cloostermans 

N. 

• Bongaerts Maria Elisabeth geassisteerd met Cruytmans Joannes. 

Allen kinderen en representanten van wijlen Bongaerts Joannes Baptista en Luymoeyen 

Anna Catharina.  

• Crolmans Joannes Baptista en Andries Anna Catharina  

• De erfgenamen van wijlen Andries Joannes Baptista en Crolmans Anna Maria.  

• De voorstaande Crolmans Joannes Baptista en Andries Waltherus als mombers 

van het minderjarige kind van wijlen Crolmans Anna Maria 

• Wilox Maria Elisabeth weduwe van wijlen Bongaerts Mattheas als testamentaire 

voogdes geauthoriseerd door de wethouders van Mol. 

Ze laten goeden, vestigen en erven Van Dingenen Adrianus en zijn vrouw Ceulemans 

Gertruda (inwoners van Watereinde) in een perceel land Den Hulst gelegen onder Herselt 

groot 2 sillen renende oost meyer Boeckx en Verdonck Adrianus, zuid Boonen 

Franciscus,west Van Genechten Jan Baptist en noord een straatje. Dit perceel aan de 

verkopers toegekomen bij de dood van wijlen Crolmans Hendrick in zijn leven bejaarde 

jongeman en inwoner van Mol. 

29 maart 1791 – Akte 17: Verkoop van land    [WLO-NOT6531-083] 

• Bongaerts Maria Catharina geassisteerd met haar man en momber Camps 

Wilhelmus 

• Bongaerts Cecilica geassisteerd met Stessens Josephus 

• De weduwe van Bongaerts Mattheas als gemachtigde van wijlen haar man 

• Bongaerts Anna Catharina geassisteerd met haar man en momber Cloostermans 

N. 

• Bongaerts Maria Elisabeth geassisteerd met Cruytmans N. 

Allen kinderen en representanten van wijlen Bongaerts Joannes Baptista en ... (niet 

vermeld).  
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• Crolmans Joannes Baptista en Andries Anna Catharina  

• De erfgenamen van wijlen Andries Joannes Baptista en Crolmans Anna Maria.  

• De voorstaande Crolmans Joannes Baptista en Andries Waltherus als mombers 

van het minderjarige kind van wijlen Crolmans Anna Maria 

• Wilox Maria Elisabeth weduwe van wijlen Bongaerts Mattheas als testamentaire 

voogdes geauthoriseerd door de wethouders van Mol. 

Ze laten goeden, vestigen en erven Boonen Franciscus en zijn vrouw Vanhout Elisabeth 

(inwoners van Blaardonk) in een perceel land Het Heyken gelegen aan de baan naar Veerle 

groot een sille renende oost de baan naar Veerle, zuid heer Schroeyen (onderpastoor van 

Zammel), west Laureys Matheas en noord Wolfs Jan Baptist. Dit perceel aan de verkopers 

toegekomen bij de dood van wijlen Crolmans Norbert. 

5 april 1791 – Akte 18: Lening met onderpand   [WLO-NOT6531-086] 

Van Aelten Joannes Baptista en zijn vrouw T’Seyen Isabella Maria (inwoners van De 

Breedereyt onder Geel) bekennen ontvangen te hebben van Hermans Joannes Franciscus 

en Van Aelten Petrus Martinus in kwaliteit van geëde mombers over de weeskinderen van 

Van Aelten Josephus een kapitaal van 450 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een huis en hof gestaan en gelegen op Den Bist genaamd Het 

Clijn Huys renende oost Vanhove Martinus, zuid de dreef, west het beneficie van het kasteel 

en noord Cizekoms Frans. Item een perceel land groot een half bunder gelegen in Het 

Baenvelt renende oost Verboven Peeter, zuid advocaat Pauly, west voorstaande heer 

advocaat en noord Van Aelten Josephus. 

Het voorstaande huis en land toegekomen aan de comparanten bij de dood van wijlen zijn 

ouders volgens scheiding en deling met zijn zusters en broers gepasseerd voor notaris 

Peeters. 

12 april 1791 – Akte 19: Verkoop van hout    [WLO-NOT6531-090] 

De gelijke kinderen en representanten van wijlen Verdonck Sebastiaen en Van Den 

Brande Maria zullen openbaar aan de meestbiedende verkopen schaarhout zowel eiken, 

elsen als wilgen bomen en stronken. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de 

kopers ... 

19 mei 1791 – Akte 20: Lening met onderpand   [WLO-NOT6531-095] 

Van Mol Hendericus en zijn vrouw Marien Dorothea (inwoners van Westerlo) bekennen 

ontvangen te hebben van Van Passel Joannes en zijn vrouw Wuyts Maria Catharina (ook 

inwoners van Westerlo) een kapitaal van 200 guldens Brabants courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel dennen- of mastbos gelegen tot Heyenvenne 

onder Veerle groot een half bunder renende oost Verlinden Joachim, zuid de straat, west ... 

en noord Abdij van Averbode. 

20 mei 1791 – Akte 21: Verkoop van landen   [WLO-NOT6531-098] 

• Verdonck Maria Catharina geassisteerd met haar man en momber Caers Joannes 

Baptista (inwoners van Veerle) 

• Verdonck Adrianus bejaarde jongeman en inwoner van Blaardonk 
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• Cauberghs Theresia in huwelijk geweest met wijlen Verdonck Frans die zijn 

huisvrouw geconstitueerd heeft met het vruchtgebruik in al zijn goederen. Ze is 

geassisteerd met Hermans Joannes Baptista haar tegenwoordige man. 

De voorstaande 1e comparanten ter ene zijde en Verdonck Maria Elisabetha en haar man 

T’Seyen Petrus (inwoners van Watereinde) ter andere zijde. De 1e comparanten verkopen 

aan de 2e comparanten ieder hun 4e deel in al de goederen achtergelaten bij de dood van 

hun ouders wijlen Verdonck Sebastiaen en Van Den Brande Maria achtergelaten 

mitsgaders bij dood en aflijvigheid van Verdonck Joannes Franciscus. 

Er wordt verkocht een welgelegen huis, schuur, hof met een perceel land genaamd De 

Boeyen groot een half bunder renende oost s’heerenstraat, zuid Peeters Peeter weduwe, 

west en noord dezelfde weduwe. Item een perceel land De Heyde groot een half bunder 

renende oost Peeters Peeter weduwe, zuid het volgende perceel en Breugelmans Hendrick, 

west begijn Mutsaerts en noord idem. Item een perceel weide genaamd Het Bosken groot 

een half sille renende oost meyer Boeckx, zuid Peeters Joanna, west Verachtert P. en noord 

Verdonck Jan Baptist. 

Item een perceel heide gelegen in Watereinde groot 9 sillen renende oost meyer Boonen 

erfgenamen, zuid heer Schroyen en juffrouw Mutsaers Maria Bernarda, west Laureys 

Matthijs, noord de straat. Deze heide gekomen van wijlen hun broeder Verdonck Frans. 

Item 2 percelen weide aan elkaar gelegen groot 200 roeden renende oost Janssens 

Hendrick, zuid Peeters Peeter weduwe en de Kerk van Westerlo, west Het Vaerebroeck, 

noord mijnheer Schroyen. 

De 3 voorstaande zwagers bekennen de som van 720 guldens Brabants courant geld 

ontvangen te hebben van de kopers behalve dat wijlen Verdonck Joannes Franciscus 

(broer van de comparanten) zijn huisvrouw Cauberghs Theresia toen hij leefde heeft 

geïnstitueert als vruchtgebruikster bij testament gepasseerd voor notaris Coomans zo is nu 

conditie dat de kopers na de dood van Cauberghs Theresia aan ieder van zijn zwagers zal 

moeten betalen nog 80 guldens. En zal de koper jaarlijks moeten betalen aan Cauberghs 

Theresia 12 guldens voor het gebruik van deze goederen. 

25 mei 1791 – Akte 22: Testament     [WLO-NOT6531-104] 

Van Den Broeck Maria Petronella bejaarde jongedochter en wonende bij mijnheer pastoor 

tot Westerlo welke comparante gezond van lichaam, gaande en staande haar verstand en 

memorie wel en machtig. Ze verklaart niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze 

haar tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Het testament dat gepasseerd is op 31 december 1790 voor notaris Peeters wordt 

dood en teniet gedaan. 

• 100 missen van reuiem tot lavenis van haar ziel. 

• Haar klederen en lijnwaad wordt nagelaten aan haar zuster Weyns Anna Maria 

• De verdere meubelen, geld en have zal voor de helft gaan naar haar broer Weyns 

Joannes Franciscus en voor de andere helft aan haar zuster Weyns Anna Maria. 

• Het huis en land gestaan tot Booischot maakt ze over aan haar broer Weyns 

Joannes Franciscus voor de helft en aan haar zuster Weyns Anna Maria voor de 

andere helft. 
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15 juni 1791 – Akte 23: Openbare verkoop    [WLO-NOT6531-107] 

Peeters Guilielmus (notaris) zal publiekelijk aan de meestbiende verkopen de 

nabeschreven percelen van rusch (graszoden). Volgen de condities van de verkoop en de 

lijst met al de kopers ... 

24 juni 1791 – Akte 24: Verklaring over ruzie   [WLO-NOT6531-119] 

• Hanefstingers Carolus, inwoner van Westerlo en ongeveer 59 jaren oud, in huwelijk 

met Helsen Dimphna 

• Baten Petrus, inwoner van Westerlo en ongeveer 48 jaren oud, in huwelijk met 

Gijsen Anna Catharina 

Beiden bekend als geloofwaardige mannen, de welke op verzoek van de heer Casset 

Hendericus (onderpastoor van Westerlo) verklaren dat zij hem gisteren hebben zien 

achtervolgen door zekere Wuyts Joannes (zoon van Wuyts Jan Baptist en Aerts 

Elisabeth) de voorschreven requirant Casset Henricus. Dat hij de voorstaande Casset 

Henricus bedreigde met zijn vinger en heeft aangesproken en aangevallen, zeggende met 

dergelijke woorden: “Ick sal een manneken van Ue maeken” ... 

3 juli 1791 – Akte 25: Verhuur van land    [WLO-NOT6531-122] 

Hermans Joannes Franciscus geëde momber over de wezen achtergelaten bij wijlen Van 

Aelten Henderick en zijn vrouw Boeckmans Maria Dimphna. Hij verhuurd aan Van Aelten 

Joannes (broer van de wezen) en zijn vrouw T’Seyen Isabella Maria een perceel land 

gelegen achter Het Backxvelt genaamd De Heyde. Volgen de verdere condities van de 

verhuur ... 

5 juli 1791 – Akte 26: Verkoop van oogst    [WLO-NOT6531-126] 

Valgaeren Petrus en Lembreghs Franciscus geëde mombers over de minderjarige 

kinderen van wijlen Valgaeren Michiel en Lembreghs Elisabeth ter ene zijde en de 

voorstaande Lembreghs Elisabeth ter andere zijde zullen publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen de oogst ten velde staande. Volgen de condities van de verkoop 

en de lijst met al de kopers ... 

1 augustus 1791 – Akte 27: Verkoop van oogst   [WLO-NOT6531-130] 

Bertels Barbara Margarita zal volgens de onwederroepelijke procuratie op haar verleend 

door De Kinder Joannes openbaar aan de meestbiedende verkopen al de oogst ten velde 

staande. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

10 augustus 1791 – Akte 28: Transport van erfgoederen  [WLO-NOT6531-134] 

Cornelis Joannes en zijn vrouw De Carper Petronella (inwoners van Hulst onder Herselt) 

ter ene zijde en Peeters Ludovicus en zijn vrouw Cornelis Maria (kinderen van de 1e 

comparanten) ter andere zijde verklaren dat ze onder elkaar een akkoord aangegaan zijn: 

De eerste comparanten cederen en transporteren aan de tweede comparanten al de 

havelijke goederen bestaande uit bestralen koper en tin en verder al hetgene dat voor have 

kan doorgaan. De tweede comparanten zullen moeten dragen enkele schulden. 
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De eerste comparanten verhuren ook aan hun dochter en schoonzoon hun huis, stal, schuur 

met de aangelegen landen. Bij dood van de voorstaande ouders zal de helft van dit huis 

blijven aan de 2e comparanten, de andere helft zijn voor haar broer Cornelis Hendericus. 

11 augustus 1791 – Akte 29: Testament    [WLO-NOT6531-138] 

T’Seyen Petrus en zijn vrouw Verdonck Maria Elisabeth (inwoners van Watereinde) hij 

comparant ziek te bed liggende en zij comparante gaande en staande. Beiden nochtans hun 

verstand, memorie en andere zinnen volkomen machtig. Ze verklaren niet van deze wereld 

te willen scheiden vooraleer ze hun tijdelijke goederen gedisponeerd hebben in de volgende 

manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart. 

• De langstlevende van hun beide zal het vruchtgebruik krijgen over al hun goederen. 

• De langstlevende moet hun kinderen in dit huwelijk onderhouden en leren lezen en 

schrijven en van zodra ze tot volwassenheid gekomen zijn om aan hen uit te keren 

100 guldens eens voor uitzet. 

• Als hun kinderen voortijdig zouden komen te overlijden, gaan de erfgoederen voor de 

helft naar de vrienden van de testateur en voor de andere helft naar de vrienden van 

de testatrice. 

17 augustus 1791 – Akte 30: Verhuur van huis   [WLO-NOT6531-142] 

Helsen Andreas (licentiaat in de medicijnen) naast Halloint Norbertina en Halloint 

Theresia verhuren aan Bogaerts Petrus Franciscus en zijn huisvrouw Van Gansen Maria 

Catharina (inwoners van Booischot) een huis, bakhuis, hof, kamers en zolders gestaan en 

gelegen in het dorp van Westerlo aan De Pensenpoel renende oost heer Herla, zuid De 

Laeck, west Huypens F. en noord het dorp. Volgen de verdere condities van de verhuur ... 

9 september 1791 – Akte 31: Verkoop van hout   [WLO-NOT6531-145] 

Heer Coomans Carel zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen dennen en eiken 

hout. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

19 september 1791 – Akte 32: Testament    [WLO-NOT6531-151] 

Eysermans Anna Elisabeth jongedochter en inwonend bij haar vader tot Geneinde 

Tongerlo, ziek te bed liggende nochtans haar verstand, memorie en alle andere zinnen 

volkomen machtig. Ze verklaart niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze haar 

tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart. 

• Al haar goederen worden nagelaten aan haar vader Eysermans Hendericus en aan 

haar grootmoeder Appels Isabella. 

12 oktober 1791 – Akte 33: Akkoord over gekochte goederen [WLO-NOT6531-154] 

De gelijke drie broers Jespers Joannes Baptista, Jespers Franciscus en Jespers 

Judocus (inwoners van Bergom onder Herselt) hebben op 20 januari 1789 op de publieke 

koopdag van de nagelaten meubelen van wijlen hun ouders Jespers Franciscus en 

Peeters Maria Catharina verscheidene meubelen ingekocht om door hun 3 gezamenlijk 

gebruikt te worden. 
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Jespers Franciscus is alsnu in huwelijk getreden en moet dus een afscheid maken van zijn 

2 broers en verklaart om tevreden te zijn om dezelfde meubelen over te laten aan zijn 2 

broers Jespers Joannes Baptista en Jespers Judocus. 

14 oktober 1791 – Akte 34: Verhuur van huis   [WLO-NOT6531-157] 

Huypens Joannes Franciscus (inwoner van Westerlo) in huwelijk met Boonen Anna 

Catharina verhuren aan Boonen Adriaen (bejaarde jongeman) een pachterij gestaan en 

gelegen te Veerle in het gehucht Heynvenne met de bijhorende landen en weiden. Dit huis is 

momenteel verhuurd aan Verheyden Peeter. Compareerde ook nog Boonen Petrus die zich 

borg stelt voor de huur. Volgen nog de verdere condities van de verhuur ... 

15 november 1791 – Akte 35: Codicille    [WLO-NOT6531-161] 

Schroeyen Guillielmus (kapellaan te Zammel) ziek te bed liggende, nochtans zijn verstand, 

memorie en alle andere zinnen volkomen machtig. Hij verklaart niet van deze wereld te 

willen scheiden vooraleer hij zijn tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de volgende 

manieren: 

• Alle voorgaande codicilles en testamenten worden teniet gedaan behalve het 

testament gepasseerd voor heer Lalemant Judocus Josephus (pastoor in Zammel) 

op 20 oktober 1791. 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart zoals het een priester 

betaamt. 

• Onmiddellijk na zijn overlijden 100 guldens aan de Kerk van Zammel tot versiering 

van de voorstaande kerk. 

• Als executeur testamentair wordt aangesteld de heer Lalemant Judocus Josephus 

(pastoor tot Zammel). 

• Alle erfgoederen gelegen onder Zammel, Geel, Watereinde, Veerle, Westerlo, 

Eindhout, Balen, Tongerlo, Oevel of Herselt moeten verkocht worden. De executeur 

testamentair zal hiervan genieten 150 guldens. 

• Zijn overige erfgoederen worden voor de helft overgemaakt aan de 4 kinderen van 

wijlen zijn zuster Schroeyen Elisabeth. De andere helft zal gaan naar de kinderen 

van Willekens Jan Baptist en Delien Maria om de helft met het kind van Delien 

Catharina en wijlen heer Verelst gelijk opgedeeld te worden in gelijke delen. 

• 6 veertelen koren aan de armen van de parochie Zammel 

9 december 1791 – Akte 36: Verkoop van hout   [WLO-NOT6531-167] 

Van De Venne Joannes (inwoner van Zammel) zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen schaarhout. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 

15 december 1791 – Akte 37: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6531-172] 

T’Seyen Joannes en zijn vrouw Rens Joanna (inwoners van Zammel) zullen publiekelijk 

aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven meubelen, effecten en bestralen ten 

huize bevonden. Volgen de condities van de verkoop en de lijst met al de kopers ... 
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19 december 1791 – Akte 38: Verhuur van huis   [WLO-NOT6531-177] 

T’Seyen Joannes Franciscus (inwoner van Quaybeeck onder Herselt) verhuurd aan 

Verheystraeten Guilielmus (meester smid) en zijn vrouw Foket Joanna een huis, stal of 

smisse en hof momenteel bewoond door Van Deyck Peeter en Wendelen Joanna. 

Compareerde ook Verheystraeten Franciscus (inwoner van Veerle) die verklaard om zich 

borg te stellen voor deze huur. Volgen nog de verdere condities van de verhuur ... 

22 december 1791 – Akte 39: Verkoop van land   [WLO-NOT6531-182] 

Schroeyen Guillielmus (onderpastoor tot Zammel) laat goeden, vestigen en erven 

Verhoeven Martinus en zijn huisvrouw Verbruggen Joanna (inwoners van Wiekevorst) 

voor de onverdeelde helft en De Coster Joannes (bejaarde jongeman en inwoner van 

Noorderwijk) voor de andere onverdeelde helft in een perceel heide zijnde de helft van 7,5 

sillen in 2 gedeeld met een gracht en waarvan de andere helft gekocht is door Verbreght 

Joseph. Dit perceel gelegen in De Goorheyde onder Westerlo renende oost Van Leuffel 

Adriaen en Van Deyck Jan Baptist, zuid de straat, west voorgaande koop, noord Douwen 

Peeter erfgenamen. 

Dit perceel aan de verkoper toegekomen bij koop tegen de gemeente Westerlo en dit perceel 

nu verkocht op een publieke koopdag gehouden te Zoerle Westerlo op 10 januari 1792. 

22 december 1791 – Akte 40: Verkoop van land   [WLO-NOT6531-185] 

Schroeyen Guillielmus (Kapellaan tot Zammel) laat goeden, vestigen en erven de heer 

Dumont J. J. (jongeman wonende op het kasteel te Westerlo) in een perceel heide gelegen 

in De Goorheyde groot 3 bunders renende oost heer Markies van Westerlo, zuid koper, heer 

Pansius en Vervoort Eva, west de baan lopende van de Wittegracht naar Heultje, noord heer 

Markies van Westerlo. Item alsnog een perceel heide gelegen in De Goorheyde groot 6,5 

sillen renende oost de baan, zuid zijne excellentie, west een weg of spoor, noord de baan. 

Deze percelen aan de verkoper toegekomen bij koop tegen de gemeente Westerlo en dit 

perceel nu verkocht op een publieke koopdag gehouden te Zoerle Westerlo op 10 januari 

1792. 

22 december 1791 – Akte 41: Verkoop van land   [WLO-NOT6531-190] 

Schroeyen Guillielmus (Kapellaan tot Zammel) laat goeden, vestigen en erven Verbreght 

Josephus en zijn vrouw Vekemans Maria Elisabeth (inwoners van Zoerle Parwijs) voor de 

ene onverdeelde helft en Verlinden Joannes en Janssens Catharina (inwoners van Zoerle 

Westerlo) voor de andere helft van een perceel heide zijnde de helft in 7,5 sillen met een 

gracht in 2 gedeeld waarvan het andere deel gekocht is door Verhoeven Martinus renende 

oost het andere verkochte deel, zuid en west de baan, noord Douwen Peeter erfgenamen. 

Dit perceel aan de verkoper toegekomen bij koop tegen de gemeente Westerlo en dit perceel 

nu verkocht op een publieke koopdag gehouden te Zoerle Westerlo op 10 januari 1792. 

22 december 1791 – Akte 42: Verkoop van land   [WLO-NOT6531-193] 

Schroeyen Guillielmus (Kapellaan tot Zammel) zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen de nabeschreven kopen van dennenhout. Volgen de condities van de verkoop en 

de lijst met al de kopers ... 
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3 januari 1792 – Akte 1: Verkoop van landen   [WLO-NOT6532-007] 

Van De Weyer Petrus in huwelijk met Van Seur Joanna (inwoners van Putte) verkopen aan 

Derboven Adrianus (inwoner van Herselt), weduwnaar van wijlen Van De Weyer Maria en 

zwager van de eerste comparant, een perceel hooiwas groot de helft van een derdel 

waarvan de andere helft toekomt aan Van Den Heuvel Sebastiaen gelegen in Het 

Zoerlesche Broeck onder Westerlo renende oost …, west Verborght Joannes Andreas en 

Verstappen Peeter, zuid Verborght P. tot Veerle en noord Van Ende Peeter. 

Item een perceel hooiwas gelegen in Het Groot Engels Broeck gelegen onder Langdorp op 

Den Demer groot een half dagmaal waarvan de andere helft toekomt aan notaris Van Den 

Eynde renende oost Kerk van Langdorp en Van Gehuchten Peeter, zuid den Vaerenwegh 

naer Aarschot, west Mijnckens Jacobus en noord infermerie van Aarschot. 

Item een half sille ook gelegen in Het Groot Engels Broeck op Den Demer in Het Langdorps 

Broeck renende oost Heilige Geest van Langdorp, zuid Janssens Catharina en Berghen Jan 

erfgenamen, west Verlinden Maria en noord Borghmans Joannes erfgenamen. 

10 januari 1792 – Akte 2: Verkoop van landen   [WLO-NOT6532-011] 

Mijnheer Schroeyen Guilielmus (onderpastoor te Zammel) zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen de volgende percelen van erve. Volgen de condities van de 

verkoop ... en worden uiteindelijk verkocht de volgende percelen van erve: 

Eerste koop een perceel heide gelegen omtrent Het Goor aan de baan lopende van de 

Wittegracht naar Westmeerbeek groot omtrent ¼ van 3 bunders dus ongeveer 3 sillen zijnde 

22 panden renende oost 2e koop, zuid Vervoort Eva, west de voorstaande baan en noord 

zijne excellentie. Op 22 december 1791 is gecompareerd Dirix Jan Baptist (inwoner van 

Heultje) die de voorstaande koop heeft ingemijnd voor de som van 17 guldens en stelt 

daarop de kwantiteit van 2 hoogen. Dirix Peeter stelt zich hiervoor borg. Op 24 december 

1791 stelt heer Dumond (inwoner op het kasteel tot Westerlo) alsnog 4 hoogen. Op 27 

december 1791 stelt heer Dumond nogmaals 3 hoogen. Op 2 januari 1792 verhoogde Dirix 

Jan Baptist met 5 hoogen. Op 9 januari wordt deze verkoop alsnog verdiert met 4 hoogen 

door heer Dumond en is hiermede koper gebleven. 

Tweede koop een perceel heide gelegen aan Het Goor onder Westerlo groot ongeveer ¼ 

van 3 bunders dus ongeveer 3 sillen renende oost 3e koop, zuid Pansius Jan Baptist, west 1e 

koop en noord zijne excellentie. Op 22 december 1791 is hoogste bieder gebleven Dirix Jan 

Baptist voor 14 guldens en stelt daarop nog 2 hoogen. Op 24 december 1791 heeft heer 

Dumond deze koop verdiert met alsnog 6 hoogen. Op 27 december 1791 en 3 januari 1792 

verhoogt heer Dumond deze koop met nog 8 extra hoogen en op 9 januari 1792 nog eens 

met 5 hoogen en is daarmee koper gebleven. 

Derde koop een perceel heide gelegen aan Het Goor onder Westerlo groot ¼ van 3 bunders 

dus ongeveer 3 sillen renende oost 4e koop, zuid zijne Excellentie, west 2e koop en noord 

zijne Excellentie. Op 22 december 1791 is hoogste bieder gebleven Tubbackx Peeter 

(inwoner van Heultje) voor de som van 12 guldens en stelt daarop 2 hoogen. Dirix Joannes 

Baptista stelt zich hiervoor borg. Op 24 december 1791 heeft de heer Dumont J. J. deze 

koop verdiert met 6 hoogen en op 27 december 1791 nog eens met 4 hoogen. Op 3 januari 

1792 verhoogt heer Dumond nog eens met 4 hoogen en op 9 januari nog eens met 6 

hoogen. Op 10 januari heeft Dirix Joannes Baptista alsnog gesteld 4 extra hoogen en is 

hierdoor koper gebleven. 
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Vierde koop een perceel heide gelegen als de 3 voorgaande groot als de 3 voorgaande en 

daarachter gelegen renende oost Zijne excellentie de heer Markies van Westerlo, zuid heer 

Dumond en heer Pansius, west 3e koop en noord Zijne Excellentie. Op 22 december 1791 is 

hoogste bieder gebleven Dirix Adriaen voor de som van 8 guldens en stelt daarop 2 

hoogen. Dirix Jan Baptist stelt zich hiervoor borg. Op 24 december 1791 heeft heer 

Dumond (inwoner van het kasteel van Westerlo) alsnog gesteld 8 hoogen. Op 27 december 

1791 heeft heer Dumond nogmaals 5 hoogen gesteld en op 3 januari 1792 nog eens 6 

hoogen. Op 9 januari stelt heer Dumond nogmaals 7 hoogen en is daarmee koper gebleven. 

Vijfde koop een perceel heide gelegen aan de baan groot volgens de collecte boek 6,5 sillen 

renende oost de baan, zuid Zijne Excellentie, west een weg of spoor en noord de baan. Op 

22 december 1791 is hoogste bieder gebleven Vermeerberghen Hendricus (inwoner van 

Hulshout) voor de som van 26 guldens en stelt daarop 3 hoogen. Tubbackx Peeter (inwoner 

van Heultje) stelt zich hiervoor borg. Op 9 januari 1792 heeft heer Dumond deze koop 

verdiert met 23 hoogen en is hiermee koper gebleven. 

Zesde koop een perceel heide gelegen aan De Goorheyde in 2 delen of kopen gesteld en 

gescheiden door een gracht zijnde het 1e deel groot 7,5 sillen renende oost het andere deel, 

zuid de baan, west de baan en noord Douwen Peeter erfgenamen. Op 22 december 1791 is 

hoogste bieder gebleven Verbreght Joseph voor de som van 19 guldens en stelt daarop 

alsnog 4 hoogen. Verlinden Joannes stelt zich hiervoor borg. Op 10 januari 1792 is 

Verbreght Joannes koper gebleven. 

Zevende koop de andere helft van de voorstaande koop zijnde een deel van 7,5 sillen 

renende oost Van Leuffel Adriaen en Van Deyck Jan Baptist, zuid de straat, west de vorige 

koop en noord Douwen Peeter erfgenamen. Op 22 december 1791 is hoogste bieder 

gebleven Verhoeven Martinus voor de som van 23 guldens en stelt daarop 4 hoogen. 

Dekoster Joannes stelt zich hiervoor borg. Op 10 januari 1792 is Verhoeven Martinus 

koper gebleven. 

11 januari 1792 – Akte 3: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6532-029] 

Steurs Adriaen (inwoner van Zoerle Westerlo op den berg tot Zoerle) zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen de nabeschreven meubelen en effecten ten huize bevonden. 

Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

19 januari 1792 – Akte 4: Verkoop van hout    [WLO-NOT6532-034] 

Van Gansen Jan Baptist zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen dennen en eiken 

hout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

4 februari 1792 – Akte 5: Verhuur van hoeve   [WLO-NOT6532-042] 

Eerwaarde heer Theys Judocus, proviseur van de Abdij van Tongerlo, heeft verhuurd aan 

Dams Joannes Martinus en zijn vrouw Binnemans Anna Catharina een hoeve gelegen tot 

Eindhouthamme genaamd De hoeve te Vorst met de landerijen, bemden, weiden en eussels. 

Deze hoeve was de voorgaande jaren verhuurd aan Dassen Martinus.  

Item De Peertsbemdt en Den Biesen Bemdt gelegen in De Vijfheuvels aan den dijk tegen het 

begijnhof. Volgen de verdere condities van de verhuur … en compareerden ook Binnemans 

Joannes Baptista (inwoner van Geel) en Segers Petrus (inwoner van Eindhout) die zich 

borg stellen voor de huurders.  
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5 februari 1792 – Akte 6: Verkoop van hout    [WLO-NOT6532-047] 

Peeters Peeter, Peeters Richardus, apotheker Coomans Guilielmus, Boeckmans 

Franciscus en notaris Peeters Guilielmus zullen publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen dennen, eiken en elsen hout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met 

al de kopers … 

10 februari 1792 – Akte 7: Verkoop van hout   [WLO-NOT6532-052] 

De heer Heylen A., dispensier van de Abdij van Tongerlo, zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen eiken stronken, als afgekapte kopen eesters of bomen, en 

bleekhout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

21 februari 1792 – Akte 8: Verkoop van land   [WLO-NOT6532-060] 

Heer Schroeyen Guilielmus (Kapellaan tot Zammel) laat goeden, vestigen en erven de 

heer meester notaris Verlinden tot Herselt residerende in een perceel hooiwas gelegen 

onder Geel en leenroerig onder Den Leemputten Hove onder het leenhof van juffrouw 

Vervloet Paulina groot 1,5 sille renende oost Den Kercken Horst van Zammel, zuid en west 

De Kleine Laak en Luyten Adriaen, noord heer Eskens (inwoner van Tongerlo). 

De perceel aan de verkoper toegekomen bij koop tegen de erfgenamen Ulens tot Diest welk 

perceel alsnu publiekelijk verkocht is met een zitdag ten huize van Blanckers Frans tot 

Zammel.  

12 maart 1792 – Akte 9: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6532-063] 

De heer Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) zal in kwaliteit als executeur 

testamentair van wijlen de heer Schroeyen Guillielmus in zijn leven onderpastoor tot 

Zammel publiekelijk aan de meestbiedende verkopen klederen, lijnwaad en meubelen. 

Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

12 maart 1792 – Akte 10: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-071] 

Mijnheer Schroeyen Guilielmus (onderpastoor te Zammel) zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen de volgende percelen van erve. Volgen de condities van de 

verkoop ... en worden uiteindelijk verkocht het volgende perceel van erve: 

Een perceel hooiwas gelegen onder de jurisdictie van Geel of Herselt groot 1,5 sille renende 

oost Den Kercken Horst van Zammel, zuid en west De Kleine Laak en Luyten Adriaen, noord 

heer Eskens (inwoner van Tongerlo). Dit perceel leenroerig onder Den Leemputten Hof 

onder het leenhof van juffrouw Vervloet Paulina. Op 20 februari 1792 is hoogste bieder 

gebleven Peeters Franciscus (inwoner van Westerlo) in de naam van zijn moeder de 

weduwe Peeters Peeter voor de som van 400 guldens Brabants courant geld en stelt 

daarop nog de kwantiteit van 10 hoogen. Coomans Guilielmus (apotheker) stelt zich 

hiervoor borg. Op 21 februari 1792 heeft Celen Jacobus de verkoop verdiert met 15 

hoogen. Op 21 februari 1792 is gecompareerd notaris Verlinden die de voorstaande koop 

alsnog verdiert met 20 hoogen en is hiermee koper gebleven. 
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2 april 1792 – Akte 11: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-077] 

De heer Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) zal in kwaliteit als executeur 

testamentair van wijlen de heer Schroeyen Guillielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel 

publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen heide of mastbos. 

Volgen de condities van de verkoop ... en worden uiteindelijk verkocht het volgende perceel 

van erve: 

Een perceel zowel mastbos en heide gelegen achter De Nieuwe Hoeve te Tongerlo groot 4 à 

5 sillen renende oost Abdij van Tongerlo, zuid dezelfde, west Van Deyck erfgenamen en 

noord Wouters Peeter erfgenamen. Op 14 maart 1792 is hoogste bieder gebleven 

Verachtert Cornelius (inwoner van Tongerlo) voor de som van 66 guldens en stelt daarop 

alsnog 40 hoogen. Helsen Peeter (inwoner van Tongerlo) stelt zich hiervoor borg. Op 28 

maart 1792 heeft Beernaerts Adrianus (inwoner van ILL onder Tongerlo) die de 

voorstaande verkoop verdiert met 2 hoogen. Op 29 maart 1792 heeft Verachtert Cornelius 

het voorstaande perceel alsnog verdiert met 1 hooge en is daarmee koper gebleven. 

3 april 1792 – Akte 12: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-083] 

Peeters Guilielmus (notaris) zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de 

nabeschreven percelen land. Volgen de condities van de verkoop ... en worden uiteindelijk 

verkocht het volgende perceel van land: 

Een perceel land groot 1 sille renende oost Van De Vliet Frans, zuid Verachtert Peeter, west 

Boonen Frans en noord Mutsaerts Maria Bernarda. Op 17 maart 1792 is hoogste bieder 

gebleven T’Seyen Peeter voor de som van 270 guldens brabants courant geld en stelt 

daarop nog 10 hoogen. Nietvelt Ludovicus verdiert de voorstaande verkoop vervolgens met 

een hooge. Dezelfde dag verhoogt T’Seyen Peeter opnieuw met een hooge en stelt 

Verdonck Adrianus zich borg. Op 18 maart 1792 verhoogt T’Seyen Peeter opnieuw met 5 

hoogen en is daarmee koper gebleven. 

4 april 1792 – Akte 13: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-089] 

De heer Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) zal in kwaliteit als executeur 

testamentair van wijlen de heer Schroeyen Guillielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel 

in gevolg van testament gepasseerd voor notaris Peeters op 15 november 1791 en laat 

goeden, vestigen en erven Verachtert Cornelius weduwnaar van wijlen Cluyts Anna Maria 

(inwoners van Tongerlo) als koper van een perceel zowel mastbos als heide gelegen achter 

De Nieuwe Hoeve onder de jurisdictie van Tongerlo groot 4 à 5 sillen renende oost Abdij van 

Tongerlo, zuid dezelfde, west de heide van de erfgenamen Van Deyck, noord Wouters 

Peeter erfgenamen. 

Dit perceel aan de verkoper toegekomen bij koop tegen de eerwaarde heer Vandeyck J. F. 

(pastoor van het gasthuis van Antwerpen) volgens erfbrief daarvan gepasseerd voor de 

wethouders van Tongerlo op 19 september 1782. 

30 april 1792 – Akte 14: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-092] 

• Van Hove Cornelius en Van Uytsel Peeter ieder voor een vijfde deel. 

• T’Seyen Susanna voor 2/5 delen 

• Van Hove Jan Baptist voor een vijfde deel. 
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Inwoners van Gelendel en Zammel en allen erfgenamen van wijlen Peetermans Anna in 

haar leven inwoonster van Stelen onder Geel zullen publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen de volgende percelen van erve. Volgen de condities van de verkoop ... en worden 

uiteindelijk verkocht het volgende perceel van erve: 

Eerste koop een perceel land groot 3 sillen renende oost Verboven Victorinus, zuid De 

Wimp, west de voorstaande Verboven Victorinus en noord de straat. Op 14 april 1792 is 

hoogste bieder gebleven Verboven Victorinus (inwoner van Tongerlo) voor de som van 285 

guldens en stelt daarop 50 hoogen. Schroven Joannes (inwoner van Den Hout jurisdictie 

van Geel) verdiert deze koop alsnog met 2 hoogen. Op 30 april 1792 is gecompareerd 

Verboven Victorinus die verklaard de koop alsnog te verdieren met een hooge en is 

daarmee koper gebleven. 

Tweede koop een perceel land genaamd Den Bosch groot 3,5 sillen leenroerig onder de 

prinses van Geel renende oost nonnenklooster van Herentals, zuid Van Uytsel Peeter, west 

Verboven Victorinus en noord heer secretaris Moortgat. Op 14 april 1792 is hoogste bieder 

gebleven Willekens Franciscus (inwoner van Bel) voor de som van 515 guldens en stelt 

daarop 15 hoogen. Van Gheel Joannes (inwoner van Geel) stelt zich hiervoor borg. Op 30 

april 1792 is de voorstaande Willekens Franciscus koper gebleven. 

30 april 1792 – Akte 15: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-100] 

• Van Hove Cornelius en Van Hove Hendrick voor een vijfde deel. 

• Van Uytsel Peeter voor een vijfde deel. 

• T’Seyen Susanna en Van Hove Jan Baptist ieder voor een vijfde deel. 

• Van Hove Jan Baptist voor een vijfde deel. 

Inwoners van Gelendel en Zammel en allen erfgenamen van wijlen Peetermans Anna in 

haar leven inwoonster van Stelen onder Geel volgens testament gepasseerd voor notaris 

Coomans. Ze laten goeden, vestigen en erven Willekens Franciscus, Willekens 

Dominicus, Willekens Lambertus en Willekens Joannes Baptista ieder voor ¼ deel in 

een perceel land groot 3,5 sillen leenroerig onder het leenhof van de prinses van Geel 

renende oost nonnenklooster van Herentals, zuid Van Uytsel Peeter, west Verboven 

Victorinus en noord heer secretaris Moortgat. 

Dit perceel toegekomen aan de verkopers volgens testamentaire dispositie van wijlen 

Peetermans Anna, ouders en grootouders van de voorstaande verkopers.  

30 april 1792 – Akte 16: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-103] 

• Van Hove Cornelius en Van Hove Hendrick voor een vijfde deel. 

• Van Uytsel Peeter voor een vijfde deel. 

• T’Seyen Susanna en Van Hove Jan Baptist ieder voor een vijfde deel. 

• Van Hove Jan Baptist voor een vijfde deel. 

Inwoners van Gelendel en Zammel en allen erfgenamen van wijlen Peetermans Anna in 

haar leven inwoonster van Stelen onder Geel volgens testament gepasseerd voor notaris 

Coomans. Ze laten goeden, vestigen en erven Verboven Victorinus en zijn vrouw Peeters 

Maria Dimphna (inwoners van Tongerlo) in een perceel land groot 3 sillen gelegen op Den 

Haeseleren Hout renende oost Verboven Victorinus, zuid De Wimp, west Verboven 

Victorinus en noord de straat. 
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Dit perceel toegekomen aan de verkopers volgens testamentaire dispositie van wijlen 

Peetermans Anna, ouders en grootouders van de voorstaande verkopers.  

1 mei 1792 – Akte 17: Verkoop van hout    [WLO-NOT6532-106] 

• Van Hove Cornelius voor een vijfde deel. 

• Van Uytsel Peeter voor een vijfde deel. 

• T’Seyen Susanna en voor 2/5 delen. 

• Van Hove Jan Baptist voor een vijfde deel. 

Inwoners van Gelendel en Zammel en allen erfgenamen van wijlen Peetermans Anna in 

haar leven inwoonster van Stelen onder Geel. Ze laten publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen bomen en stronken. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de 

kopers … 

9 mei 1792 – Akte 18: Verkoop van landen    [WLO-NOT6532-111] 

De heer Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) zal in kwaliteit als executeur 

testamentair van wijlen de heer Schroeyen Guillielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel 

aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van erve. Volgen de condities 

van de verkoop ... en worden uiteindelijk verkocht de volgende percelen van erve: 

Eerste koop een perceel land gelegen te Herselt groot 225 roeden renende oost laureys 

Matthijs, zuid Haseldonckx Cornelius erfgenamen, west een straatje en daarover 

Vandingenen Adriaen en noord het voorstaande straatje. Dit perceel is momenteel verhuurd 

aan Van De Brande Amandus. Op 12 april 1792 is hoogste bieder gebleven Peeters 

Franciscus (inwoner van Westerlo) voor de som van 550 guldens en stelt alsnog 20 

hoogen. Op 1 mei 1792 is de voorstaande Peeters Frans (inwoner van Westerlo) koper 

gebleven. 

Tweede koop een perceel land gelegen te Herselt groot 3 sillen renende oost Haeseldonckx 

Cornelius erfgenamen, zuid meyer Boeckx en Peeters Adriaen erfgenamen, west een 

straatje en daarover de 3e koop en noord 2e koop. Op 12 april 1792 is hoogste bieder 

gebleven Eskens Amand voor de som van 530 guldens en stelt daarop nog 30 hoogen. Heer 

Goovaerts uit Goorbeeck stelt zich hiervoor borg. Op 1 mei 1792 is Eskens Amand 

(inwoner van Tongerlo) koper gebleven. 

Derde koop een perceel weide of bempt gelegen te Herselt groot een half bunder renende 

oost een straatje en daarover 2e koop, zuid Laureys Mattheas, west en noord Vandingenen 

Adriaen. Op 12 april 1792 is hoogste bieder gebleven Haeseldonckx Franciscus (inwoner 

van Goorbeeck) voor de som van 285 guldens en stelt daarop 40 hoogen. Heer Goovaerts 

stelt zich hiervoor borg. Op 1 mei 1792 is de voorstaande Haeseldonckx Frans koper 

gebleven. 

 Vierde koop een perceel bos of eussel gelegen te Herselt renende oost Boonen Frans 

erfgenamen, zuid Verdonck Jan Baptist en Eskens, west Van Genechten Jan Baptist, noord 

meyer Boeckx. Op 12 april 1792 is hoogste bieder gebleven Peeters Guilielmus (notaris) 

voor de som van 10 guldens en stelt daarop alsnog 15 hoogen en is daarmee koper 

gebleven op 1 mei 1792. 

Vijfde koop een perceel eussel of bos gelegen te Herselt groot 1 sille renende oost T’Seyen 

Peeter, zuid T’Seyen Peeter, west het broeck en noord Van Genechten Jan Baptist. Op 12 
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april 1792 is hoogste bieder gebleven Berrevoets Frans (inwoner van Westerlo) voor de 

som van 71 guldens en stelt daarop alsnog 12 hoogen. Van Roosbroeck Peeter (inwoner 

van Westerlo) stelt zich hiervoor borg. op 1 mei 1792 is de voorstaande Berrevoets Frans 

koper gebleven van dit perceel. 

Zesde koop een perceel weide genaamd De Peertsweyde gelegen in De Goorbeeck onder 

Herselt groot een half bunder renende oost heer secretaris Coomans, zuid Haseldonckx 

Cornelius, west Van De Poel Jan Baptist erfgenamen en noord de straat. Op 12 april 1792 is 

hoogste bieder gebleven apotheker Coomans Guilielmus voor de som van 315 guldens en 

stelt daarop alsnog 25 hoogen. Peeters Franciscus stelt zich hiervoor borg. Op 1 mei 1792 

is de voorstaande Coomans Guilielmus koper gebleven. 

Zevende koop een perceel hooiwas rijdende met Van Aelten Merten en anderen groot voor 

dit deel een derdel renende oost doctor Verbist, zuid De Kleine Laak, west Den 

Kerckenheuvel en noord De Grote Laak. Op 12 april 1792 is hoogste bieder gebleven de 

heer Mortelmans Godefridus voor de som van 290 guldens en stelt daarop 5 hoogen. 

Vervolgens verdierde Van Aelten Martinus deze koop met nog 10 hoogen en is hierdoor 

koper gebleven op 1 mei 1792. 

Achtste koop een perceel heide genaamd De Keulsche Heyde gelegen te Watereinde 

renende oost de straat, zuid meyer Boecx, west T’Seyen Peeter en noord Boonen Frans. Op 

12 april 1792 is hoogste bieder gebleven Boonen Franciscus voor de som van 31 guldens 

en stelt daarop nog 10 hoogen. Van Kerckhoven Petrus stelt zich daarvoor borg. op 28 

april 1792 heeft Laureys Matheas de voorstaande koop verdiert met 15 hoogen. Op 1 mei 

1792 heeft Layreys Matheas alsnog 5 hoogen gesteld en is daarmee koper gebleven. 

17 mei 1792 – Akte 19: Testament     [WLO-NOT6532-131] 

Valgaeren Joannes Baptista (inwoner van Overwijs) ziek te bed liggende nochtans zijn 

verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig. Hij verklaart niet van deze 

wereld te willen scheiden vooraleer hij zijn tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de 

volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart. Onmiddellijk na zijn 

aflijvigheid dient er ook gecelebreerd te worden een mis van requiem met een diaken 

en subdiaken. 

• Zijn huisvrouw De Busser Catharina zal gehouden zijn te doen celebreren 100 

missen van requiem tot lavenis van zijn ziel. 

• Zijn huisvrouw zal hun kinderen verwerkt of nog te verwekken moeten onderhouden 

en opvoeden en leren lezen en schrijven. Als het kind Valgaeren Franciscus tot een 

ouderdom van 25 jaar gekomen is, zal hij een uitkoop ontvangen van 600 guldens 

Brabants courant geld. 

• Zijn huisvrouw wordt aangesteld als erfgenaam van zijn havelijke goederen en ze zal 

ook het vruchtgebruik hebben over alle goederen tot hun zoon de ouderdom van 25 

jaar bereikt heeft. 

• Als zijn zoon vroegtijdig zou sterven, wilt hij dat zijn erfgoederen overgaan naar de 

vrienden van hem testateur volgens de kostumen en landsrecht. Zijn erfgenamen 

zullen dan wel moeten uitkeren aan de erfgenamen van De Busser Catharina de 

som van 600 guldens. 
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20 mei 1792 – Akte 20: Verkoop van hooi    [WLO-NOT6532-136] 

T’Seyen Joannes en zijn vrouw Rens Joanna (inwoners van Zammel) zullen publiekelijk 

aan de meestbiedende verkopen hooi, stro en tommaert. Volgen de condities van de 

verkoop … en de lijst met al de kopers … 

24 mei 1792 – Akte 21: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-140] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 

goeden vestigen en erven Eskens Amandus en zijn huisvrouw Rens Elisabeth (inwoners 

van Tongerlo) in een perceel land groot 3 sillen gelegen te Watereinde onder De Goorbeeck 

jurisdictie van Herselt renende oost Haseldonckx Cornelius erfgenamen, zuid meyer Boeckx 

en Peeters Adriaen erfgenamen, west een straatje en … 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toegekomen bij koop tegen heer Bogaerts Hendericus 

Hubertus en juffrouw Ulens Theresia (inwoners van Diest) volgens erfbrief daarvan zijnde 

gepasseerd voor de wethouders van Herselt op 29 januari 1769. 

24 mei 1792 – Akte 22: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-143] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 

goeden vestigen en erven Peeters Franciscus en zijn vrouw Verstraeten Elisabeth 

(inwoners van Westerlo) in een perceel land gelegen te Herselt groot 225 roeden renende 

oost Laureys Matheas, zuid Haseldonckx Cornelius erfgenamen en Eskens Amandus, west 

een straatje en daarover Van Dinghenen Adriaen, noord voorstaande straatje. 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toegekomen bij koop tegen heer Bogaerts Hendericus 

Hubertus en juffrouw Ulens Theresia (inwoners van Diest) volgens erfbrief daarvan zijnde 

gepasseerd voor de wethouders van Herselt op 29 januari 1769. 

24 mei 1792 – Akte 23: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-146] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 

goeden vestigen en erven Berrevoets Franciscus en zijn vrouw Haseldonckx Dimphna 

(inwoners van Westerlo) in een perceel elsenbos gelegen onder de jurisdictie van Herselt 

groot 70 à 80 roeden renende oost T’Seyen Peeter, zuid en west Het Vaerebroeck, noord 

Van Genechten Jan Baptist. 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toegekomen bij koop tegen heer Bogaerts Hendericus 

Hubertus en juffrouw Ulens Theresia (inwoners van Diest) volgens erfbrief daarvan zijnde 

gepasseerd voor de wethouders van Herselt op 29 januari 1769. 

24 mei 1792 – Akte 24: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-149] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 
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goeden vestigen en erven Haseldonckx Franciscus en zijn vrouw Bervoets Catharina 

(inwoners van Herselt) in een perceel weide groot een half bunder genaamd Den Lindeman 

renende oost een straate, zuid Laureys Matheas, west en noord Vandingenen Adriaen. 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toegekomen bij koop tegen heer Bogaerts Hendericus 

Hubertus en juffrouw Ulens Theresia (inwoners van Diest) volgens erfbrief daarvan zijnde 

gepasseerd voor de wethouders van Herselt op 29 januari 1769. 

24 mei 1792 – Akte 25: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-152] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 

goeden vestigen en erven Coomans Guilielmus (apotheker) en zijn vrouw Peeters 

Theresia (inwoners van Westerlo) voor een derde, Peeters Richardus en zijn vrouw 

Verellen Maria Anna voor een derde en Peeters Guilielmus (notaris) ook voor een derde in 

een perceel weide genaamd De Peertsweyde gelegen onder Herselt renende oost heer 

secretaris Coomans, zuid Haseldoncx Cornelis, west Van De Poel Jan Baptist erfgenamen 

en noord de straat. 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toegekomen bij koop tegen heer Bogaerts Hendericus 

Hubertus en juffrouw Ulens Theresia (inwoners van Diest) volgens erfbrief daarvan zijnde 

gepasseerd voor de wethouders van Herselt op 29 januari 1769. 

24 mei 1792 – Akte 26: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-155] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 

goeden vestigen en erven Laureys Matheas en zijn vrouw Van Dingenen Catharina 

(inwoners van Blaardonk) in een perceel heide groot een bunder genaamd De Keulsche 

Heyde gelegen onder de jurisdictie van Watereinde renende oost de straat, zuid meyer 

Boeckx, west T’Seyen Peeter en noord Boonen Frans. 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toegekomen bij koop tegen heer Bogaerts Hendericus 

Hubertus en juffrouw Ulens Theresia (inwoners van Diest) volgens erfbrief daarvan zijnde 

gepasseerd voor de wethouders van Watereinde op 24 december 1771. 

24 mei 1792 – Akte 27: Verkoop van land    [WLO-NOT6532-158] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 

goeden vestigen en erven Van Aelten Martinus (bejaarde jongeman en inwoner van 

Westerlo) in een perceel hooiwas gelegen in Het Zammels Broeck groot 1/3 van een bunder 

rijdende met Van Aelten Martinus (koper) en anderen als hij in koop verkregen heeft tegen 

de erfgenamen Bonhijver renende oost heer doctor Verbist, zuid De Kleine Laak, west Den 

Kercken Heuvel en noord De Grote Laak. 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toegekomen bij koop tegen heer Bogaerts Hendericus 

Hubertus en juffrouw Ulens Theresia (inwoners van Diest) volgens erfbrief daarvan zijnde 

gepasseerd voor de wethouders van Herselt op 2 januari 1769. 
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5 juni 1792 – Akte 28: Verkoop van reisch    [WLO-NOT6532-161] 

Boonen Frans en anderen zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen reisch. 

Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

6 juni 1792 – Akte 29: Rekeningbewijs    [WLO-NOT6532-173] 

Hermans Franciscus en Van Aelten Martinus als geëde mombers van het minderjarige 

kind achtergelaten bij wijlen Van Aelten Hendericus en Boeckmans Dimphna (inwoners 

van Westerlo) met name Van Aelten Josephus zowel van hun ontvangsten en uitgaven en 

dat van hun voogdij van 27 maart 1789 tot heden. Van Aelten Josephus is nu meerderjarig 

en verklaard deze rekening te aanvaarden. 

Ze hebben ontvangen de som van 964 guldens, 3 stuivers en 1 oort. De uitgaven bedragen 

780 guldens, 8 stuivers en 1 oort. Hierdoor is er een meerontvangst van 183 guldens en 15 

stuivers die door de rendanten zijn overgedragen aan Van Aelten Josephus. 

11 juni 1792 – Akte 30: Verkoop van hooiwas   [WLO-NOT6532-180] 

• Van Wesemael Joannes 

• Van Wesemael Petrus 

• Van Wesemael Franciscus 

• Van Wesemael Anna Dimphna geassisteerd met haar man Stuyvers Joannes 

Baptista 

• Van Wesemael Maria Elisabeth geassisteerd met Willekens Petrus 

• Van Wesemael Maria Anna geassisteerd met De Bont Josephus 

• Goossens Susanna geassisteerd met Stockmans Joannes Franciscus 

• Hopmans Joannes Franciscus voorstaand voor en in naam van Goossens 

Theresia 

• Goossens Anna Catharina geassisteerd met haar man Douwen Merten 

• De gelijke kinderen van Boeckx Jan Baptist (meyer van Watereinde) en wijlen Van 

Wesemael Barbara 

Allen erfgenamen van Van Wesemael Adriaen en … ieder voor een tiende deel zullen 

publiekelijk aan de meestbiedende verkopen een perceel hooiwas gelegen in Het 

Vaerenbroeck. Volgen de condities van de verkoop … en wordt er verkocht een perceel 

hooiwas groot een bunder onverdeeld liggende met heer Herla als beneficiant van Onze-

Lieve-Vrouw tot Westerlo dus wordt er verkocht een half bunder renende oost T’Seyen 

Peeter, Berrevoets Frans en Van Genechten Jan Baptist, zuid Kerk van Westerlo, west 

Boonen Frans en heer dispensier, noord Zijne Excellentie. 

Op 14 mei 1792 is hoogste bieder gebleven Boeckx Joannes voor de som van 125 guldens 

en stelt daarop alsnog 10 hoogen. Boeckx Guilielmus stelt zich hiervoor borg. Op 16 mei 

1792 verhoogt Peeters Guilielmus (notaris) deze koop met 10 hoogen en dezelfde dag 

heeft Van Genechten Franciscus (inwoner van Veerle) deze koop alsnog verdiert met nog 

eens 10 hoogen. Op 18 mei 1792 is gecompareerd Van Genechten Adriaen (inwoner van 

Bergom onder Herselt) die deze koopt alsnog verdiert met 5 hoogen. Op 11 juni 1792 is na 

het doen van de stokslag koper gebleven de voorstaande Van Genechten Franciscus. 

16 juni 1792 – Akte 31: Verkoop van hooiwas   [WLO-NOT6532-187] 

• Van Wesemael Joannes 
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• Van Wesemael Petrus 

• Van Wesemael Joannes Franciscus 

• Van Wesemael Anna Dimphna geassisteerd met haar man Stuyvers Joannes 

Baptista (inwoners van Zammel) 

• Van Wesemael Maria Elisabeth geassisteerd met haar man Willekens Petrus 

• Van Wesemael Maria Anna geassisteerd met De Bont Josephus 

• Goossens Susanna geassisteerd met Stockmans Joannes Franciscus 

• Hopmans Joannes Franciscus voorstaand voor en in naam van Goossens 

Theresia 

• Goossens Anna Catharina geassisteerd met haar man Douwen Merten 

• De gelijke kinderen van Boeckx Jan Baptist (meyer van Watereinde) en wijlen Van 

Wesemael Barbara 

Ze laten goeden, vestigen en erven Van Genechten Franciscus en zijn vrouw Putte 

Theresia (inwoners van Veerle) in een perceel hooiwas gelegen in Het Vaerebroeck groot 

een half bunder renende oost T’Seyen Peeter, Berrevoets Frans en notaris Peeters, zuid 

Kerk van Westerlo, west Boonen Frans en heer dispensier, noord Zijne Excellentie. 

27 juli 1792 – Akte 32: Lening met onderpand   [WLO-NOT6532-190] 

De Haes Hendericus en zijn vrouw Brems Maria Anna (inwoners van Westerlo) bekennen 

ontvangen te hebben van Somers Cornelius (hoofdman van de Gilde van Sint Sebastianus 

binnen Testelt) naast Janssens Guilielmus en Van Dinghenen Martinus (dekens van de 

Gilde van Sint Sebastianus binnen Testelt) een som van 300 guldens Brabants courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een wel gelegen huis en hof gestaan in Den Voort tot Testelt 

renende oost Sannen Jan Baptist, zuid de straat, west procureur Vrancx en noord den loop. 

Item een perceel weide groot 1,5 sillen renende oost Peeters Paulus erfgenamen, zuid den 

loop, west Janssens Jan Baptist en noord Milis Anthoon. 

13 september 1792 – Akte 33: Verkoop van hooiwas  [WLO-NOT6532-194] 

De heer Peeters Adriaen (oratoriaan tot Scherpenheuvel), Peeters Dimphna en anderen 

zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen hooiwas zonder de tommaert. Volgen de 

condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

25 september 1792 – Akte 34: Verhuur van kamer   [WLO-NOT6532-199] 

Leukens Barbara weduwe van wijlen Vandinghenen Frans (inwoonster van Westerlo) 

verhuurd aan Wendelen Joannes en zijn huisvrouw Snoekx Anna Cornelia een kamer 

westwaarts naast de keuken, kelder, zolder, schuur en de helft van de hof. Volgen de 

verdere condities van de verhuur … en compareerde ook heer Dumondt J. J. (inwoner van 

het kasteel) die zich borg stelt voor de huurder. 

 

9 oktober 1792 – Akte 35: Lening met onderpand   [WLO-NOT6532-202] 

Naets Petrus Josephus en zijn vrouw Van Den Brande Anna Elisabeth (inwoners van 

Zoerle Westerlo) bekennen ontvangen te hebben van Mattey Rosa (inwoonster van 

Westerlo) een som van 250 guldens Brabants courant geld. 
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Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen onder Zoerle De Kleyne Drij Sillen 

renende oost Van Hemelen Peeter, zuid Heilige Geest en Van Kerckhoven Jan erfgenamen, 

west Masuis Joannes en noord zichzelf en Lemmens Jan Baptist. 

9 oktober 1792 – Akte 36: Verkoop van landen   [WLO-NOT6532-205] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel), in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel, zal publiekelijk 

aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van erve. Volgen de condities 

van de verkoop … en worden volgende percelen van erve verkocht: 

Eerste koop een perceel hooiwas gelegen op Het Trichels Broeck genaamd Den Sluysen 

Honinck gelegen onder Eindhout groot het verkochte deel een sille rijdende tegen een sille 

van de Abdij van Averbode renende in het geheel oost Abdij van Averbode, zuid Bourbon 

erfgenamen, west De Laak en noord den loop. Op 22 september 1792 is hoogste bieder 

gebleven Schroven Siardus (inwoner van Tongerlo) voor de som van 305 guldens en stelt 

daarop alsnog 8 hoogen. Op 9 oktober 1792 is de voorstaande Schroven Siardus koper 

gebleven bij het doen van de stokslag. 

Tweede koop een perceel broeckx of quacht groot een sille renende oost Van Kerckhoven 

Frans en Vos Jan Baptist, zuid Berger N., west heer Saelen en noord De Laak. Op 22 

september 1792 is hoogste bieder gebleven Verbist Peeter (inwoner van Veerle) voor de 

som van 210 guldens en stelt daarop nog 16 hoogen. Peeters Frans stelt zich hiervoor borg. 

op 9 oktober 1792 is Verbist Peeter koper gebleven van dit perceel. 

15 oktober 1792 – Akte 37: Verkoop van land   [WLO-NOT6532-212] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 

goeden vestigen en erven Van Hout Joannes (jongeman en inwoner van Tongerlo) bij 

denominatie van Verbist Peeter in een perceel broeckx of quacht groot een sille renende 

oost Van Kerckhoven Frans en Vos Jan Baptist, zuid Berger N., west heer Saelen en noord 

De Laak. 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toekomende volgens koop tegen de erfgenamen van meyer 

Boonen. 

15 oktober 1792 – Akte 38: Verkoop van landen   [WLO-NOT6532-215] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) in kwaliteit als executeur testamentair 

van wijlen de heer Schroeyen Guilielmus in zijn leven kapellaan tot Zammel volgens 

testament gepasseerd voor notaris Peeters en getuigen op 15 november 1791. Hij laat 

goeden vestigen en erven Schroven Siardus in een perceel hooiwas gelegen in Het Trichels 

Broeck genaamd Den Sluysen Honinck gelegen onder Eindhout groot het verkochte deel 

een sille rijdende tegen een sille van de Abdij van Averbode renende in het geheel oost Abdij 

van Averbode, zuid Bourbon erfgenamen, west De Laak en noord den loop. 

Dit perceel aan de verkoper q.q. toekomende volgens koop tegen Van De Weyer Theodoor. 
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26 oktober 1792 – Akte 39: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6532-218] 

Peeters Philippus ter ene zijde en Peeters Joanna ter andere zijde. Beiden broer en zuster 

en inwoners van Veerle. De 2e comparante verklaard verkocht te hebben aan de 1e 

comparant haar helft in al de meubelen en effecten door hun gelijk bezeten behalve 

volgende zaken: koperen gieter, koper bluspot, rode koperen baloor, rode koperen kassepot, 

rode koperen ketel, grote ketel, een bed in de grote kamer, een paar lakens en het stro op de 

zolder hetwelke door hen beiden nog zal moeten gedeeld worden. 

3 november 1792 – Akte 40: Testament    [WLO-NOT6532-221] 

Curincx Franciscus en zijn vrouw Verbist Maria (inwoners van Varendonk) beiden gezond 

van lichaam, gaande en staande en beiden hun verstand, memorie en alle andere zinnen 

volkomen machtig. Ze verklaren niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze hun 

tijdelijke goederen gedisponeerd hebben in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart. 

• De langstlevende zal gehouden zijn om te doen celebreren een gezongen jaargetijde 

voor de overledene. 

• De langstlevende krijgt het vruchtgebruik over al de goederen. 

• De langstlevende krijgt het volle recht op al de goederen en mag daar vrij over 

beslissen. 

• Alle erfgoederen worden na hun aflijvigheid nagelaten aan hun bloedverwanten 

volgens costumen en landsrecht. 

6 november 1792 – Akte 41: Verhuur van huis   [WLO-NOT6532-224] 

T’Seyen Joannes Franciscus (inwoner van Quaybeeck onder Herselt) verhuurt aan 

Timmermans Martinus, bejaarde jongeman, inwoner van de Abdij van Tongerlo en 

rademaker van stiel, een huis, stal, smederij en hof momenteel bewoond door 

Verheystraeten Guilielmus. Volgen de verdere condities van de verhuur … en is ook 

gecompareerd Timmermans Martinus (timmerman te Tongerlo) die zich borg stelt voor de 

huurder. 

6 november 1792 – Akte 42: Verkoop van huis   [WLO-NOT6532-227] 

• Bruynseels Carolus weduwnaar van wijlen Wuyts Maria Catharina in hun leven 

gehuwden en inwoners van Westerlo 

• Bruynseels Maria Francisca naast Bruynseels Anna Maria bejaarde 

jongedochters en kinderen van de 1e comparant. 

Ze verkopen publiekelijk aan de meestbiedende een huis, stal, en schuur met den hof 

daaraan gestaan en gelegen achter Den Engel recht over De Klijne Swaene momenteel 

bewoond door de weduwe van Tiboorts Hendericus renende oost het stalleke, Kennis Jan 

Baptist nom. Uxoris en Coomans Guilielmus, zuid Van Deyck Peeter, west de baan, noord 

verkoper. 

Item een perceel hof gelegen achter Den Hoogen Hoff renende oost weduwe Hermans, zuid 

heer secreataris Van Wesel, west Van Deyck Peeter en noord Vermijlen Frans. 

Dit huis aan de verkopers competerende volgens scheiding en deling gepasseerd voor 

notaris Tiboorts op 27 augustus 1762 behalve een ander huis dat door de verkopers in 
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bezit is en verkocht is aan T’Seyen Jan Frans alsnu competerende aan Vandeyck Peeter 

volgens conditie gepasseerd voor notaris Peeters op 23 augustus 1785. 

Op 13 oktober 1792 is hoogste bieder gebleven Verheystraeten Guilielmus voor de som 

van 300 guldens Brabants courant geld en stelt daarop alsnog 25 hoogen. Vervolgens 

verhoogde Verhaeghen Wilhelmus met 3 hoogen. Daarop stelde Verheystraeten 

Guilielmus nogmaals 10 hoogen en is daardoor koper gebleven. 

20 november 1792 – Akte 43: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6532-234] 

De gelijke nakinderen van wijlen Tiboorts Philippus en zijn vrouw Oniaers Maria (inwoners 

van Oosterlo) zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen klederen, lijnwaad en 

meubelen. Volgen de condities van de verkoop … en een lijst met al de kopers en hun 

gekochte goederen … 

6 december 1792 – Akte 44: Lening met onderpand  [WLO-NOT6532-239] 

De Peuter Hendericus en zijn vrouw Dirix Joanna (inwoners van Heultje onder Westerlo) 

verklaren ontvangen te hebben van Cuypers Franciscus (bejaarde jongeman en inwoner 

van Westmeerbeek) een som van 100 guldens Brabants courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een heide gelegen onder Heultje nu omgevormd tot land en 

destijds gekocht van de gemeente Westerlo groot een half bunder renende oost heer 

Dumont, zuid Turlinx Ludovicus, west Van Kerckhoven Sebastiaen en noord Dirix Peeter. 

22 december 1792 – Akte 45: Codicille    [WLO-NOT6532-242] 

Helsen Dimphna (jongedochter) ziek te bed liggende nochtans haar verstand, memorie en 

andere zinnen volkomen machtig. Ze verklaart niet van deze wereld te willen scheiden 

vooraleer ze haar tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Alle voorgaande akten worden teniet en dood gedaan behalve het testament dat ze 

gemaakt heeft met wijlen haar broer Helsen Martinus en gepasseerd is voor notaris 

Van Roy op 12 januari 1790. 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart als in het voorstaande 

testament latende hetzelfde ter discretie en directie van Vanhout Petrus Joannes, 

Helsen Martinus en Helsen Maria Catharina om volgens hun wil en goeddunken te 

stellen. 

• De voorstaande Vanhout Petrus Joannes, Helsen Martinus en Helsen Maria 

Catharina naast De Beucker Anna Elisabeth (moeder van de 2 laatsten) mogen 

blijven zitten met de volle have achtergelaten op de stede door haar codicillatrice 

momenteel bewoond. 

• Al het garen, ongesneden lijnwaad zal ook blijven voor de voorstaande comparanten. 

• Aan Vanhout Petrus voor huur zal moeten betaald worden 45 guldens jaarlijks, aan 

Helsen Martinus 35 guldens, aan Helsen Maria Catharina 18 guldens en aan De 

Beucker Elisabeth 18 guldens en aan de knecht en de meid. 

• De dispositie van haar resterende goederen is samen met wijlen haar broer Helsen 

Martinus gelaten in 3 struiken aan de kinderen van Vanhout Joannes. Zij zou graag 

hebben dat de goederen door wijlen haar broer achtergelaten zouden gedeeld en 

geërft worden op de navolgende manier: ze maakt en laat deze aan Vanhout Petrus, 
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Helsen Martinus en Helsen Maria Catharina om door hun 3 gelijk gedeeld te 

worden. 

• Aan de kinderen van Helsen Jan Baptist en De Beucker Anna Elisabeth een huis, 

stal, schuur, bakhuis en schobbe met het gehele binnenveld groot 3 sillen. Item een 

bempt genaamd Het Eersel groot een half bunder renende oost Helsen Peeter, zuid 

dezelfde, west Heylen Peeter en noord Helsen Peeter erfgenamen. Item een perceel 

Het Tongelsplaentien. 

• Aan de kinderen van wijlen Soeten Martinus en Helsen Catharina vooreerst een 

perceel land genaamd Het Bosch Block groot een half bunder renende oost Helsen 

Martinus, zuid Helsen Amand, west Helsen Maria en noord De Veldstraat. Item een 

perceel land groot een half bunder genaamd De Voorste Conde Heyde renende oost 

Van Hout Peeter, zuid Van Leuffel Adriaen, west Helsen Peeter en noord de baan. 

Item een perceel bempt groot een half bunder genaamd Het Paepen Eersel renende 

oost Heylen Joannes, zuid Van den Bolck Peeter, west Heylen Guilielmus en noord 

Helsen Catharina. De kinderen van wijlen Soeten Merten zullen moeten afgeven 100 

guldens aan de 3 kinderen van Vanhout Joannes en Soeten Maria te weten 

Vanhout Joannes Baptista, Vanhout Maria Anna en Vanhout Anna Catharina. 

• Aan de 3 kinderen van Vanhout Joannes en Helsen Maria een perceel land groot 3 

sillen genaamd De Achtersten Haert renende oost Geps Jan, zuid Verhoeven 

Gommer, west dezelfde en noord Gijsmans Peeter. Item een perceel bempt 

genaamd Het Kossebroeck groot 1,5 sille renende oost Soeten Hendrik, zuid De 

Wimp, west Gebruers Joannes erfgenamen en noord Gebruers Joseph. Item de 100 

guldens te trekken van de voorstaande en 50 guldens van hun broeder 

nabeschreven. 

• Aan Vanhout Petrus Joannes zoon van wijlen de voorstaande Vanhout Joannes 

en Helsen Maria een perceel land Het Laervelt groot 2,5 sillen renende oost 

Gebruers Peeter, zuid De Veldstraat, west Helsen Peeter en noord den loop. Item De 

Achterste Conde Heyde groot een sille renende oost …, zuid Heylen Anna, west 

Helsen Catharina erfgenamen en noord de baan. Ook 50 guldens te betalen aan zijn 

broers en zusters. 

27 december 1792 – Akte 46: Verkoop van hout   [WLO-NOT6532-247] 

Heer doctor Segers, heer secretaris Verellen, Coomans Guilielmus en Wuyts Martinus 

zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen dennen. Volgen de condities van de 

verkoop … en de lijst met al de kopers en hun gekochte goederen … 
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9 januari 1793 – Akte 1: Verkoop van hout    [WLO-NOT6533-005] 

Heer Thijs J., proviseur van de Abdij van Tongerlo, zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen dennenhout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers en 

hun gekochte goederen … 

11 januari 1793 – Akte 2: Testament    [WLO-NOT6533-013] 

Vertommen Joannes Martinus en zijn vrouw Van De Weyer Elisabeth (inwoners van 

Eindhout) hij comparant ziek zijnde, zij comparante gaande en staande, beiden nochtans 

hun verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig. Ze verklaren niet van deze 

wereld te willen scheiden vooraleer ze hun tijdelijke goederen gedisponeerd hebben in de 

volgende manieren: 

• Alle voorgaande testamenten en codicilles worden dood en teniet gedaan. 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart 

• De langstlevende van hun beiden moet hun kind opvoeden en leren lezen en 

schrijven. Van zodra het kind meerderjarig wordt, zal er 100 guldens uitbetaald 

worden voor de uitzet. 

• De langstlevende zal vrijmeester(resse) blijven over al hun goederen. Als de 

langstlevende hertrouwd, zal die tevreden moeten zijn met het vruchtgebruik van de 

goederen. 

17 januari 1793 – Akte 3: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6533-017] 

Vermeulen Frans en zijn huisvrouw Thijs Elisabeth (inwoners van Zammel) zullen 

openbaar aan de meestbiedende verkopen al de meubelen en effecten ten huize bevonden. 

Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers en hun gekochte 

goederen … 

19 januari 1793 – Akte 4: Testament    [WLO-NOT6533-022] 

Wouters Maria Catharina, bejaarde jongedochter en inwoonster van Westerlo, ongezond 

van lichaam, gaande en staande, haar verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen 

machtig. Ze verklaart niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze haar tijdelijke 

goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart 

• Al haar goederen worden nagelaten aan Mendes Hendericus, meester koperslager 

binnen Westerlo. 

22 januari 1793 – Akte 5: Verkoop van hout    [WLO-NOT6533-025] 

Heer Thijs J., proviseur van de Abdij van Tongerlo, zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen dennenhout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers en 

hun gekochte goederen … 

28 januari 1793 – Akte 6: Verkoop van land    [WLO-NOT6533-030] 

Keninckx Joannes Baptista en zijn vrouw Wuyts Elisabeth (inwoners van Westerlo) zullen 

publiekelijk aan de meestbiedende verkopen een perceel land Het Sneuwhuys gelegen 
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achter Het Peertskerckhoff renende oost een straatje, zuid Stiers Guilielmus erfgenamen, 

west een straatje en noord De Zoerlesche Dreve. 

Op 8 januari 1793 is hoogste bieder gebleven juffrouw Struyven Joanna voor de som van 

400 guldens courant Brabants geld en stelt daarop nog 45 hoogen. Dezelfde dag 

compareerde Peeters Peeter die de voorstaande koop verdiert met nog een hoog. 

Vervolgens verdiert Struyven Joanna de koop opnieuw met 4 hoogen en is daarmee 

koopster gebleven op 28 januari 1793. 

30 januari 1793 – Akte 7: Verkoop van land    [WLO-NOT6533-036] 

Keninckx Joannes Baptista en zijn vrouw Wuyts Elisabeth (inwoners van Westerlo) laten 

goeden, vestigen en erven Ketterer Bartolomeus en zijn vrouw Struyven Joanna voor 2/3 

delen en juffrouw Struyven Theresia voor 1/3 deel in een perceel land Het Sneuwhuys 

gelegen achter Het Peertskerckhoff renende oost een straatje, zuid Stiers Guilielmus 

erfgenamen, west een straatje en noord De Zoerlesche Dreve. Dit perceel aan de verkopers 

toegekomen bij successie van wijlen de ouders van de comparante. 

18 februari 1793 – Akte 8: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6533-039] 

Van De Weyer Anna Elisabeth weduwe van wijlen Vertommen Martinus (in zijn leven 

inwoner van Trichelhoeck onder Eindhout) zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen 

al de meubelen en effecten ten huize bevonden. Volgen de condities van de verkoop … en 

de lijst met al de kopers en hun gekochte goederen … 

21 februari 1793 – Akte 9: Verkoop van hout   [WLO-NOT6533-047] 

Heer advocaat Bosquet, T’Seyen Joannes Franciscus, Peeters Richardus en 

Vermeulen Frans zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen schaarhout. Volgen 

de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers en hun gekochte goederen … 

23 februari 1793 – Akte 10: Verhuur     [WLO-NOT6533-052] 

T’Seyen Joannes Franciscus (inwoner van Quaybeeck onder Herselt) verhuurt aan 

Verspreet Arnoldus en zijn vrouw Helsen Dimphna een kamer en stallekens half langs de 

smidse met de helft van de hof oostwaarts scheidende. Volgen de verdere condities van de 

verhuur … 

23 februari 1793 – Akte 11: Testament    [WLO-NOT6533-055] 

Van De Weyer Anna Elisabeth weduwe van wijlen Vertommen Joannes Martinus in zijn 

leven inwoners van Eindhout en nu wonende te Eindhouthamme. Ziek te bed liggende 

nochtans haar verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig. Ze verklaart niet 

van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze haar tijdelijke goederen gedisponeerd heeft 

in de volgende manieren: 

• Het testament gemaakt met wijlen haar man en gepasseerd voor notaris Peeters op 

11 januari 1793 blijft geldig. 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart. 

• Als bij haar overlijden haar kind uit het huwelijk met Vertommen Joannes Martinus 

nog niet meerderjarig is, zullen haar goederen overgaan op haar ouders Van De 
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Weyer Theodorus en Gebruers Anna Catharina. En na het overlijden van haar 

ouders naar haar broers en zusters volgens landsrecht. 

27 februari 1793 – Akte 12: Verkoop van hout   [WLO-NOT6533-058] 

De Coster Jan Baptist en Lamotte N. zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen 

eiken stronken van uitgedane bomen omtrent De Blaerdonckse Hoeve. Volgen de condities 

van de verkoop … en de lijst met al de kopers en hun gekochte goederen … 

8 maart 1793 – Akte 13: Afvraging over testament   [WLO-NOT6533-063] 

Op verzoek van de heren Giels H. J. en Van Broeckhoven J. als gelasten en speciale 

commissie hebbende van Van Barlé Petrus Josephus, Van Barlé Dominicus Norbertus 

en Van Barlé Catharina Theresia zullen notaris Peeters en 2 getuigen zich begeven bij 

notaris Van Schoubroeck (schout van Tongerlo) als executeur testamentair van wijlen heer 

Mangelschots Philippus Norbertus om aan dezelfde af te vragen of hij het 3e deel gelaten 

aan de voorstaande comparanten zowel van renten als penningen volgens codicille en 

testament gemaakt door wijlen de voorstaande Mangelschots Philippus Norbertus wilt 

voldoen binnen de 8 dagen. 

Op 5 maart voorstaand heeft notaris Peeters zich, samen met 2 getuigen en de heren Giels 

en Van Broeckhoven, begeven naar het huis van notaris Van Schoubroeck en aan 

dezelfde gevraagd of hij wilt voldoen aan de voorstaande vraag. Notaris Van Schoubroeck 

antwoordt dat hij verzocht heeft voor een kopie van alles en dat hij voorlopig niet voldoet. 

19 maart 1793 – Akte 14: Lening met onderpand   [WLO-NOT6533-066] 

T’Seyen Martinus weduwnaar van wijlen Keulemans Elisabeth in haar leven inwoners van 

Zoerle Parwijs. De welke samen met wijlen zijn vrouw Keulemans Elisabeth, volgens biljet 

onder zijn handtekening gepasseerd voor Van Deyck Jan Baptist in De Heyblomme op 2 

januari 1789, had gelicht 8 pistolen makende 84 guldens en dezelfde som op 4 jaren huur 

van een perceel land gelegen tot Oosterwijk Tongerlo groot een bunder genaamd Den 

AchterHoff en in huur bij de nabeschreven geldschietter. En dat hij daaraan niet heeft 

kunnen voldoen zo verklaard hij T’Seyen Martinus 100 guldens courant geld geleend te 

hebben van De Winter Joannes Baptista en Bellens Maria (inwoners van Oosterwijk 

Tongerlo). 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een bunder gelegen onder Oosterwijk 

Tongerlo genaamd Den AchterHoff renende oost Douwen Jan, zuid Hens Jan, west … en 

noord de baan. Voor vrij, zuiver en onbelast behalve een gegooide rente van 450 guldens 

ten behoeve van Vertommen Michiel. 

20 maart 1793 – Akte 15: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6533-070] 

Mendes Hendericus (meester koperslager binnen Westerlo) als enige erfgenaam van wijlen 

Wouters Maria Catharina (bejaarde jongedochter) zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen klederen en lijnwaad. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de 

kopers en hun gekochte goederen … 
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2 april 1793 – Akte 16: Verkoop van hout    [WLO-NOT6533-076] 

De heer Schenaerts Rochus Theodorus (kapellaan tot Zammel) zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen dennenhout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met 

al de kopers en hun gekochte goederen … 

15 april 1793 – Akte 17: Verkoop van land    [WLO-NOT6533-080] 

Coomans Guilielmus (apotheker) en zijn vrouw Peeters Theresia verkopen aan Jonckers 

Franciscus en zijn vrouw Theys Maria Catharina (inwoners van Bleyenbergh onder 

Herselt) een perceel heide onverdeeld destijds met Vissers Jan Baptist en nu gedeeld 

zijnde het perceel noordwaarts groot voor de helft 150 roeden renende in het geheel oost en 

zuid Pauwels Jan, west Verlinden J. F., noord de Augustijnen. 

Dit perceel aan de verkopers competerende bij koop tegen de erfgenamen van Van Den 

Nieuwenhuyse Guilliam volgens goedenis gepasseerd voor wethouders van Herselt op 7 

december 1778. 

20 april 1793 – Akte 18: Verhuur van land    [WLO-NOT6533-083] 

Zegers Egidius, licenciaat in de medicijnen en inwoner van Westerlo, verhuurt aan Aerts 

Petrus en zijn vrouw Geerts Anna Barbara (inwoners van Zichem) een perceel land groot 

een bunder genaamd Den Swaluwen Bosch gelegen onder Zichem. Volgen de verdere 

condities van de verhuur … en compareerde ook Aerts Willebrordus (inwoner van Zichem) 

die zich borg stelt voor de huurders. 

26 april 1793 – Akte 19: Verkoop van land    [WLO-NOT6533-086] 

Vermeulen Joannes in huwelijk met Oniaerts Catharina (inwoners van Zammel) zullen 

publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van erve. Volgen de 

condities van de verkoop … en worden volgende percelen van erve verkocht: 

Eerste koop een perceel weide gelegen te Stelen onder Geel onder de tiende van Hulst 

groot 2 ¼ sillen renende oost S’Jegers Frans, zuid Wenderix Arnoldus, west Van Hove Jan 

Baptist en noord Van Deyck Peeter. Momenteel is deze weide verhuurd aan Verellen 

Amandus. 

Tweede koop een perceel land groot een half bunder gelegen onder de tiende van De Veent 

leenroerig onder de prinses van Geel renende oost Van Tongerloo Hendrick, zuid Crurinck 

Peeter en Luyten Jan Baptist, west Van Genechten Anna Theresia en de andere helft, noord 

Hollans Peeter. Momenteel is dit land verhuurd aan Verellen Amandus. 

Derde koop een perceel hooiwas gelegen op den … groot een sille renende oost De Laak, 

zuid Oeyen Hironimus, west Gebruers Ida en noord Floerberghs N. Momenteel is dit land 

verhuurd aan Verellen Amandus. Op 19 april 1793 is hoogste bieder gebleven Mortelmans 

Godefridus voor de som van 300 guldens Brabants courant geld en stelt daarop de 

kwantiteit van 10 hoogen. Op 26 april 1793 compareerde Berger Petrus Josephus (notaris 

en inwoner van Geel) die de voorstaande koop verdiert met 15 hoogen. 

Vierde koop een perceel land gelegen tot Stelen groot 1,5 sillen renende oost heer secretaris 

van Geel, zuid Van Hove Jan Baptist, west Haseldonckx N. en noord Van Deyck Peeter. 

Momenteel is dit land verhuurd aan Verellen Amandus. Op 19 april 1793 is hoogste bieder 
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gebleven Van De Weyer Jan Baptist voor de som van 480 guldens en stelt daarop alsnog 

10 hoogen.  

3 mei 1793 – Akte 20: Uitkoop     [WLO-NOT6533-096] 

Wouters Gerardus, bejaarde jongeman en momenteel wonende op de hoeve onder Bergen 

op Zoom en geboortig van Olen, verklaard ontvangen te hebben van zijn broer Wouters 

Petrus en zijn vrouw Van Hemelen Anna Catharina (inwoners van Zoerle) de som van 470 

guldens courant geld in voldoening van uitkoop waarmee zijn broer Wouters Petrus volgens 

contract van uitkoop van de huur van de molen van Zoerle. Dienende deze voor volle en 

absolute kwitantie 

De comparant verklaard hierdoor geen actie of pretentie meer te hebben hetzij tot last van 

zijn vader Wouters Gerardus of tot last van zijn broer. 

18 juni 1793 – Akte 21: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6533-100] 

De heer Peeters Adriaen (oratoriaan tot Scherpenheuvel), Peeters Dimphna en anderen 

zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen rusch (graszoden). Volgen de condities 

van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

19 juni 1793 – Akte 22: Transport van rente    [WLO-NOT6533-108] 

Matthey Rosa executrice testamentair van wijlen Van Rensberghen Gertruda in haar leven 

inwoonster van Westerlo volgens testament gepasseerd voor notaris Van Schoubroeck. Ze 

verkoopt aan Stiers Franciscus en Stiers Maria Francisca (bejaarde jongeman en 

jongedochter) een obligatie van 8 guldens jaarlijks ten kapitaal van 200 guldens die de 

transportante q.q. is vindende ten laste van Van De Schrieck Petrus en zijn vrouw Peeters 

Anna Maria (inwoners van Veerle) en dezelfde aan haar comparante q.q. verleden bij akte 

van rentconstitutie gepasseerd voor notaris Peeters op 16 november 1790. 

22 juni 1793 – Akte 23: Verkoop van oogst    [WLO-NOT6533-111] 

Conditie en voorwaarde waarop men vanwege Vermeulen Frans en het enige achtergelaten 

kind van wijlen Vertommen Joannes Martinus en Van De Weyer Anna Catharina 

publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen al de oogst ten velde staande. Volgen de 

condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

3 juli 1793 – Akte 24: Verkoop van renten    [WLO-NOT6533-118] 

Mathey Rosa (bejaarde jongedochter), in kwaliteit van executrice testamentair van wijlen 

Van Rensberghen Gertruda volgens testament gepasseerd voor notaris Van 

Schoubroeck, zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven renten. 

Volgen de condities van de verkoop … en worden volgende renten te koop aangeboden: 

Eerste koop 2/3 delen van een gegooide rente ten kapitaal van 300 guldens courant 

Brabants geld staande tot last van Van Habbernay Petrus en zijn vrouw Dirix Anna 

Barbara (inwoners van Zoerle) en gegooid op een huis, stal, schuur en binnenveld gestaan 

en gelegen tot Zoerle in De Cathove Straet groot te samen 1,5 sille renende oost Verlinden 

Adriaen erfgenamen, zuid de straat, west Van Leuffel Jan erfgenamen en noord Douwen Jan 

erfgenamen en Van Leuffel Jan erfgenamen. Deze goedenis gepasseerd voor wethouders 

van Westerlo op 3 mei 1771. Het andere 1/3 deel van deze rente is tot behoef van Mathey 
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Rosa en wordt niet mee verkocht. Op 3 juli 1793 is hoogste bieder gebleven Govaerts 

Guilielmus Franciscus voor de som van 180 guldens Brabants courant geld en stelt daarop 

4 hoogen. 

Tweede koop een obligatie van 500 guldens Brabants courant geld staande tot last van 

Lintermans Hendericus en voorheen Lintermans Joannes. Deze rente verpand op een 

huis, stal, schuur en bakhuis met de hof en het binnenveld daaraan gelegen en gestaan tot 

Vorst groot 2,5 sillen renende oost Van Roy Michiel, zuid de straat, west Geerts Frans 

erfgenamen en noord Van Roy Jan Baptist. Op 22 juli 1793 is koper gebleven de 

voorstaande Govaerts Frans voor de som van 180 guldens en 4 stuivers. 

25 juli 1793 – Akte 25: Verkoop van huis    [WLO-NOT6533-124] 

• Bruynseels Carolus weduwnaar van wijlen Wuyts Maria Catharina in haar leven 

inwoners van Westerlo. 

• Bruynseels Maria Francisca en Bruynseels Anna Maria beiden bejaarde 

jongedochters en kinderen van de eerste comparant. 

Ze laten goeden, vestigen en erven Verheystraeten Guillielmus en Trokt Joanna 

(inwoners van Westerlo) in een huis en stal gestaan en gelegen achter Den Engel over De 

Kleyne Swaen momenteel bewoond door de kopers renende oost het stalleke door verkoper 

gereserveerd, Kenninckx Jan Baptist nom. uxoris en Coomans Guilielmus, zuid Van Deyck 

Peeter, west de baan en noord verkopers. 

Item een perceel hof gelegen achter Den Hoogen Hoff renende oost weduwe Hermans Jan 

Baptist, zuid heer secretaris Van Wesel, west Vandeyck Peeter en noord Vermeylen Frans. 

Dit huis en aanhorigheden toegekomen aan de verkopers volgens scheiding en deling tegen 

Coomans Guilielmus gepasseerd voor notaris Tiboors op 27 augustus 1762. 

9 augustus 1793 – Akte 26: Rekwest    [WLO-NOT6533-128] 

De heer Lalemant Judocus Josephus (pastoor tot Zammel) verzoekt aan notaris Peeters 

om zich te begeven bij de eerwaarde heer Tiels (prelaat van de Abdij van Averbode) en 

aan dezelfde te geven de kopie van de transactie tussen voornoemde pastoor en de 

eerwaarde heer Bartholomeus J. M. (kanunnik van het kapittel van Geel) zowel voor het 

kapittel van Geel als voor de bisschop van Antwerpen, eerwaarde heer Van Volsem F. 

Math. (rentmeester van de Abdij van Rozendaal), eerwaarde heer Caenen F. Candidus 

(cellier van de Abdij van Averbode) aangegaan op 10 mei laatstleden binnen de stad 

Brussel. 

Om af te vragen of de eerwaarde heer of de Abdij van Averbode als tiendeheffers de 

voorstaande transactie modo et forma als die aangegaan is, accepteert en zal achtervolgen. 

Op 9 augustus 1793 heeft notaris Peeters zich ter plaatse begeven en heeft als antwoord 

gekregen dat de Abdij van Averbode niet gehouden is aan de inhoud van dit contract. 

31 augustus 1793 – Akte 27: Lening met onderpand  [WLO-NOT6533-132] 

Verhoeven Frans en zijn huisvrouw Verschueren Anna Catharina (inwoners van Hulst 

onder Herselt) bekennen ontvangen te hebben van Caes Adriaen en zijn vrouw Wauters 

Anna Elisabeth de som van 50 guldens Brabants geld. 
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Als onderpand wordt gegeven een perceel weide gelegen op De Hulst onder Herselt groot 

een half bunder renende oost Naets Hendrick, zuid Van Aelst Hendrick, west Zijne 

Excellentie Markies van Westerlo en noord Caes Adriaen. 

12 september 1793 – Akte 28: Verkoop van rente   [WLO-NOT6533-135] 

• Cuypers Elisabeth weduwe van wijlen Van Rensberghen Jan Baptist 

• Van Rensberghen Anna geassisteerd met Houtmeyers Peeter haar man en 

momber inwoners van Zichem 

• Van Rensberghen Catharina weduwe van wijlen Zannen Petrus inwoners van 

Testelt 

• Van Rensberghen Theresia in huwelijk met Delhaes Hendericus 

• De erfgenamen van wijlen Van Rensberghen Elisabeth en Cuypers Martinus in 

hun leven inwoners van Testelt 

• Het enige kind van Van Rensberghen Joanna Maria en Delhaes Joannes in hun 

leven inwoners van Testelt en geassisteerd met Houtmeyers Peeter die zich sterk 

maakt voor dit minderjarig kind. 

Allen erfgenamen van wijlen Van Rensberghen Gertruda in haar leven bejaarde 

jongedochter en inwoonster van Westerlo volgens testament gepasseerd voor notaris Van 

Schoubroeck waarvan Matthey Rosa is aangesteld als executrice testamentair. 

Ze verkopen aan Matthey Rosa, bejaarde jongedochter en inwoonster van Westerlo, een 

obligatie ten kapitaal van 500 guldens Brabants courant geld staande tot last van 

Lintermans Joannes in huwelijk met Pauwels Catharina (inwoners van Vorst). Deze 

obligatie verpand op een huis, stal, schuur en bakhuis met de hof en het binnenveld daaraan 

gelegen en gestaan tot Vorst groo 2,5 sillen renende oost Van Roey Michiel, zuid de straat, 

west Geerts Frans erfgenamen en noord Van Roy Jan Baptist. Deze obligatie bij akte van 

rentconstitutie gepasseerd voor notaris Coomans op 30 september 1777. 

14 oktober 1793 – Akte 29: Verhuur van land   [WLO-NOT6533-140] 

De heer Versnel C. (rector van de Latijnse school te Westerlo) verhuurt aan Verswijvelt 

Norbertus (inwoner van Quaystraet onder Herselt) een perceel land of weide genaamd Den 

Reulener gelegen aan De Disterschebaene. Dit perceel momenteel verhuurt aan Dirix 

Joseph. Volgen de verdere condities van de verhuur … 

9 september 1793 – Akte 30: Verkoop van rente   [WLO-NOT6533-143] 

Matthey Rosa (bejaarde jongedochter) in kwaliteit als executrice testamentair van wijlen 

Van Rensberghen Gertruda volgens testament gepasseerd voor notaris Van 

Schoubroeck. Ze verkoopt aan heer Goovaerts Franciscus weduwnaar van wijlen Van 

Den Wijngaert Anna Maria en inwoner van Westerlo, 2/3 delen in een rente ten kapitaal van 

300 guldens courant geld staande tot last van Van Habbenay Peeter en zijn vrouw Diricx 

Anna Barbara (inwoners van Zoerle).  

Deze rente bezet op zijn huis, stal, schuur en binnenveld gelegen tot Zoerle in De 

Cathovestraet groot een half sille renende oost Verlinden Adriaen erfgenamen, zuid de 

straat, west Van Leuffel Jan erfgenamen en noord Van Leuffel Jan erfgenamen en Douwen 

Jan erfgenamen. 
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18 september 1793 – Akte 31: Verkoop van hooiwas  [WLO-NOT6533-148] 

De heer Peeters Adriaen (oratoriaan tot Scherpenheuvel), Peeters Dimphna, Peeters 

Frans en anderen zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen hooiwas zonder den 

tommaert daarop. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

20 september 1793 – Akte 32: Geschil over kerk van Ramsel [WLO-NOT6533-155] 

De ondergetekende pastoor en kerkmeester van Ramsel en de meyer en schepenen als 

fabrieksmeesters der Kerk van Ramsel en Kapel van Ramsel contribueren in de inkomsten 

van dezelfde kerk en kapel tot het vergroten, restaureren of repareren der voorstaande Kerk 

van Ramsel. 

En aangezien dezelfde kerk reeds door zijne Excellentie de heer Graaf Van Merode Markies 

van Westerlo en de hoogwaardige heer prelaat van Tongerlo van den grond af opnieuw is 

opgebouwd en bekostigd door de 2 voorstaande heren tiendeheffers zonder dat er in de 

rekeningen is gecontribueerd geweest door de voorstaande kerk en kapel. Daarom hebben 

wij geconsenteert en geördonneert aan de mede fabrieksmeester Van Der Borght Adrianus 

Norbertus om te betalen een som van 2200 guldens courant geld. Actum in de vergadering 

binnen Ramsel op 21 juli 1792 en was ondertekend Maes Andreas (rector in Ramsel), Van 

Der Borght Adrianus Norbertus, Mertens P. (meyer), Van Genechten A. (schepene), 

Wouters Peeter (schepene), Kennes G. (schepene), De Neve Jan (schepene), Gebruers 

Joseph (schepene), Weckhuysen J. Fransus (schepene) T’Seyen Jan F. (schepene). 

Wij ondergetekenden de prelaat der Abdij van Tongerlo en Nuewens Antonius Josephus 

als gevolmachtigde van zijne Excellentie de Graaf van Merode Markies van Westerlo 

verzoeken daarom notaris Peeters om zich te begeven bij de persoon van Van Der Borght 

Adrianus Norbertus mede fabrieksmeester der kerk en kapel van Ramsel en om hem te 

vragen of hij direct wilt betalen de som van 2200 guldens courant geld. Actum Tongerlo 12 

september 1793. 

Op 20 september 1793 heeft notaris Peeters zich begeven naar Van Der Borght Adrianus 

Norbertus en het voorstaande afgevraagd. Hij krijgt als antwoord: dat hij zijn rekening 

gedaan heeft, dat hij van zijn rentmeesterschap van de kerk of kapel van Herselt ontdaan is 

en dat hij dienvolgens niets kan afleggen. Vervolgens heeft notaris Peeters zich begeven 

ten huize van de heer Maes Andreas (rector of pastoor te Ramsel) en aan hem hetzelfde 

gevraagd. Hij antwoordt dat hij de raad van de eerwaarde heer van Tongerlo volgt, dat de 

eerwaarde heer van Tongerlo hem gezegd heeft dat hij zich daar niet mee moet bemoeien 

en dat hij dienvolgens hier geen affaire meer mee heeft. Vervolgens heeft notaris Peeters 

zich begeven naar het huis van Kennes G. (schepene van Herselt en inwoner van Ramsel) 

en aan hem hetzelfde gevraagd. Hij antwoord dat hij daar geen zekerheid over kan zeggen, 

dat hij de eerstkomende zondag daarover binnen Ramsel een kerkgebod zou doen en dat hij 

van voeling is dat dat geld aan de heren tiendeheffers betaald zal worden. 

Vervolgens heeft notaris Peeters zich begeven naar Van Vlasselaer Joannes huidige 

kapel of kerkmeester van Ramsel en de voorstaande afvraging gedaan en als antwoord 

gekregen dat hij daar helemaal niet aan dacht om te betalen. 

20 september 1793 – Akte 33: Abonnement voor brandewijn [WLO-NOT6533-160] 

Conditie over het maken van abonnementen met de brandewijn stokers volgens de 

onderstaande bepalingen: 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 109 

1. Het tegenwoordige abonnement zal zijn voor 12 maanden beginnende 1 december 

1793. 

2. De jaarlijkse sommen voor dit abonnement moeten betaald worden in 4 gelijke delen 

om de 3 maanden. 

3. Niemand zal vermindering kunnen krijgen op zijn abonnement tenzij het stoken van 

brandewijn verboden zou worden. In dat geval krijgt men maandelijks korting van 

1/12 deel voor zolang het verbod geld. 

4. Artikel dat bepaald op welke manier er gestookt moet worden om de brandewijn te 

produceren. 

5. Artikel over de hoeveelheid brandewijn die gestookt mag worden. 

6. Niemand van de geabonneerden mag ergens anders brandewijn gaan aankopen. 

Indien dit wel gebeurd, moet met de aan de collecteur van zijn district alle details 

hiervan doorgeven. Dit om fraude te voorkomen. 

7. De geabonneerden mogen enkel de ketels gebruiken die ze nu hebben. Als er 

nieuwe ketels in gebruik genomen worden, moet dit gemeld worden aan de collecteur 

van het district zodat deze verzegeld kunnen worden. 

8. Bij het aangaan van het abonnement zal bij elk van de abonnementshouders bepaald 

worden wat hun huidige voorraad is, hoevel ze kunnen stoken op een jaar, ... 

9. Dat de abonnementshouders moeten zorgen voor een goede borgsteller. 

10. De som van ieder zijn abonnement is ieder jaar te betalen 

De ondergetekende graanbrandewijn stokers onder de collecte van Westerlo verklaren deze 

conditie in zijn geheel gezien te hebben en te aanvaarden. Volgende personen nemen een 

abonnement: 

• Helsen Joannes Franciscus, borg Peeters Guilielmus 

• Peeters Guilielmus, borg Helsen Frans 

• Bogaerts Petrus, borg Vandingenen Petrus Frans 

• Matthijs Peeter, borg Matthijs Joseph 

• Matthijs Joseph, borg Matthijs Peeter 

• Verlinden Frans, borg Vandingenen J. M. 

• Peeters Guilielmus (notaris), borg Van Gansen Jan Baptist 

• Kerselaers J. F. 

10 december 1793 – Akte 34: Verkoop van hout    [WLO-NOT6533-166] 

De heer doctor Zegers (inwoner van Westerlo) zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen schaarhout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

18 december 1793 – Akte 35: Testament     [WLO-NOT6533-172] 

Vandingenen Joannes Cornelius (inwoner van Tongerlo) ziek te bed liggende nochtans 

zijn verstand, memorie en andere zinnen volkomen machtig. Hij verklaart niet van deze 

wereld te willen scheiden vooraleer hij zijn tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de 

volgende manieren: 

• Hij doet dood en teniet het testament gepasseerd voor notaris Van Schoubroeck op 

30 november 1793. 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart en tot lavenis van zijn 

ziel 120 gelezen missen van requiem. 
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• Zijn havelijke en erfelijke goederen maakt hij over aan zijn halfzusters en halfbroers 

dus aan de kinderen van wijlen Vandingenen Jacobus en Helsen Maria Anna om 

door hen hoofdelijk gedeeld te worden. 

31 december 1793 – Akte 36: Lening met onderpand   [WLO-NOT6533-177] 

Lalemant Judocus Josephus (pastoor van Zammel) gebruikende het octrooi van de 

soevereine Raad van Brabant op datum 5 augustus 1793 en met de permissie van zijne 

hoogwaardige heer bisschop van Antwerpen op datum 23 oktober 1793. Hij verklaard 

ontvangen te hebben uit handen van de heer Govaerts Guilielmus Franciscus (inwoner 

van Westerlo) een kapitaal van 500 guldens Brabants courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven zijn persoonlijke en pastorale goederen allen aan de pastorij 

van Zammel competerende en wordt speciaal tot pand gesteld een perceel hooiwas Den 

Berckenheuvel gelegen in Het Cleyn Broeck groot 200 roeden renende oost Kerk van 

Westerlo, zuid den loop, west eerwaarde heer Schroeyen en notaris Verlinden, noord Van 

Asten Peeter cum suis. 

Item een perceel hooiwas gelegen achter De Stetteldoncken gelegen onder Geel groot een 

half bunder rijdende met de heren Van Bijlen en Mangelschots renende oost en zuid De 

Nete, west Abdij van Tongerlo, noord dezelfde en Verwimp Peeter. 
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8 januari 1794 – Akte 1: Verkoop van hout     [WLO-NOT6534-002] 

Heer Heylen, dispensier van de Abdij van Tongerlo, zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen afgekapte struiken zowel eiken als dennen. Volgen de condities van de verkoop … 

en de lijst met al de kopers … 

1 februari 1794 – Akte 2: Lening met onderpand    [WLO-NOT6534-009] 

Matthijs Joseph (zoon van Matthijs Petrus) en zijn vrouw Vekemans Anna Barbara, 

inwoners van Herselt, verklaren ontvangen te hebben van Van Dun Ferdinandus (bejaarde 

jongeman binnen Herselt) de som van 500 guldens Brabants courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, schuur en stalleke aan elkaar gelegen in het 

dorp van Herselt en genaamd De Croon en momenteel bewoond door de rentgelders, 

renende oost de baan naar Diest, zuid notaris Verlinden, west Verheystraeten Adriaen en 

noord het dorp. Dit huis aan de rentgelders toegekomen bij successie van wijlen de ouders 

van haar rentgelderesse. 

10 februari 1794 – Akte 3: Verkoop van hout    [WLO-NOT6534-013] 

Peeters Peeter, Peeters Dimphna, Coomans Guilielmus (apotheker) en de weduwe van 

heer secretaris Verellen zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen dennen 

snoeisel en ook elsen en eiken schaarhout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst 

met al de kopers … 

21 februari 1794 – Akte 4: Verkoop van hout    [WLO-NOT6534-019] 

Steurs Adrianus (inwoner van Goirheyde onder Westerlo) verkoopt aan Boset Joannes 

(inwoner van Westerlo) een eiken schaarbos gelegen in 2 percelen onder Heultje meer 

gepreciseerd het hout dat moet uitgedaan worden door de koper tussen nu en 38 jaren. 

Renende het voorstaande bos oost Sneyers Adriaen, zuid Van Loey Adriaen, west Peeters 

Jan en noord Ruymaekers Jacobus erfgenamen. 

21 februari 1794 – Akte 5: Verkoop van hout    [WLO-NOT6534-022] 

Steurs Adrianus (inwoner van Goirheyde onder Westerlo) verkoopt aan Boset Joannes 

(inwoner van Westerlo) 2 percelen schaarbos gelegen onder Heultje groot te samen een sille 

waarvan het houtgewas is verkocht om uit te doen tussen nu en 38 jaren renende oost 

Sneyers Adriaen, zuid Van Loey Adriaen, west Peeters Jan en noord Ruymaekers Jacobus 

erfgenamen. 

8 april 1794 – Akte 6: Testament      [WLO-NOT6534-025] 

Schroven Jan Baptist en zijn vrouw Van Den Poel Dimphena, inwoners van Den 

Haeseleren Hout jurisdictie van Geel, beiden redelijk gezond van lichaam en hun verstand, 

memorie en alle andere zinnen volkomen machtig. Ze verklaren niet van deze wereld te 

willen scheiden vooraleer ze hun tijdelijke goederen gedisponeerd hebben in de volgende 

manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart. 50 missen van 

requiem voor ieder van hen tot lavenis van hun ziel. 

• De klederen en lijnwaad van de testateur moeten verdeeld worden onder de zonen 

en de klederen en lijnwaad van de testatrice onder de dochters. 
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• De langstlevende zal vrijmeester(esse) zijn van hun goederen. 

• De langstlevende zal algemeen erfgenaam zijn en zal genieten de have en al 

hetgene dat daarvoor door kan gaan. De langstlevende krijgt ook het vruchtgebruik 

over al de goederen. 

• De testateuren bezitten enige leengoederen die na hun aflijvigheid zouden toekomen 

aan hun oudste zoon Schroven Petrus Josephus. Zo is de voorstaande Schroven 

Petrus Josephus weduwnaar van wijlen Van Roy Maria Catharina alhier mede 

gecompareerd en verklaard afstand te doen van zijn recht en verklaard te zullen 

delen met zijn broers en zusters in de voorstaande leengoederen. Hij zal dan wel 

voorkeus hebben in de deling van de erfgoederen. 

10 april 1794 – Akte 7: Verkoop van land     [WLO-NOT6534-029] 

• Wuyts Petrus in huwelijk met Geens Elisabeth 

• Van Den Bosch Josephus en Wuyts Maria Anna gehuwden en inwoners van de 

stad Brussel 

• Wuyts Anna Maria weduwe van wijlen Delaet Josephus 

• Wuyts Henri Joannes Baptista bejaarde jongeman en ook inwoner van de stad 

Brussel 

Ze verkopen aan Michiels Peeter en zijn vrouw De Bruyn Joanna Catharina (inwoners van 

Olen) een perceel land De Cattestraet gelegen aan De Cattestraet groot 2,5 sillen en 

gelegen onder de jurisdictie van Olen renende oost De Vos Philippus, zuid Vermeulen Frans, 

west Wouters Geerard en noord de straat. Dit perceel toegekomen aan de verkopers bij 

naarderschap tegen De Backer Hendrick. 

30 mei 1794 – Akte 8: Lening met onderpand    [WLO-NOT6534-032] 

Verlinden Adrianus en zijn vrouw Derboven Anna Elisabeth (inwoners van Herselt) 

verklaren ontvangen te hebben van de heer doctor Helsen Amandus (inwoner van 

Westerlo) een kapitaal van 100 guldens courant Brabants geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Laeremans Land groot een half bunder 

renende oost Verlinden Andries, zuid Derboven Adriaen en Van Dun Ferdinandus, west de 

straat en noord de rentgelders. Dit perceel aan de rentgelders competerende volgens deling 

tegen de zusters en broers van haar rentgelderesse. 

27 juni 1794 – Akte 9: Verkoop van land     [WLO-NOT6534-036] 

T’Seyen Petrus en Verdonck Maria Elisabeth (inwoners van Watereinde) verkopen aan 

Gelens Anna Catharina (inwoonster van Geel) een perceel land gelegen aan Het 

Watereynd jurisdictie van Watereinde groot een sille renende oost Van De Vliet Frans, zuid 

juffrouw Mutsaerts Maria Bernarda, west Boonen Frans en noord juffrouw Mutsaerts. 

Verkocht voor de som van 300 guldens Brabants courant geld en vermits de verkopers aan 

de voorstaande kopers schuldig en achter waren van een obligatie van 360 guldens uitgezet 

door de heer pastoor van Zammel op 10 april 1792 voor de wethouders van Watereinde. 

Hiermede komt de voorstaande obligatie te vervallen behalve 60 guldens die nog betaald 

moeten worden. 

Als onderpand voor deze 60 guldens wordt gegeven een perceel land eertijds heide 

genaamd De Heyde groot een half bunder renende oost weduwe Peeters Peeter, zuid 
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juffrouw Mutsaerts Maria Bernarda, west verkopers en noord juffrouw Mutsaerts. Dit perceel 

aan de verkopers toegekomen bij koop tegen Peeters Guilielmus (notaris). 

9 juli 1794 – Akte 10: Verkoop van hooiwas     [WLO-NOT6534-039] 

De heer Peeters Adriaen (oratoriaan tot Scherpenheuvel), Peeters Dimphna, Peeters 

Frans, juffrouw de weduwe Van Leuffel en anderen zullen publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen hooiwas zonder of met den tommaert daarop. Volgen de condities 

van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

3 juli 1794 – Akte 11: Verkoop van hooiwas     [WLO-NOT6534-045] 

De heer Peeters Adriaen (oratoriaan tot Scherpenheuvel), Peeters Dimphna en anderen 

zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen rusch (graszoden). Volgen de condities 

van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

5 augustus 1794 – Akte 12: Testament     [WLO-NOT6534-053] 

Juffrouw Van Gansen Joanna (begijn op het Begijnhof van Diest) gezond van lichaam, 

gaande en staande, haar verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig en 

gebruikende. Ze verklaart niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze haar tijdelijke 

goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart met dubbel licht zoals 

dat gebeurd op het Begijnhof van Diest. 

• Na haar aflijvigheid moet gebakken worden 25 halsteren tarwe in broden om op de 

uitvaart uit te delen aan de begijnen van het voorstaande begijnhof. 

• Door haar executrice testamentair moet aan de poort van het begijnhof uitgedeeld 

worden aan de armen 4 veertelen koren en brood. 

• 300 missen van requiem te celebreren kort na haar dood. 

• Haar nicht Van Gansen Maria Catharina in huwelijk met Bogaerts Petrus (inwoners 

van Westerlo) krijgt haar zilveren snuifdoos. 

• Van Hinsbergh Maria Cornelia in huwelijk met Leotto Joannes Josephus 

(inwoners van Diest) krijgt 3 zilveren lepels en 3 zilveren fasitten? 

• Als haar 2 zusters Van Gansen Maria Theresia en Van Gansen Anna Maria nog in 

leven zijn bij haar aflijvigheid, zullen ze elk voor de helft hebben het vruchtgebruik in 

al haar goederen, renten, obligaties, gegooide en ongegooide goederen. 

• Al haar erfelijke en have goederen laat ze na aan haar neven en nichten dus aan de 

kinderen van haar zusters en broeders om door hun hoofdelijk gedeeld te worden 

momenteel in 12 delen te weten aan 8 kinderen van Van Gansen Maria Theresia 

met Van Hinghberg Joannes Lambertus en met Gilis Joannes. Item 2 kinderen 

van Van Gansen Anna Maria en Verhoeven Adrianus Gaspar. Item 2 kinderen van 

wijlen Van Gansen Sebastiaen en Vekemans Elisabeth. 

• Als 1 van de kinderen van neven of nichten begijn zouden worden, krijgen deze elk 

50 guldens eens. 

• Als executrice testamentair wordt aangesteld juffrouw Redress momenteel 

hofmeesteres. 
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4 oktober 1794 – Akte 13: Akkoord over erfgoederen   [WLO-NOT6534-059] 

• Coomans Petrus (licentiaat in de medicijnen) weduwnaar van wijlen Mattey Maria 

tot Geel residerende 

• De kinderen van wijlen Tiboors Philippus en Mattey Elisabetha Joanna te weten 

Tiboors Maria Theresia, Tiboors Anna Cornelia, Tiboors Maria Catharina en 

Tiboors Joannes naast Mattey Rosa bejaarde dochter. 

De eerste comparant heeft met de dood van zijn vrouw verkregen het vruchtgebruik 

gedurende zijn leven en is ook algemeen erfgenaam van al hetgene kan doorgaan voor have 

zo is dienvolgens aan hem gemaakt de eigendom van een perceel zowel land als weide 

genaamd Den Verloren Cost renende oost een straatje en …, zuid de voorstaande …, west 

heer pastoor van Westerlo en noord de voetweg. 

Item een obligatie van 200 guldens courant geld tot last van Van Hemelen Martinus en zijn 

vrouw Toelen Dimphna (inwoners van Zoerle Westerlo). Item een obligatie van 200 guldens 

courant geld tot last van Thoelen Adriaen. Item de helft van een obligatie van 300 guldens 

courant geld tot last van juffrouw Van Genechten Barbara (begijn te Herentals). 

Item de helft van 175 guldens courant geld vooruit en de rente van 450 guldens courant 

eertijds gestaan hebbende tot last van Vandeyck Peeter (timmerman tot Westerlo) en alsnu 

tot last van T’Seyen J. F. (pachter op De Quaybeeck). 

Hij verklaart afstand te doen van het voorstaande perceel Den Verloren Cost en van de 

voorstaande obligaties en alleen reserverende het vruchtgebruik in deze zijn leven lang. De 

2e comparanten zullen na de aflijvigheid van de 1e comparant geen aanspraak kunnen 

maken op het huis, stal en schuur gestaan binnen de vrijheid Geel in De Nieuwstraat. 

13 november 1794 – Akte 14: Testament     [WLO-NOT6534-063] 

Gijbens Joannes Baptista en zijn vrouw Korten Dimphna (inwoners van Bergom onder 

Herselt) hij comparant gezond van lichaam gaande en staande, zij comparante ziek te bed 

liggende beiden nochtans hun verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen machtig 

en gebruikende. Ze verklaren niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze hun 

tijdelijke goederen gedisponeerd hebben in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart. Tot lafenis van de ziel 

van de eerste overledene een lijkmis en 3 gelezen missen van requiem te bekostigen 

door de langstlevende. Idem voor de langstlevende te bekostigen door hun kinderen. 

• De langstlevende moet hun kinderen opvoeden en laten leren, lezen en schrijven. 

Aan ieder kind 3 guldens eens als ze gekomen zijn tot volwassen leeftijd. Als de 

langstlevende hertrouwd, dan krijgt ieder kind 25 guldens eens. 

• Al de havelijke erfgoederen zijn voor de langstlevende. 

• Als de langstlevende van hun beiden komt te overlijden vooraleer het jongste kind 25 

jaar geworden is of als er enig gebrek zou zijn hetzij blind, kreupel, lam of zinneloos, 

dan moeten de goederen gekomen van de vaderlijke zijde bij elkaar blijven tot het 

jongste kind 25 jaar geworden is … 

3 september 1794 – Akte 15: Testament     [WLO-NOT6534-069] 

Van Hacht Adrianus en zijn vrouw Peeters Joanna (inwoners van Zoerleberg onder 

Westerlo) beiden gezond van lichaam, gaande en staande en hun verstand, memorie en alle 
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andere zinnen volkomen machtig. Ze verklaren niet van deze wereld te willen scheiden 

vooraleer ze hun tijdelijke goederen gedisponeerd hebben in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart. De langstlevende moet 

voor 100 guldens Brabants courant geld laten celebreren tot lavenis van de ziel van 

de overledene missen van requiem. Idem als de langstlevende komt te overlijden en 

te betalen door hun erfgenamen Van Hacht Frans en Van Hacht Cecilia. 

• De langstlevende zal blijven gebruiken de have en trekken inkomen van goederen, 

renten, obligaties. 

• Een half jaar na het overlijden van de langstlevende moet er door de erfgenamen aan 

de 4 kinderen van zijn zuster Van Hacht Catharina tot Hooikt? of Berlaar 400 

guldens courant geld betaald worden. 

• Aan de 3 zusters van de testatrice namelijk Peeters Theresia, Peeters Elisabeth en 

Peeters Maria Anna 800 guldens courant geld om door hun 3 gedeelt te worden 

namelijk een derde aan Peeters Theresia, een derde aan het enig kind van Peeters 

Elisabeth en een derde aan de vier kinderen van Peeters Maria Anna. 

• 50 guldens aan de halfzuster van de testatrice te weten aan Peeters Catharina tot 

Herenthout. 

• Aan de zoon van Van Hacht Franciscus met name Van Hacht Adrianus waarvan 

hij testateur peter is een som van 100 guldens Brabants courant geld. 

• Alle resterende erfgoederen maken en laten ze aan Van Hacht Franciscus in 

huwelijk met Demeyer Catharina tot Herenthout en Van Hacht Cecilia in huwelijk 

met Keulemans Franciscus tot Herselt om door hun beiden in 2 delen gedeeld te 

worden. 

11 september 1794 – Akte 16: Testament     [WLO-NOT6534-075] 

Willems Maria Magdalena, bejaarde jongedochter en inwoonster van Geel, gezond van 

lichaam, gaande en staande en haar verstand, memorie en alle andere zinnen volkomen 

machtig. Ze verklaart niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze haar tijdelijke 

goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart zoals het in Geel 

gebruikelijk is en zoals haar moeder destijds ook gehad heeft. 

• Binnen 3 maanden na haar dood moeten haar erfgenamen bij de pastoor van Geel 

bestellen 400 missen van requiem à 10 stuivers per mis. 

• Binnen 3 maanden na haar dood moet er aan de pastoor van Geel betaald worden 

150 guldens courant geld dienende voor de arme kinderen van Geel om hun eerste 

communie te doen. 

• Tijdens haar uitvaart moet er 42 guldens Brabants courant geld uitgedeeld worden 

aan de armen van Geel. 

• Ze maakt en laat aan Willems Anna Maria (dochter van Willems Petrus) waarvan zij 

testatrice meter is de som van 50 guldens courant geld naast haar gouden kruis en 

haar diamanten kruis. 

• Item laat en maakt ze aan Willems Anna Maria (dochter van Willems Joannes 

Baptista) 250 guldens Brabants courant geld voor 25 missen tot lavenis van haar ziel 

en voor getrouwe diensten. 

• Al haar resterende goederen maakt en laat ze aan haar zusters en broers. 
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8 november 1794 – Akte 17: Lening      [WLO-NOT6534-080] 

Eerwaarde heer De Troismarie F. A. lector en commissaris van de Abdij van Averbode 

volgens constitutie de dato 9 juli 1794, dewelke bekent uit handen van de heer advocaat 

Kips (inwoner van Herk) te hebben ontvangen, om de zware contributie op de goederen van 

de abdij in Brabant gelegen wegens de Franse Republiek te betalen, de som van 12000 

guldens. Welke som aan de heer advocaat Kips en de juffrouw zijn moeder zal dienen op 

de verkoop die hij comparant q.q. namens de abdij aan de voorschieters der penningen met 

den eerste zal voltrekken of op rente te bekennen gelijk men ten beste zal kunnen doen 

nadat heer Kips zijn rekening zal gedaan hebben … 

2 december 1794 – Akte 18: Verhuur van pachterij    [WLO-NOT6534-083] 

Caers Adriaen in huwelijk met Wouters Anna Catharina verhuurd aan Derboven Petrus 

Franciscus en zijn vrouw Van Den Broeck Joanna Elisabeth (inwoners van Herselt) een 

pachterij gestaan en gelegen op Den Groenheuvel jurisdictie van Watereinde met de 

aanhorige landen en weiden te samen groot 4 bunders en een sille. Volgen de verdere 

condities van de verhuur … En is ook gecompareerd Derboven Adrianus (inwoner van 

Hulst onder Herselt) die zich borg stelt voor de huurders. 

3 december 1794 – Akte 19: Verkoop van land en lening   [WLO-NOT6534-087] 

Tiboors Maria Theresia, Tiboors Anna Cornelia, Tiboors Maria Catharina en Tiboors 

Joannes Gregorius allen bejaarde kinderen van wijlen Tiboors Philippus en Matthey 

Joanna Maria in hun leven gehuwden en inwoners van Oosterlo onder Geel voor de ene 

helft. Van Dun Joannes Ferdinandus naast Van Dun Isabella (zuster en broer) voor de 

andere helft. 

Ze verklaren ieder voor hun deel verkocht te hebben aan Derboven Adrianus en zijn vrouw 

Tiels Maria Catharina een perceel land gelegen aan Den Olmans Hoeck groot een sille 

renende oost Verlinden Andreas, zuid de baan van Westerlo, west De Broeckstraat en noord 

het straatje of Verlinden Adriaen. 

De 2 laatste comparanten lenen nog een som van 112 guldens Brabants courant geld aan 

de koper bovenop de helft van de koopsom zodat koper bekend ontvangen te hebben de 

som van 300 guldens en betaalt daarvoor jaarlijks een rente van 4%. 

Dit perceel aan de verkopers toegekomen bij successie van wijlen hun ouders. 

29 december 1794 – Akte 20: Scheiding en deling    [WLO-NOT6534-091] 

Wijnants Anna Elisabeth en Wijnants Theresia, zusters bejaarde jongedochters en 

inwoonsters van Zoerle Parwijs, kinderen van wijlen Wijnants Guilielmus in zijn leven 

meyer van Zoerle en van Van Kerckhoven Maria Catharina. De comparanten verklaren 

gescheiden en gedeeld te hebben in 2 gelijke delen alle huizen, landen, weiden, bossen op 

hun ab intestato verstorven bij de dood van wijlen hun ouders. En ook de goederen aan hun 

gemaakt door wijlen hun zuster bij testament gepasseerd voor notaris Coomans. 

Kavel A, bevallen aan Wijnants Theresia: 

• Een huis, stal en hof gestaan en gelegen binnen het dorp van Zoerle Parwijs renende 

oost Van Der Wespen Melchior erfgenamen, zuid het kerkhof, west Henrotte Henry 
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en noord de straat. Zijnde momenteel 2 woningen het ene door haar condividente 

bewoond en het andere door Verlinden Frans. 

• Een perceel land De Lakens Heyde groot 3 sillen gelegen tot Damseinde renende 

oost Dams Peeter, zuid de straat, west het gemeenteplein en noord weduwe De 

Winter Peeter. 

• Een perceel land Het Kleyn Heyken gelegen tot Damseinde groot een derdel renende 

oost weduwe De Winter, zuid Diels Peeter, west dezelfde en noord Ven Frans 

erfgenamen. 

• Een perceel land De Drij Sillen gelegen tot Damseinde renende oost heer Bosquet, 

zuid Wuyts Peeter, west Cuypers Guillielmus en noord Stoop Guilielmus. 

• Een perceel bos groot een sille renende oost s’heeren vijver, zuid Wuyts Frans, west 

de straat en noord De Hert Guilliam. 

• Een perceel zowel bos, weide als kwacht (moeras) renende oost het bos of een 

straatje, zuid het gemene broek, west Govaerts N. erfgenamen en noord de 

voorstaande straat. 

• 75 guldens te betalen aan kavel B. 

Kavel B, bevallen aan Wijnants Anna Elisabeth: 

• Een bempt en bos gelegen aan Het Zoerlesche Broeck onder Eindhoutham groot 3 

sillen renende oost Michiels Maria en Laureys Hendrick erfgenamen, zuid De Kleine 

Laak, west het gemene broek en noord pastoreel goed van Zoerle. 

• Een perceel weide gelegen in De Renderstraat groot 1,5 sille renende oost …, zuid 

west en noord Pauwels Norbert. 

• Een perceel land groot 3 sillen gelegen aan De Zoerleschen Bergh onder Westerlo 

renende oost T’Seyen Marten en Laborde Joseph, zuid de straat, west Verlinden 

Peeter en noord T’Seyen Marten. 

• Een weide gelegen tot Damseinde renende oost Diels Peeter, zuid weduwe De 

Winter Peeter, west Van Nuten Jan en noord den loop. Dit perceel leenroerig onder 

de leenboek van heer Mangelschots. 

• 75 guldens te trekken van kavel A. 

Volgen de verdere condities van deze scheiding en deling … 

3 december 1794 – Akte 21: Verhuur van land    [WLO-NOT6534-099] 

Eerwaarde heer Thijs J., proviseur van de Abdij van Tongerlo, verklaard in huur 

uitgegeven te hebben aan Janssens Guilielmus en zijn vrouw Backx Eliabeth (inwoners 

van Gunningen tot Vissenaken) de landen, weiden, bossen en eussels zo en gelijk de 

huurders die al enige jaren in huur hebben gebruikt en dat voor een termijn van 6 

achtereenvolgende jaren. Volgen de verdere condities van de verhuur … 

13 december 1794 – Akte 22: Verhuur van hoeve    [WLO-NOT6534-103] 

Eerwaarde heer Van Den Wijngaert F. G., proviseur van de Abdij van Averbode, verklaard 

in huur uitgegeven te hebben aan Beyens Wilhelmus in huwelijk met Verheyen Maria 

Catharina (inwoners van Ravels) een hoeve gestaan en gelegen tot Ravels-Eel aan de 

kapel zo en gelijk de huurders die al enige jaren in huur hebben gebruikt en dat voor een 

termijn van 9 achtereenvolgende jaren. Volgen de verdere condities van de verhuur … 
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18 december 1794 – Akte 23: Verhuur van hoeve    [WLO-NOT6534-107] 

Eerwaarde heer Thijs J., proviseur van de Abdij van Tongerlo, verklaard in huur 

uitgegeven te hebben aan Vermeylen Joannes en zijn vrouw Holemans Elisabeth een 

hoeve genaamd De Neerhoef gelegen onder de jurisdictie van Putte met de landen, bemden, 

weiden, eussels en heiden groot omtrent 13 bunders zo en gelijk de huurders die al enige 

jaren in huur hebben gebruikt en dat voor een termijn van 6 achtereenvolgende jaren. Volgen 

de verdere condities van de verhuur … Compareerde ook Holemans Joannes (inwoner van 

Schriek) die verklaard zich borg te stellen voor de huurders. 

16 december 1794 – Akte 24: Verhuur van landen    [WLO-NOT6534-111] 

Eerwaarde heer Thijs J., proviseur van de Abdij van Tongerlo, verklaard in huur 

uitgegeven te hebben aan Meugens Joanna weduwe van wijlen Van Herbergen Jan 

Baptist woonachtig onder de jurisdictie van Lummen al de landen, bemden, weiden en 

driessen gelegen onder Autgaerden, Lummen, Goetsenhoven en Hoegaarden en ook de 

tienden sorterende onder Lummen zo en gelijk de huurders die al enige jaren in huur hebben 

gebruikt en dat voor een termijn van 9 achtereenvolgende jaren. Volgen de verdere condities 

van de verhuur … 

16 december 1794 – Akte 25: Verkoop van goederen   [WLO-NOT6534-115] 

Eerwaarde heer Van Der Zijpen Petrus, pastoor van Zichem en geboortig van Elsene, 

welke heer zich is ontbloot vindende van geld en levensmiddelen ter zake van de rampen 

van de oorlog, vermits hij niet kan bekomen zijn competente pastoreels loon en bovendien 

gehouden is geweest om een enorme contributie te betalen zodat hij genoodzaakt is 

geweest van zijn broer geld te lenen voor de som van 700 guldens. En nu nog geen 

middelen vind om te kunnen leven, verklaard hij verkocht te hebben aan zijn broer Van Der 

Zijpen Ferdinandus (meester kastenmaker te Brussel) en zijn huisvrouw juffrouw Van Den 

Berghe alle havelijke meubelen en effecten bestaande in huisraad zoals bedden, matrassen, 

stoelen, tafels, … voor de som van 1200 guldens Brabants courant geld. Hiervan 700 

guldens reeds ontvangen en de resterende 500 guldens nu ontvangen. 

16 december 1794 – Akte 26: Verhuur van hoeve    [WLO-NOT6534-121] 

Eerwaarde heer Thijs J., proviseur van de Abdij van Tongerlo, verklaard in huur 

uitgegeven te hebben aan Van Kerckhoven Ferdinandus in huwelijk met Helsen Anna 

Maria een hoeve genaamd De Donge Hoeve gelegen tot Veerle met de landen, bemden, 

weiden en eussels zo en gelijk de huurders die al enige jaren in huur hebben gebruikt en dat 

voor een termijn van 9 achtereenvolgende jaren. Volgen de verdere condities van de verhuur 

… Compareerde ook Segers Peeter (inwoner van Geel) die zich borg stelt voor de huurders. 

29 december 1794 – Akte 27: Verkoop van landen    [WLO-NOT6534-125] 

Eerwaarde heer De Troismarie F. A., lector en commissaris van de Abdij van Averbode, 

welke heer als geauthoriseerde bij akte capitulair de dato 9 juli 1794 alhier gezien en 

gebleken, en gebruikende deze om de toelating te bekomen van de Raad van Brabant om 

goederen van de abdij te verkopen. 

Hij verkoopt aan heer Van Den Eynde Joannes Baptista (bejaarde jongeman te Langdorp) 

10 halve bunders broeckx gelegen onder Messelbroek renende oost Neuckens Peeter met 
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Jennes Franciscus en weduwe Vansteyvoort Jacobus, west Heilige Geest van Messelbroek, 

zuid en oost Bruynincx Franciscus, noord … 

Item een bunder hooiwas gelegen in Het Kreykelsbroeck onder Messelbroek renende oost 

Jennis Franciscus, zuid …, west De Preter Peeter en noord De Leygrachten. Item een sille 

aldaar gelegen renende oost Verstreecken Jan, zuid Verloo Jan, west Wuyts Benedictus en 

noord … Item een sille aldaar gelegen renende oost Boeymans Philippus, zuid …, west 

Hendricx N. en noord De Preter Peeter. Verkocht voor de som van 2950 guldens courant 

Brabants geld. 
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2 januari 1795 – Akte 1: Lening met onderpand    [WLO-NOT6535-002] 

Eerwaarde heer Sneyers Jan Baptist, archivaris van de Abdij van Tongerlo, verklaard 

ontvangen te hebben tot last van de voorstaande abdij uit handen van Van Kerckhoven 

Ferdinandus et uxoris de som van 3000 guldens Brabants courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven De Donghehoeve tot Veerle met al haar ap- en depentiën 

vandien zoals landen, weiden, eussels enz. zoals de voorstaande geldschieter momenteel in 

huur is hebbende. 

5 januari 1795 – Akte 2: Verkoop van erfgoederen    [WLO-NOT6535-010] 

Eerwaarde heer Lalemant Josephus Judocus (pastoor tot Zammel) verkoopt aan zijn broer 

Lalemant Egidius Franciscus en zijn huisvrouw Cop Anna Maria zijn kindsgedeelte in al 

de havelijke als erfelijke goederen die hij te verwachten heeft uit hoofde van zijn ouders 

Lalemant Franciscus en Coeckelbergh Maria Theresia beiden alsnog in leven, voor de 

som van 3750 guldens Brabants courant geld. 

9 januari 1795 – Akte 3: Lening met onderpand    [WLO-NOT6535-014] 

Eerwaarde heer Sneyers Jan Baptist, archivaris van de Abdij van Tongerlo, verklaard 

ontvangen te hebben tot last van de voorstaande abdij uit handen van Dams Joannes 

Martinus en zijn huisvrouw de som van 3800 guldens Brabants courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven De Hoeve tot Eindhoutham met al haar ap- en depentiën 

vandien zoals landen, weiden, eussels enz. zoals de voorstaande geldschieter momenteel in 

huur is hebbende. 

9 januari 1795 – Akte 4: Verkoop van goederen    [WLO-NOT6535-024] 

Caers Adriaen zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen al de meubelen en effecten 

die ten koop zullen voorgesteld worden. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst 

met al de kopers … 

21 januari 1795 – Akte 5: Verkoop van landen    [WLO-NOT6535-033] 

Eerwaarde heer De Troismarie F. A., lector van de Abdij van Averbode, welke heer als 

geauthoriseerde bij akte capitulair de dato 9 juli 1794 alhier gezien en gebleken, en 

gebruikende deze om de toelating te bekomen van de Raad van Brabant om goederen van 

de abdij te verkopen. 

Hij verkoopt aan heer Janssens Joannes Guilielmus, licentiaat in de medicijnen tot Diest, 

in huwelijk met juffrouw Percy Anna Maria een perceel weide genaamd Den Amerbemt met 

de daarbij gelegen Amer groot 2,5 bunders renende oost Van De Wauwer Franciscus, zuid 

De Demer, west De Koeyweyde en noord den dreef. Item een perceel weide genaamd 

T’Schaepsbemdeken groot 3 sillen renende oost De Koeyweyde, zuid de weide genaamd 

Den Middelsten Pandt, west Den Tweeden Strunckbol en noord Den Eersten Ossenbemt. 

Item een perceel weide genaamd Den Tweeden Strunckbol groot een bunder renende oost 

T’Schaepsbemdeken, zuid Den Eerste Strunckbol, west Den Tweeden Uylenhoeck en noord 

Den Tweeden Ossenbemt. Item Den Tweeden Ossenbemt groot 1,5 bunder renende oost 

Den Eerste Ossenbemt, zuid Den Tweeden Strunckbol, west Den Derden Ossenbemt en 

noord Het Kleynbroeck. 
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Item 3 percelen aan elkaar gelegen genaamd Den Eersten Cruysmansbemt en Den 

Tweeden Cruysmansbempt en Den Eersten Haeverenbempt groot 3 bunders renende oost 

de dreef, zuid Den Schuerbemt, west Het Kleyn Broeck en noord de weg op het sluisken.  

Alles gelegen omtrent Testelt. Verkocht voor de som van 9000 guldens Brabants courant 

geld. 

21 januari 1795 – Akte 6: Verkoop van land     [WLO-NOT6535-037] 

Eerwaarde heer De Troismarie F. A., lector van de Abdij van Averbode, welke heer als 

geauthoriseerde bij akte capitulair de dato 9 juli 1794 alhier gezien en gebleken, en 

gebruikende deze om de toelating te bekomen van de Raad van Brabant om goederen van 

de abdij te verkopen. 

Hij verkoopt aan heer Van Den Eynde Jan Baptist (bejaarde jongeman binnen Langdorp) 

een perceel hooiwas Den Rouwroest groot 3 bunders renende oost De Rouwroest Bemden, 

zuid abdij met bos genaamd De Verkens Delle, west abdij met hooiwas en noord De Laak. 

Item een perceel bempt De Verkens Delle groot 5 bunders renende oost De Rouwroest, zuid 

juffrouw weduwe Van Leuffel, west abdij met hooiwas gelegen tussen Veerle en Blaardonk. 

Item 3 bunders jong eesterbos gelegen ook aldaar aan De Rouwroest renende oost De 

Rouwroest, zuid Den Stienrotsbosch, west zichzelf in huur bij weduwe Laureys en noord Den 

Verkensdel Bosch. De verkoop is geschied voor de som van 6785 guldens Brabants courant 

geld. 

21 januari 1795 – Akte 7: Verkoop van landen    [WLO-NOT6535-041] 

Eerwaarde heer Meeus G. (priester te Vorst) en de eerwaarde heer De Troismarie F. A., 

lector van de Abdij van Averbode, welke heer als geauthoriseerde bij akte capitulair de dato 

9 juli 1794 alhier gezien en gebleken, en gebruikende deze om de toelating te bekomen van 

de Raad van Brabant om goederen van de abdij te verkopen. 

Ze verklaren verkocht te hebben om samen te betalen de pastorele contributie als degene 

van de abdij vooreerst een perceel land groot 500 roeden beneden de windmolen renende 

oost Anteunis Frans, zuid het gemeenschappelijke broeck, west de pastorij en noord Heilige 

Geest. Dit perceel is belast met een kapitale rente van 500 guldens courant geld aan de 

wezen van Robrechts Anna Elisabeth weduwe van Peeters Petrus Adrianus tot 

Meerhout. 

Item een perceel daarnaast gelegen zowel land als weide groot 7 sillen renende oost de 

pastorij, zuid het gemeenschappelijke broeck, west Verheyden Peeter nom. uxoris en noord 

… Dit perceel is belast met een kapitale rente van 500 guldens courant geld aan Sels Jan 

Baptist voor en in de naam van de wezen van Maes Joannes. 

De verkoop is gedaan en geschied voor de som van 2050 guldens courant geld en is 

verkocht aan Sannen Joannes Matheus en zijn vrouw Van Aerschot Maria Elisabeth 

(inwoners van Vorst), hij chirurgijn van stiel. De kopers zullen betalen de renten die op deze 

percelen staan en hiervoor vermeld zijn en ook de dorpslasten. Hierdoor is de heer pastoor 

vrijgesteld van verscheidene lasten volgens akkoord door de heer pastoor en de gemeente 

aangegaan in het jaar 1626 en zo zullen de verkopers dat akkoord aan de koper overleveren 

om daarmee zijn profijt te doen. 
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21 januari 1795 – Akte 8: Verkoop van land     [WLO-NOT6535-045] 

Eerwaarde heer De Troismarie F. A., lector van de Abdij van Averbode, welke heer als 

geauthoriseerde bij akte capitulair de dato 9 juli 1794 alhier gezien en gebleken, en 

gebruikende deze om de toelating te bekomen van de Raad van Brabant om goederen van 

de abdij te verkopen. 

Hij verkoopt aan heer Hermans Henricus Arnoldus en zijn vrouw Reynders Maria 

Francisca (inwoners van Diest) een perceel land De Neerhoeve gelegen onder de jurisdictie 

van Testelt. Groot 2 bunders en momenteel verhuurd aan Deckers Adrianus renende oost 

abdij met een vijver, zuid de veldweg, west abdij met land en noord de dreef lopende van het 

bos naar Wolfsdonk. De verkoop is gedaan voor de som van 1400 guldens guldens Brabants 

courant geld.  

11 februari 1795 – Akte 9: Geschil over erfgoederen   [WLO-NOT6535-051] 

Op verzoek van de erfgenamen van wijlen Vermeyen Joannes Baptista, in zijn leven baas 

in Den Ketel, zal notaris Peeters zich vervoegen bij en ten sterfhuize in Den Ketel alwaar de 

erfgenamen van wijlen De Winter Theresia gewezen huisvrouw van de voorstaande 

Vermeyen Joannes Baptista bijeen vergaderd zijn. Hij moet aan de aanwezigen afvragen 

of zij verstaan te leveren de staat en inventaris van alle havelijke meubelen en effecten 

bevonden in het sterfhuis van wijlen Vermeyen Joannes Baptista en De Winter Theresia. 

Ondertekend: Govaerts Maria Dimpna, Van Roy Guilielmus, Vermeyen C., Van Hove 

Andreas, Van Hoof M. T. en Govaerts Cornelis. 

Op 11 februari 1795 heeft notaris Peeters zich vervoegd in de voorstaande herberg De 

Ketel alwaar de erfgenamen vergadert waren en aan De Winter Jacobus (1 der 

erfgenamen) afgevraagd en als antwoord gekregen dat hij eerst een kopie moet krijgen van 

de commissie aan mij notaris gegeven en dan te zullen antwoorden. 

Op 26 maart 1795 heeft notaris Peeters zich begeven naar het huis van De Winter 

Jacobus mede erfgenaam om te ontvangen het antwoord op de voorstaande afvraging 

dewelke mij als antwoord heeft gegeven dat hij daar niet alleen op kan antwoorden, dat hij 

eerst de andere erfgenamen moet spreken en dat hij tegen maandag 30 maart 1795 

schriftelijk antwoord zou geven. 

12 februari 1795 – Akte 10: Verkoop van goederen    [WLO-NOT6535-055] 

Vermeulen Joannes Baptista zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen al de 

meubelen en effecten die ten koop zullen voorgesteld worden. Volgen de condities van de 

verkoop … en de lijst met al de kopers …  

Op 21 november 1796 betaald aan zijn huisvrouw Oniaerts Anna Catharina present 

Golaerts Anna Barbara. 

18 februari 1795 – Akte 11: Verkoop van schaarhout   [WLO-NOT6535-059] 

Heer advocaat Bosquet, T’Seyen Joannes Franciscus en Peeters Richardus zullen 

publiekelijk aan de meestbiedende verkopen schaarhout. Volgen de condities van de 

verkoop … en de lijst met al de kopers … 
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21 februari 1795 – Akte 12: Verhuur van huis    [WLO-NOT6535-064] 

Peeters Petrus in huwelijk met Struyven Anna Catharina (inwoners van Westerlo) 

verhuren aan Verschueren Jan Baptist en zijn vrouw Wolfs Elisabeth (inwoners van 

Gelindel onder Westerlo) een huis, stal, schuur, hof, landen, weiden en hooiwassen gestaan 

en gelegen in Het Goireynde. Volgen de verdere condities van de verhuring … 

26 februari 1795 – Akte 13: Verkoop van land    [WLO-NOT6535-069] 

Bries Henderick en zijn vrouw Bosch Catharina (inwoners van Varendonk) verkopen aan 

Wouwermans Petrus en zijn vrouw Willems Maria (inwoners van De Hulst onder Herselt) 

een perceel hooiwas gelegen in Het Elschot te Herselt groot een sille renende oost 

Verhoeven Frans en Verhoeven Adrianus erfgenamen, zuid Abdij van Tongerlo, west 

Boonen Frans en noord Van Goubergen Willem. 

Dit perceel aan de verkopers toegekomen vanwege de ouders van de verkopers volgens 

scheiding en deling. 

8 april 1795 – Akte 14: Lening met onderpand    [WLO-NOT6535-072] 

Dirix Hendericus en zijn vrouw Blanckers Maria Elisabeth (inwoners van Westerlo) 

verklaren ontvangen te hebben van zijn broer Dirix Jan Baptist en zijn huisvrouw Raes 

Maria (inwoners van Heultje onder Westerlo) een kapitaal van 300 guldens courant Brabants 

geld. 

De rentgelders geven als onderpand al hun goederen al verkregen of nog te verkrijgen en 

met de belofte om deze obligatie te bezetten op voldoende panden. 

23 april 1795 – Akte 15: Lening met onderpand    [WLO-NOT6535-076] 

Wouters Gerardus (zoon van Wouters Gerardus) bejaarde jongeman en momenteel te 

Zoerle Westerlo wonende, verklaard ontvangen te hebben van zijn broer Wouters Petrus en 

zijn vrouw Van Hemelen Anna Catharina (inwoners van Zoerle Westerlo) een kapitaal van 

225 guldens guldens Brabants courant geld. 

De rentgelder Wouters Gerardus heeft van zijn broer Wouters Petrus op 3 mei 1793 een 

rente gelicht van 225 guldens Brabants courant geld volgens akte gepasseerd voor notaris 

Peeters. Zo verklaart hij in plaats van 255 guldens ter rente opgelicht te hebben nu 450 

guldens schuldig te zijn. Als onderpand wordt gesteld geheel zijn kindsgedeelte. 

18 mei 1795 – Akte 16: Geschil over erfgoederen    [WLO-NOT6535-080] 

• Govaerts Cornelis naast Govaerts Maria Dimphna 

• Van Wesemael Joannes Baptista voor zichzelf als in kwaliteit van momber over het 

minderjarige kind van wijlen Van Wesemael Adriaen en Goukens Anna Maria. 

• Hallewaerts Maria Elisabeth 

• Hallewaerts Theresia en Hallewaerts Dimphna naast de bejaarde kinderen van 

wijlen Hallewaerts Frans en Schroeyen Maria. 

• De gelijke kinderen van wijlen Vermeyen Adriaen 

• Vermeyen Adriaen 

Allen erfgenamen van wijlen Vermeyen Jan Baptist in zijn leven inwoner van Westerlo in de 

herberg Den Ketel en in huwelijk geweest met De Winter Theresia. Ze verklaren te 
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constitueren Van Roey Guillielmus in huwelijk met Hallewaerts Theresia (inwoners van 

Tongerlo) naast Peeters Richardus in huwelijk met Verellen Maria Anna ten einde van de 

gelijke erfgenamen van wijlen De Winter Theresia in haar leven bazin van Den Ketel tot 

Westerlo te dwingen om te leveren staat en inventaris van de gemeenschappelijke schulden 

van wijlen Vermeyen Jan Baptist en De Winter Theresia of dezelfden te actioneren tot 

betaling van goederen of have waarover de constituanten recht menen te hebben. De 

constituanten mogen daarvoor zoveel advocaten inschakelen als hun nodig lijkt. 

15 juni 1795 – Akte 17: Lening met onderpand    [WLO-NOT6535-084] 

Sannen Joannes Baptista en zijn vrouw Van Hove Anna Elisabeth (inwoners van 

Tessenderlo) verklaren ontvangen te hebben van Peeters Philippus en zijn zuster Peeters 

Joanna (beiden inwoners van Veerle) een kapitaal van 200 guldens Brabants courant geld. 

Aangezien de rentgelders niet afkomstig zijn van Tessenderlo is hier mede gecompareerd 

Milis Hendericus (inwoner van Testelt) die verklaart zich borg te stellen voor het 

voorstaande kapitaal van 250 guldens. 

16 juni 1795 – Akte 18: Lening met onderpand    [WLO-NOT6535-089] 

Van Looy Hendericus en zijn vrouw Camphors Catharina (inwoners van Bergom onder 

Herselt) verklaren ontvangen te hebben van Janssens Hendericus als momber van de 

wezen van Janssens Jan Baptist en Van De Venne Elisabeth en ten behoeve van de 

voorstaande wezen, een kapitaal van 50 guldens courant Brabants geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur, hof en binnenveld bewoond door hun 

comparanten binnen Bergom renende oost Rens Jan Baptist, zuid Van Genechten Frans, 

west Rens Jan Baptist erfgenamen en noord heer dispensier en Coomans Guilielmus. 

16 juni 1795 – Akte 19: Uitkoop      [WLO-NOT6535-092] 

Van Looy Petrus Josephus, bejaarde jongeman en inwoner van Lier, verklaart wel en 

deugdelijk ontvangen te hebben van zijn vader Van Looy Hendericus en zijn vrouw 

Camphors Anna (inwoners van Bergom onder Herselt) ter voldoening van het deel dat hij is 

hebbende in zeker huis, hof en binnenveld gelegen tot Bergom onder Herselt de som van 

100 guldens Brabants courant geld. 

17 juni 1795 – Akte 20: Donatie      [WLO-NOT6535-095] 

Tiels Joannes, bejaarde jongeman en inwoner van Herselt, de welke uit bijzondere 

genegenheid die hij is hebbende voor het onwettige kind van Moreau Maria Elisabeth met 

name Tiels Maria Dimphena en om redenen hem motiverende doneert hij aan de 

voorstaande Tiels Maria Dimphena uit de patrimoniële goederen van hem comparant hetzij 

uit hoofde van de goederen van wijlen zijn vader of uit hoofde van de goederen van zijn 

levende moeder Heylen Joanna Elisabeth de som van 200 guldens Brabants courant geld. 

Op voorwaarde dat zijn moeder blijft behouden het vruchtgebruik in deze goederen haar 

leven lang. 

18 juni 1795 – Akte 21: Verkoop van hooi     [WLO-NOT6535-100] 

Heer doctor Helsen Amandus, heer Peeters Adrianus (oratoriaan tot Scherpenheuvel), 

Peeters Dimphena en Helsen Frans zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen 

hooi en hooiwas. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 
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2 juli 1795 – Akte 22: Verkoop van gras     [WLO-NOT6535-104] 

Heer Peeters Adrianus (oratoriaan tot Scherpenheuvel), Peeters Guilielmus (notaris) en 

Peeters Dimphena zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven 

kopen van rusch en moor. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers 

… 

4 juli 1795 – Akte 23: Verhuur van huis     [WLO-NOT6535-112] 

Van Gompel Thomas in huwelijk met Hollans Anna Elisabeth verhuren aan Horemans 

Jan Baptist en zijn vrouw Jennes Anna Maria (inwoners van Bergom onder Herselt) een 

huis, kamers, stal en hof en momenteel door hem verhuurder en Sneyers Elisabeth 

bewoond zijnde het gehele huis en hof renende oost weduwe Spaepen, zuid s’heeren straat, 

west heer advocaat Pauli en noord Den Leugen. Volgen de verdere condities van de verhuur 

… 

4 juli 1795 – Akte 24: Verkoop van goederen    [WLO-NOT6535-115] 

De weduwe Van Leuffel (inwoonster van Antwerpen) zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen de nabeschreven bemden of hooiwassen en de toekomende tommaert. Volgen de 

condities van de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

10 juli 1795 – Akte 25: Verkoop van gras     [WLO-NOT6535-119] 

De weduwe Verellen en Peeters Richardus zullen publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen moer en rusch om dezelfde tot op de grond uit te hakken. Volgen de condities van 

de verkoop … en de lijst met al de kopers … 

23 juli 1795 – Akte 26: Verkoop van oogst     [WLO-NOT6535-124] 

Verdonck Adrianus, inwoner van stad Miserabel omtrent Zammel jurisdictie van Geel, in 

huwelijk met T’Seyen Maria Elisabeth en ze verkopen aan Bruynseels C. (inwoner van 

Westerlo) alle vruchten of oogst ten velde staande en namelijk op de gronden van erve 

staande van de voorstaande Bruynseels C. die hij samen huurt met de voorstaande 

Verdonck Adrianus. 

9 september 1795 – Akte 27: Verkoop van huis en stal   [WLO-NOT6535-127] 

Van Deyck Petrus en zijn vrouw Snoekx Maria Dimphena (inwoners van Westerlo) en hij 

comparant meester timmerman alhier. Ze verkopen aan Van De Vloet Guillielmus (inwoner 

van Geel) een huis en stal gestaan en gelegen omtrent Den Engel en momenteel bewoond 

door de verkopers renende oost Coomans Guilielmus, zuid Den Engel of Geskens Jan 

Baptist, west de straat en noord de verkopers. 

Dit pand momenteel zijnde 2 woningen met een hof gelegen aan de hof van heer secretaris 

Van Wesel zoals het momenteel gescheiden is van de hof van Verheystraeten Guilielmus 

en ligt in zijn palen renende oost Verheystraeten Guilielmus met de andere helft, zuid de 

haag van heer Van Wesel, west de weg lopende van het poortje van heer Van Wesel naar 

Den Hoogenhoff en noord Vermeylen Jan Frans scheidende ook met een paal … 

De condities die bepaald zijn in de verkoping gepasseerd voor notaris Peeters op 6 

augustus 1785 blijven van toepassing. (akte nalezen indien interesse in de condities !) 
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Dit huis aan de verkopers competerende volgens mangeling tegen T’Seyen Joannes 

Franciscus die hetzelfde had gekocht van Bruynseels C. op 6 augustus 1785. 

9 september 1795 – Akte 28: Verhuur van huis en hof   [WLO-NOT6535-135] 

Van Deyck Petrus verhuurt aan Van De Vloet Guillielmus (inwoner van Geel) een huis en 

hof gestaan en gelegen aan De Engel voor de jaarlijkse som van 25 guldens Brabants 

courant geld voor de termijn van 12,5 jaren. Volgen de verdere condities van de verhuur … 

18 september 1795 – Akte 29: Ruil van erfgoederen   [WLO-NOT6535-138] 

• De Backer Maria Catharina (bejaarde jongedochter). 

• De Backer Petrus in huwelijk met Beersmans Catharina. 

• De Backer Theresia geassisteerd met haar man Van Hout Frans. 

• De Backer Anna Maria geassisteerd met haar man Goossens Jan. 

• De Backer Jan Baptist in huwelijk met Mennen Nicole. 

Allen bejaarde kinderen van De Backer Jan Baptist en Van Deyck Dimphena in hun leven 

inwoners van Oevel ter ene zijde en hun vader De Backer Jan Baptist ter andere zijde. De 

eerste comparanten verklaren te cederen en geheel in erfdom over te laten een dennenbos 

gelegen aan De Zoerleschen Molen groot 3 sillen renende oost de straat, zuid …, west … en 

noord Henrotte Henry. Op voorwaarde dat hun vader afstaat het vruchtgebruik in alle andere 

goederen op hem verstorven bij de dood van wijlen hun moeder. 

Ze betalen hiervoor aan hun vader 50 guldens voor het erf en 100 guldens voor het hout 

daarop staande. Goossens Joannes en zijn vrouw De Backer Anna Maria beloven om dit 

af te betalen aan hun vader de volgende 10 jaren. 

14 augustus 1795 – Akte 30: Verhuur molen van Tongerlo  [WLO-NOT6535-141] 

Eerwaarde heer Thijs J., proviseur van de Abdij van Tongerlo, verklaard in huur 

uitgegeven te hebben aan Vermiert Joannes Baptista en zijn vrouw Deckers Anna 

Isabella een windmolen met het huis en het erf daaraan gestaan en gelegen tot Tongerlo. 

Deze molen is momenteel al enige jaren verhuurd aan Verboven Josephus en zijn vrouw 

Peeters Maria Dimphna. 

Volgen nog de zeer uitgebreide condities waar de huurder aan moet voldoen … (akte 

nalezen indien interesse in de condities !) 

14 augustus 1795 – Akte 31: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-150] 

Beullens Maria en haar man Heesercoms Joannes Franciscus (inwoners van Tielt bij 

Aarschot) verkopen aan Verluyten Anna Elisabeth weduwe van wijlen Peeters Peeter en 

inwoonster van Westerlo een perceel hooiwas in Het Clijnbroeck gelegen onder Herselt groot 

een bunder renende oost heer advocaat Montes, zuid Peeters Dimphna, west Abdij van 

Tongerlo, heer doctor Van Elsewijck en Verbist Anna, noord Het Kandt Laeckxken. 

Het voorstaande perceel aan de verkopers competerende volgens scheiding en deling met 

haar zusters en broers aangegaan en gepasseerd voor notaris Haenen tot Leuven 

residerende. 
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16 september 1795 – Akte 32: Lening met onderpand  [WLO-NOT6535-155] 

Bruynseels C. en zijn 2 bejaarde dochters Bruynseels Maria Francisca en Bruynseels 

Anna Maria (inwoners van Westerlo) verklaren ontvangen te hebben van juffrouw Haloint 

Norbertina (inwoonster van Westerlo) een kapitaal van 200 guldens courant Brabants geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide renende oost Coomans Guilielmus, zuid de 

straat, west de renthefster en noord het broeck. Item een perceel land gelegen te Herselt 

renende … 

27 december 1795 – Akte 33: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-159] 

Meynckens Anna Theresia en haar man Van Gansen Carolus (inwoners van Westerlo) 

verkopen aan Hermans Franciscus en zijn vrouw Luyten Catharina (inwoners van het 

Wesels baantje onder Herselt) een perceel land gelegen boven Bergom onder de jurisdictie 

van Herselt genaamd Den Drijhoeck renende oost …, zuid De Dene Dreef, west en noord de 

straat van Bergom naar de Dene Dreef. 

Dit perceel aan de verkopers toegekomen bij successie van haar comparantes ouders 

volgens scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders van Westerlo. 

3 november 1795 – Akte 34: Afvraging over erfenis  [WLO-NOT6535-162] 

De ondergetekenden volmachtigen notaris Peeters om zich te samen met 2 getuigen te 

begeven bij notaris Neeckx te Herenthout als executeur testamentair van het sterfhuis van 

Evenepoel Antonius Alexander en om af te vragen aan dezelfde notaris op hij zijn beloftes 

erkent en dit als rechthebbenden van bloedswege tot de erfenis van de voorstaande 

Evenepoel Antonius Alexander. 

Ten 2e willen ze weten of de voorstaande notaris een purge heeft geïntenteerd en wanneer 

die geëindigd is. 

Ten 3e ingeval hij hun erkent als recht hebbende in kwaliteit van bloedverwanten tot de 

successie of hij hun onmiddellijk wilt overleveren de staat en inventaris van de bonus mali in 

hetzelfde sterfhuis bevonden. 

Ten 4e indien de notaris onvoldoende antwoord geeft op voorstaande vragen binnen de 8 

dagen zal notaris Peeters hiertegen protesteren voor alle kosten al gemaakt en nog te 

maken. 

Actum Brussel 11 november 1795 en is ondertekend De Cnop Anna en De Cnop Maria. 

Op 3 november 1795 hebben notaris Peeters en getuigen zich vervoegd in het huis van 

notaris Neeckx binnen Herenthout residerende maar die bleek niet thuis te zijn. Vervolgens 

is er aan zijn huisvrouw een kopie overhandigt van deze commissie en verzocht om 

schriftelijk antwoord te geven. 

Op 1 december 1795 hebben notaris Peeters en getuigen zich nogmaals vervoegd in het 

huis van notaris Neeckx binnen Herenthout residerende maar die bleek weer niet thuis te 

zijn. Bijgevolg is er geprotesteerd voor alle kosten, interesten al gemaakt en nog te maken … 
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17 oktober 1795 – Akte 35: Verkoop van landen   [WLO-NOT6535-165] 

Van Aelten Josephus, bejaarde jongeman en inwoner momenteel van Antwerpen, zal 

publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven percelen van erve. Volgen de 

condities van de verkoop … en worden volgende percelen van erve verkocht: 

Eerste koop een perceel dennenbos groot een half bunder gelegen aan De Boonbergen 

onder Herselt renende oost Janssens Jan Baptist, zuid Doos Peeter erfgenamen, west Put 

N. erfgenamen en daarvoor Steynen, noord Zijne Excellentie. Op 17 oktober 1795 is hoogste 

bieder gebleven Van Aelten Petrus Martinus voor de som van 165 guldens en stelt daarop 

nog de kwantiteit van 15 hoogen. Compareerde vervolgens Verellen Joannes Baptista die 

verklaart zich hiervoor borg te stellen. 

Tweede koop een perceel dennenbos groot 2,5 sillen gelegen aan Het Wesels Baantien 

renende oost T’Seyen Joannes Franciscus met de andere helft, zuid …, west Het Wesels 

Baantien en noord Doos Peeter. Op 20 februari 1796 is hoogste bieder gebleven Peeters 

Frans (inwoner van Westerlo) voor de som van 200 guldens en stelt daarop nog 10 hoogen. 

Boeckmans Frans verklaart zich hiervoor borg te stellen. 

Derde koop een perceel land gelegen achter Den Huypensbergh gelegen onder de jurisdictie 

van Geel leenroerig onder Het Leemputten Hof van de princes van Geel groot 180 roeden 

renende oost Schroven …, zuid de straat, west Hendericx N. erfgenamen en noord de baan. 

Op 17 oktober 1795 is hoogste bieder gebleven Schroven Joannes voor de som van 195 

guldens en stelt daarop alsnog 12 hoogen. Vervolgens verdiert Schroven Petrus dit perceel 

land met alsnog 2 hoogen. Schroven Siardus verklaart zich hiervoor borg te stellen. 

Vierde koop een perceel land en bos groot een oud bunder renende oost heer doctor Van 

Elsewijck, zuid Verboven Peeter en daarvoor advocaat Pauli, zuid de straat en noord 

weduwe Struyven Peeter. Op 20 februari 1796 is hoogste bieder gebleven Boeckmans 

Frans (inwoner van Westerlo) voor de som van 500 guldens en stelt daarop 20 hoogen. 

Peeters Frans stelt zich daarvoor borg. op 21 februari 1796 verdiert Turlinckx Joannes 

Baptista (inwoner van Westerlo) deze koop met 20 hoogen, borgsteller is Turlinckx 

Dominicus. Op 7 maart 1796 is dezelfde Turlinckx Joannes Baptista koper gebleven bij het 

doen van de stokslag. 

21 september 1795 – Akte 36: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-177] 

Helsen Joannes Baptista in huwelijk met Meerbergen Dimphena naast Helsen Petrus 

(bejaarde jongeman) beiden kinderen van wijlen Helsen Joannes Baptista daar moeder af 

leeft Corten Barbara. Dewelke alzo op hun is verstorven bij de dood van wijlen hun tante 

Helsen Anna Catharina in huwelijk geweest met Van Gouberghen Wilhelminus en alhier 

is mede comparerende en verklaart afstand te doen van het vruchtgebruik aan hem gelaten 

bij testament gepasseerd voor notaris Coomans om en mits de som van 45 guldens 

Brabants courant geld. 

Welke voorstaande 2 comparanten verklaren verkocht te hebben aan Wouwermans Petrus 

en zijn vrouw Willems Maria Anna (inwoners van Hulst onder Herselt) een perceel weide of 

broeck gelegen aan Het Elschot onder Herselt groot een sille renende oost en west Adriaens 

Jan Baptist kinderen, zuid Celen Jacobus, kopers en Boonen Frans, noord Van Hout Peeter. 

Deze weide is nog verhuurd tot half maart 1797 aan Van Nieuwenhuysen Adriaen. 
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6 oktober 1795 – Akte 37: Verhuur van hoeve   [WLO-NOT6535-181] 

Eerwaarde heer Heylen Adrianus, dispensier van de Abdij van Tongerlo, heeft in huur 

uitgegeven aan Gastmans Joannes en zijn vrouw Wouters Susanna (inwoners van 

Wiekevorst) een hoeve, landen, weiden, eussels, bemden, hooiwassen en heiden daaraan 

gelegen onder Varendonk. Deze hoeve is momenteeel verhuurd aan Celen Jacobus. 

Compareerde ook Van Rompay Joannes (inwoner van Noorderwijk) die verklaart zich borg 

te stellen voor de huurder. 

2 november 1795 – Akte 38: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-186] 

Van Aelten Josephus (bejaarde jongeman en inwoner van Antwerpen) laat goeden, 

vestigen en erven Schroven Joannes in huwelijk met … (inwoners van Den Haeseleren 

Hout jurisdictie van Geel) bij denominatie van Schroven Petrus die laatste hooger is 

gebleven op de openbare verkoop in een perceel zaailand genaamd De Schom groot 180 

roeden gelegen onder de jurisdictie van Geel aan De Huypensbergh renende oost Schroven 

Jan, zuid de straat, west Wuyts Josephus en noord de baan. 

Dit perceel aan de verkoper competerende volgens scheiding en deling aangegaan met zijn 

zusters en broers en gepasseerd voor notaris Peeters op 28 maart 1789. De koper van dit 

perceel zal trekken jaarlijks 25 stuivers of 25 guldens kapitaal eens van de erfgenamen van 

Henderix N. modo alsnu van Wuyts Josephus tot Oosterlo … 

4 december 1795 – Akte 39: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-190] 

• Verhoeven Petrus Franciscus en zijn vrouw Verschueren Anna Catharina 

(inwoners van Hulst onder Herselt). 

• Verschueren Maria bejaarde jongedochter 

Ze verkopen aan Jonckers Franciscus en zijn huisvrouw Thijs Maria Catharina (inwoners 

van Blijenbergh onder Herselt) een perceel heide groot een sille gelegen op Den 

Bleyenbergh onder Herselt renende oost het andere deel competerende Dirix Josephus, 

zuid Zijne Excellentie, west koper en noord Van Aelst Frans. Dit perceel aan de verkopers 

competerende volgens successie van hun ouders. 

11 december 1795 – Akte 40: Verkoop van goederen  [WLO-NOT6535-193] 

Wuyts Franciscus, bejaarde jongeman en inwoner van Westerlo, zal publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen de nabeschreven meubelen en effecten. Volgen de condities van 

de verkoop … en de lijst van alle kopers met hun gekochte goederen … 

29 december 1795 – Akte 41: Verkoop van huis en landen [WLO-NOT6535-199] 

Eerwaarde heer Mols Petrus Martinus (kapelaan te Wiekevorst) verkoopt aan de heer 

Soeten Petrus Martinus (secretaris van Olen) een behuisde hofstede groot circa 18 roeden 

gestaan en gelegen tot Olen renende ten 1e de gemeente, ten 2e De Markt en ten 3e Brands 

Gommarus. 

Item 3 sillen zowel heide, bos als land genaamd De Heyde gelegen tot Kerkhoven onder 

Olen renende oost en west een straatje, zuid Neyers Jan en noord Meir Wilm erfgenamen. 

Item 130 roeden zaailand Den Lookaert gelegen als voor en renende ten 1e Verachtert 

Guilielmus kinderen, ten 2e een straat en ten 3e Van Roosbroeck Jan Baptist.  
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Item 1/3 bunders zaailand Het Magraethen gelegen als voor renende oost Meir Wilm 

erfgenamen, zuid en west een straat, noord Van Roosbroeck Jan Baptist. Item 3 sillen bos 

onder Tongerlo renende ten 1e De Backer Henrick, ten 2e De Ceuster Petrus en ten 3e 

Soeten Martinus. Item 60 roeden zaailand gelegen tot Zoerle en renende ten 1e Dauwen 

Adriaen, ten 2e een straat en ten 3e Douwen Joannes. Item 3 sillen bos tot Hulshout 

genaamd Het Vaert Eussel renende oost een straat, zuid …, west Markies van Westerlo en 

noord … 

Item en ten laatste zijn deel in een half bunder hooiwas tot Hulshout onverdeelt met Marien 

Jan en Witvrouwen Petrus. 

4 januari 1796 – Akte 42: Verklaring over hooiwas   [WLO-NOT6535-202] 

Van Dingenen Adrianus (inwoner van Blarendonk), T’Seyen Jan Frans, Verellen Peeter 

en Peeters Richardus, de 3 laatste inwoners van Bergom onder Herselt, en allen pachters 

van stiel en van een redelijke ouderdom. Wezende gerespecteerde en eerlijke lieden, welke 

comparanten verklaren op verzoek van heer Lalemant Judocus Josephus (pastoor van 

Zammel) dat de heer pastoor en de pastorij competerende 3 percelen hooiwas heeft liggen 

in Het Vaerebroeck onder Herselt en De Vaerendonck niet ver van Westerlo gelegen. 

Dat die percelen te hoog zijn om hooi verder te brengen tot zover dat sommige droge jaren 

daar weinig of niets van voortkomt. En dat de weinige opbrengsten gebruikt worden om die 

percelen te bewerken en te bemesten. En dat op die manier die percelen later meer zouden 

moeten opbrengen. 

9 januari 1796 – Akte 42 bis: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-204] 

Oniaerts Catharina geassisteerd met haar man Vermeulen Joannes verklaren voor de ene 

helft en voor de andere helft de wezen van wijlen notaris Tiboors en zijn vrouw Oniaerts 

Anna Maria (in hun leven inwoners van Oosterlo) namelijk Tiboors Petrus in huwelijk met 

Mercy Maria Theresia, Tiboors Franciscus (bejaarde jongeman) en de minderjarigen 

Tiboors Anna Maria, Tiboors Carolus, Tiboors Philippus en Tiboors Guilielmus. 

Ze verkopen aan De Coster Petrus en zijn vrouw Van De Perre Maria (inwoners van De 

Neerstraet onder Geel) een perceel land, weide en heide waar een huis opstaat dat door de 

verkopers gereserveert wordt om af te breken en te verhuizen binnen het jaar. Het 

voorschreven erf groot 2 sillen renende oost Grieten Constantinus, zuid onderpastoor van 

Zammel, west Cuypers Jan en noord de gemeente. 

Dit perceel aan de verkopers competerende van wijlen hun ouders en grootouders Oniaerts 

Ambrosius en Boeckmans Elisabeth. 

Inliggende akte: ik ondergetekende beken ontvangen te hebben uit handen van Vermeulen 

Joannes tot Zammel de som van 2 guldens en 12 stuivers in voldoening 

van mijn deel in zeker verkocht huis af te breken in de stad van Miserabel 

tot Zammel actum 7 januari 1797 en ondertekend: Tiboors Guilielmus. 

De ondergetekende bekent ook ontvangen te hebben de voorstaande som 

in voldoening van hetzelfde actum als voor en ondertekend: Tiboors Anna 

Maria. 
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15 januari 1796 – Akte 43: Lening met onderpand   [WLO-NOT6535-208] 

Van De Vloet Guilielmus (smid tot Westerlo) en zijn vrouw Wouters Maria Anna verklaren 

ontvangen te hebben van heer doctor Helsen Amandus weduwnaar van wijlen Halloint 

Rosa en inwoner van Westerlo, de som van 300 guldens Brabants courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een welgelegen bempt gelegen te Maeloos onder Geel groot 

3 sillen renende oost Huypens Willebrordus, zuid heer Doeven, west Van De Vloet Jan 

Baptist en noord Huypens Peeter. Item een perceel land De Honsstraet groot een bunder 

ook gelegen onder Geel renende oost Huypens Willebrordus, zuid Kerckhoffs Jan Baptist, 

west een straatje en noord hetzelfde straatje. 

27 januari 1796 – Akte 44: Staat en inventaris   [WLO-NOT6535-213] 

Staat en inventaris van alle klederen en lijnwaad bevonden en aangewezen door 

Verstappen Peeter en zijn dochter Verstappen Susanna Maria met bijwezen van Van 

Hout Anna Catharina ten sterfhuis van wijlen Mertens Elisabeth gewezen huisvrouw van 

de voorstaande Verstappen Peeter binnen het dorp van Tongerlo ten gehucht van Genende 

door de notaris Peeters opgemaakt op verzoek van T’Seyen Joannes Baptista, T’Seyen 

Josephus, T’Seyen Elisabeth geassisteerd met haar man Van Der Kempen Hendericus, 

T’Seyen Catharina geassisteerd met Van Der Veken Adriaen, allen kinderen van wijlen de 

voorstaande Mertens Elisabeth en wijlen T’Seyen Peeter. Volgt een lijst van alle klederen 

en lijnwaad ten huize bevonden … 

8 februari 1796 – Akte 44 bis: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-216] 

Juffrouw Hufkens Maria Catharina geassisteerd met haar man de heer Van Elsewijck 

Joannes N. (licentiaat in de medicijnen) en inwoners van de stad Herentals. Ze verkopen 

aan Peeters Richardus en zijn vrouw Verellen Maria Anna (inwoners van Westerlo) een 

perceel heide gelegen aan De Loggen groot 5 sillen renende oost Lemmens Joannes, zuid 

Vermeylen Jan Frans, west verkoper en noord weduwe Heremans en Verdonck A. 

Dit perceel aan de verkoopster toegekomen bij successie van wijlen haar ouders. 

22 februari 1796 – Akte 45: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-218] 

Turlinckx Dominicus in huwelijk met Verstappen Catharina (inwoners van Westerlo) 

verklaard verkocht te hebben aan Peeters Franciscus voor en in naam van zijn moeder 

Verluyten Anna Elisabeth weduwe van wijlen Peeters Peeter en inwoonster van Westerlo, 

een perceel hooiwas onverdeeld met Hermans Frans groot in het geheel 100 roeden 

gelegen onder de jurisdictie van Watereinde. De weg van Zammel naar Watereinde loopt 

door dit perceel genaamd Het Bemmecken renende oost de rivier, zuid Het Waterblock en 

De Broeckstraat, west weduwe Van De Vliet en noord De Laak. Dit perceel bij de verkopes 

verkregen volgens koop tegen de kinderen van Van Edom Adriaen volgens conditie 

gepasseerd voor notaris Verloy binnen Booischot. 

26 februari 1796 – Akte 45 bis: Lening met onderpand  [WLO-NOT6535-220] 

Swolfs Hendericus in huwelijk met Bellinghs Anna Elisabeth (inwoners van Zammel) 

bekennen ontvangen te hebben van Van Hove Joannes Baptista en zijn vrouw Verreckt 

Anna Theresia (inwoners van Zammel) een som van 475 guldens Brabants courant geld. 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 134 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land en weide groot 5 sillen renende oost De 

Helle, zuid Abdij van Tongerlo en De Wimp, west Abdij van Tongerlo en noord de straat. 

In de marge: Deze akte komt te annuleren wegens het stopzetten van de rente in deze 

akte volgens een andere akte gepasseerd voor notaris Huygens te 

Herselt op 21 juni 1810. 

5 maart 1796 – Akte 46: Verkoop van landen   [WLO-NOT6535-222] 

• Schroven Joannes in huwelijk met Van De Poel Dimphena (inwoners van Den Hout 

onder Geel) 

Voor een derde deel. 

• Aerts Maria Elisabeth geassisteerd met haar man Deckers Frans (inwoners van 

Tongerlo). 

• Aerts Guilielmus in huwelijk met … (inwoners van Turnhout) 

• Aerts Frans bejaarde jongeman en momenteel te Antwerpen wonende. 

• Aerts Theresia geassisteerd met haar man Vetters Carolus (inwoners van 

Herenthout). 

• Aerts Joanna bejaarde jongedochter en momenteel inwoonster van Westerlo. 

Allen kinderen van wijlen Aerts Joannes Baptista en Schroven Anna in hun leven 

inwoners van Tongerlo voor een derde deel. 

• Schroven Petrus weduwnaar van wijlen Van De Letter Anna Maria inwoner van de 

stad Antwerpen. 

Voor het resterende derde deel. 

Allen erfgenamen van wijlen Schroven Adriaen bejaarde jongemen en inwoner van 

Antwerpen. Ze zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen de nabeschreven 

percelen van erve. Volgen de condities van de verkoop … en worden volgende percelen te 

koop aangeboden: 

Eerste koop een perceel land gelegen op Den Brederijdt onder Westerlo groot een half 

bunder renende oost Gijsen Peeter erfgenamen, zuid de baan van Westerlo naar Zammel, 

west De Broeckstraat en noord heer pastoor Backx. Op 5 maart 1796 is hoogste bieder 

gebleven Schroven Peeter voor de som van 410 guldens en stelt daarop 30 hoogen. 

Schroven Jan Baptist stelt zich hiervoor borg. 

Tweede koop een perceel land gelegen in Het Huysvelt van de weduwe Peeters Peeter 

gelegen onder de jurisdictie van Watereinde groot een half bunder renende oost De 

Blaerdoncksche Laecke, zuid Abdij van Averbode, west de straat en noord weduwe Peeters 

Peeter. Op 5 maart 1796 is hoogste bieder gebleven Demeyer Jan Joseph voor de som van 

900 guldens en stelt daarop alsnog 15 hoogen. Omdat deze geen borg kan voorleggen, 

hebben de verkopers de koop andermaal laten oproepen en is Timmermans Martinus 

hoogste bieder gebleven voor de som van 820 guldens en stelt daarop 15 hoogen. Mols 

Joannes Baptista stelt zich hiervoor borg. Vervolgens compareerde Mols Joannes 

Baptista die deze koop alsnog verdiert met 9 hoogen, borg Timmermans Martinus en 

Deckers Frans. 
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Derde koop een perceel weide gelegen te Watereinde aan de hoeve van juffrouw Mutsaerts 

Maria Bernarda groot een half bunder renende oost Abdij van Averbode, zuid Verachtert 

Peeter, west de straat en noord Mutsaerts Maria Bernarda erfgenamen. Op 5 maart 1796 is 

hoogste bieder gebleven Schroven Joannes voor de som van 410 guldens en stelt daarop 

alsnog 14 hoogen. Schroven Peeter stelt zich hiervoor borg. Compareerde vervolgens 

Schroven Peeter die de voorstaande weide alsnog verdiert met 11 hoogen. 

7 maart 1796 – Akte 47: Verkoop van land    [WLO-NOT6535-231] 

Van Aelten Josephus (bejaarde jongeman en inwoner van Antwerpen) laat goeden, 

vestigen en erven Peeters Franciscus en zijn vrouw Verstraeten Maria Elisabeth 

(inwoners van Westerlo) in een perceel dennenbos groot 2,5 sillen gelegen aan Het Wesels 

Baentien renende oost T’Seyen Jan Frans met de andere helft, zuid …, west Het Wesels 

Baentien en noord Doos Peeter. 

Dit perceel aan de verkoper toegekomen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers gepasseerd voor notaris Peeters. 

7 maart 1796 – Akte 48: Verkoop van land    [WLO-NOT6535-233] 

Van Aelten Josephus (bejaarde jongeman en inwoner van Antwerpen) laat goeden, 

vestigen en erven Turlinckx Dominicus en zijn vrouw Verstappen Catharina (inwoners 

van Westerlo) in een perceel land De Heyde zowel land als bos groot een oud bunder 

renende oost heer doctor Van Elsewijck, zuid Verboven Peeter en heer advocaat Pauli, zuid 

de straat noord weduwe Struyven Peeter. 

Dit perceel aan de verkoper toegekomen volgens scheiding en deling met zijn zusters en 

broers gepasseerd voor notaris Tiboors. 

9 maart 1796 – Akte 48 bis: Verkoop van land   [WLO-NOT6535-235] 

Verbruggen Petrus in huwelijk met Van Rompaey Elisabeth (inwoners van Veerle) 

verkopen aan Van Hacht Adriaen en zijn vrouw Peeters Joanna een 1/16 deel van de 

goederen gekomen van Van Hacht Henderick zowel gelegen onder Parwijs, de laatbank 

van Averbode als Westerlo. Het betreft 2 percelen land en een perceel hooiwas. Dit perceel 

aan de verkopers toegekomen bij successie van wijlen zijn oom Van Hacht Henderick voor 

zijn 1/16 deel. 

12 maart 1796 – Akte 49: Verhuur van huis    [WLO-NOT6535-237] 

Turlinckx Dominicus in huwelijk met Verstappen Catharina (inwoners van Westerlo) 

verhuurd aan Haseldonckx Adriaen en zijn vrouw Neys Maria Catharina (inwoners van 

Westerlo) een huis of kamer zoals Dams Jan hetzelfde gebruikt heeft. Volgen de verdere 

condities van de verhuur … en compareerde ook Haseldonckx Jan Baptist (inwoner van 

Tongerlo) die zich borg stelt voor de huurders. 

12 maart 1796 – Akte 50: Verkoop van landen   [WLO-NOT6535-239] 

Heer Brems Joannes Franciscus (onderpastoor te Zichem) verkoopt aan Brems Joannes 

Antonius in huwelijk met Willems Maria Theresia (inwoners van Langdorp) een bempt 

groot 2,5 dagmalen genaamd Den Beesen Bempt gelegen te Langdorp renende oost 
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Janssens Peeter, zuid De Demer, west Van Uytsel Hendericus en noord Berghen 

Hendericus. 

Item een hooiwas groot een dagmaal genaamd De Schotbroecken renende oost Wellens 

Lenaert, zuid Begijnhof van Aarschot, zuid Dekock Jacobus en noord Van Uytsel 

Hendericus. Item een bempt groot een half bunder renende oost Janssens Jan Baptist, zuid 

en west de straat, noord ook de straat. Item een perceel land groot een dagmaal gelegen in 

De Bunders renende oost Livieten van Testelt, zuid Peeters Peeter, west Bergen Peeter en 

noord idem. Een perceel land groot 3 dagmalen en 59 roeden gelegen te Testelt en 

genaamd Den Roosenbergh renende oost Deckers Henricus, zuid Peeters Peeter, west 

Livieten van Langdorp en noord Milis Henricus. 

13 maart 1796 – Akte 51: Verkoop van hout   [WLO-NOT6535-241] 

Peeters Peeter, juffrouw Verellen en apotheker Coomans Guilielmus zullen publiekelijk 

aan de meestbiedende verkopen dennenhout. Volgen de condities van de verkoop … en de 

lijst van al de kopers met hun gekochte goederen … 

16 maart 1796 – Akte 52: Verkoop van huis    [WLO-NOT6535-245] 

Vermeulen Joannes in huwelijk met Oniaerts Anna Catharina voor de helft. Voor de 

andere helft de wezen van wijlen notaris Tiboors en Oniaerts Maria in hun leven inwoners 

van Oosterlo, de meerderjarige kinderen zich sterk makende voor de minderjarige kinderen. 

Ze verkopen een huis, stal en schuur door de kopers af te breken tussen nu en de volgende 

8 dagen. Ook worden alle meubelen in het huis mee verkocht. 

Op 16 maart 1796 is hoogste bieder gebleven Vermeulen Joannes voorstaand voor de som 

van 35 guldens. Vermeulen Frans stelt zich hiervoor borg. 

18 maart 1796 – Akte 53: Verkoop van landen   [WLO-NOT6535-247] 

• Schroven Joannes in huwelijk met Van De Poel Dimphena (inwoners van Den Hout 

onder Geel) 

Voor een derde deel. 

• Aerts Maria Elisabeth geassisteerd met haar man Deckers Frans (inwoners van 

Tongerlo). 

• Aerts Guilielmus inwoner van Turnhout 

• Aerts Frans bejaarde jongeman en te Antwerpen wonende. 

• Aerts Theresia geassisteerd met haar man Vetters Carolus (inwoners van 

Herenthout). 

• Aerts Joanna bejaarde jongedochter en momenteel inwoonster van Westerlo. 

Allen kinderen van wijlen Aerts Joannes Baptista en Schroven Anna in hun leven 

inwoners van Tongerlo voor een derde deel. 

• Schroven Petrus weduwnaar van wijlen Van De Letter Anna Maria inwoner van de 

stad Antwerpen. 

Voor het resterende derde deel. 
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Allen erfgenamen van wijlen Schroven Adriaen bejaarde jongemen en inwoner van 

Antwerpen. Ze laten goeden, vestigen en erven Schroven Petrus weduwnaar van wijlen … 

en zijn zoon Schroven Joannes (inwoner van De Bredereyt onder Geel) in een perceel land 

gelegen te Zammel groot een half bunder renende oost Gijsen Peeter erfgenamen, zuid de 

baan van Westerlo naar Zammel, west De Broeckstraat en noord pastoor Backx. 

Item Bijlemans Peeter Frans en zijn vrouw Van De Vliet Maria Elisabeth (inwoners van 

Zammel) in een perceel weide gelegen in Watereinde aan de hoeve van juffrouw Mutsaerts 

Maria Bernarda groot een half bunder renende oost Abdij van Averbode, zuid Verachtert 

Peeter, west de straat en noord Mutsaerts Maria Bernarda erfgenamen. 

18 maart 1796 – Akte 54: Verkoop van landen   [WLO-NOT6535-250] 

• Schroven Joannes in huwelijk met Van De Poel Dimphena (inwoners van Den Hout 

onder Geel) 

Voor een derde deel. 

• Aerts Maria Elisabeth geassisteerd met haar man Deckers Frans (inwoners van 

Tongerlo). 

• Aerts Guilielmus inwoner van Turnhout 

• Aerts Frans bejaarde jongeman en te Antwerpen wonende. 

• Aerts Theresia geassisteerd met haar man Vetters Carolus (inwoners van 

Herenthout). 

• Aerts Joanna bejaarde jongedochter en momenteel inwoonster van Westerlo. 

Allen kinderen van wijlen Aerts Joannes Baptista en Schroven Anna in hun leven 

inwoners van Tongerlo voor een derde deel. 

• Schroven Petrus weduwnaar van wijlen Van De Letter Anna Maria inwoner van de 

stad Antwerpen. 

Voor het resterende derde deel. 

Allen erfgenamen van wijlen Schroven Adriaen bejaarde jongemen en inwoner van 

Antwerpen. Ze laten goeden, vestigen en erven Mols Joannes Baptista en … gehuwden en 

inwoners van Tongerlo in een perceel land genaamd Het Block groot een half bunder 

gelegen te Watereinde renende oost De Blaerdonckse Laecke, zuid Abdij van Averbode, 

west de baan en noord weduwe Peeters Peeter. 

21 september 1796 – Akte 1: Volmacht    [WLO-NOT6535-252] 

Van Schoubroeck Martinus Norbertus (inwoner van Westerlo) notaris en executeur 

testamentair van het sterfhuis van wijlen Mangelschots Philippus Norbertus. Hij verklaart 

volmacht te geven aan Droesbeque Jean Baptiste (inwoner van Brussel) om hem te 

representeren in de burgerlijke rechtbank voor alle zaken waarvoor de comparant zou 

moeten compareren in kwaliteit als executeur van het voorstaande sterfhuis. 
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Enkel de korte inhoud van deze akten is bewaard gebleven !!! 

27 frimaire 8 (18 december 1799) – Akte 1: Verkoop van goederen    

De meerderjarige kinderen van Boeckmans Josephus en Sannen Theresia, in hun leven 

inwoners van Zammel, verkopen publiekelijk aan de meestbiedende meubelen en effecten. 

6 nivôse 8 (27 december 1799) – Akte 2: Verkoop van huis     

Verkoop van een huis, hof en 2 percelen land gelegen te Zammel door de meerderjarige 

kinderen van Boeckmans Josephus en Sannen Theresia, in hun leven inwoners van 

Zammel, aan Boeckmans Joannes Franciscus (inwoner van Westerlo). 

24 ventôse 8 (15 maart 1800) – Akte 3: Verhuur van huis      

Wuyts Franciscus verhuurd een huis en hof gelegen tot Westerlo aan Gaethofs 

Franciscus Sebastianus (secretaris van Westerlo). 

27 ventôse 8 (18 maart 1800) – Akte 4: Verkoop van goederen     

Van Looy Joannes Baptista (inwoner van Kasterlee) verkoopt te Kasterlee publiekelijk aan 

de meestbiedende verschilllende meubelen en effecten. 

2 floréal 8 (22 april 1800) – Akte 5: Verkoop van goederen      

De weduwe en de kinderen van wijlen Moymont Franciscus in zijn leven schrijnwerker te 

Tongerlo zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen verschillende meubelen en 

effecten. 

21 prairial 8 (10 juni 1800) – Akte 6: Verkoop van bos      

De erfgenamen van wijlen Van Meerbergen Martinus verkopen 2 percelen bos te 

Morkhoven aan Verdonck Joannes Baptista en zijn vrouw (inwoners van Morkhoven). 

1 thermidor 8 (20 juli 1800) – Akte 7: Verkoop van goederen     

De erfgenamen van Luyten Elisabeth (rentenierster te Tongerlo) verkopen publiekelijk aan 

de meestbiedende klederen en lijnwaad. 

4 fructidor 8 (22 augustus 1800) – Akte 8: Verkoop van land     

Van Hout Amandus weduwnaar van Laenen Joanna Catharina (inwoners van Olen) 

verkoopt een perceel land te Tongerlo gelegen aan Mols Joannes Baptista en zijn vrouw 

Geysen Maria Catharina (inwoners van Tongerlo). 

9 fructidor 8 (27 augustus 1800) – Akte 9: Procuratie      

Procuratie gedaan en gevraagd op rekwest van Vervlimmen Adrianus (inwoner van 

Hulshout) en geaccepteerd door Govaerts Joannes (ook inwoner van Hulshout) over een 

perceel land gelegen te Hulshout. 
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9 fructidor 8 (27 augustus 1800) – Akte 10: Donatie      

Donatie van een perceel land door Witvrouwen Petrus aan Vervlimmen Adrianus zijn 

schoonbroer en Faes Anna Catharina zijn schoonzuster beiden inwoners van Hulshout. 

  



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 141 

INDEX OP FAMILIENAAM 
 
De namen zijn genormaliseerd in deze index. In de akten zijn ze mogelijk met een andere 
schrijfwijze genoteerd. 

Abdij van Averbode ........ 17, 50, 77, 78, 96, 106, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 134, 135, 137 
Abdij van Rozendaal ............................................................................................................ 106 
Abdij van Tongerlo .... 5, 17, 27, 32, 33, 45, 47, 54, 57, 58, 64, 65, 70, 74, 86, 87, 88, 97, 101, 

108, 110, 112, 118, 119, 122, 125, 128, 131, 134 
Abdij van Vlierbeek ........................................................................................................... 28, 29 
Adriaens Franciscus ......................................................................................................... 37, 48 
Adriaens Maria ....................................................................................................................... 16 
Adriaens Peeter ................................................................................................................ 10, 19 
Aerts Amand ................................................................................................... 60, 61, 62, 66, 74 
Aerts Elisabeth ....................................................................................................................... 80 
Aerts Frans ........................................................................................................... 134, 136, 137 
Aerts Guilielmus ................................................................................................... 134, 136, 137 
Aerts Hendrick .................................................................................................... 4, 8, 12, 28, 35 
Aerts Jan Fransus .................................................................................................................. 49 
Aerts Joanna ........................................................................................................ 134, 136, 137 
Aerts Joannes ............................................................ 23, 28, 35, 44, 48, 54, 55, 134, 136, 137 
Aerts Joannes Baptista ........................................................................................ 134, 136, 137 
Aerts Maria Elisabeth ........................................................................................... 134, 136, 137 
Aerts Michael .......................................................................................................................... 37 
Aerts Norbert ............................................................................................................................ 7 
Aerts Petrus .................................................................................................................... 49, 104 
Aerts Theresia ...................................................................................................... 134, 136, 137 
Aerts Waltherus ........................................................................................................................ 9 
Aerts Willebrordus ................................................................................................................ 104 
Andries Anna Catharina ............................................................................................. 76, 77, 78 
Andries Joannes Baptista ........................................................................................... 76, 77, 78 
Andries Waltherus ............................................................................................................ 77, 78 
Appels Isabella ....................................................................................................................... 81 
Augustijnen (notaris) .............................................................................................................. 55 
Backx Eliabeth ...................................................................................................................... 118 
Backx Josephus Franciscus ................................................................................................... 37 
Banes Theresia ................................................................................................................ 12, 28 
Bartholomeus J. M ............................................................................................................... 106 
Baten Petrus ........................................................................................................................... 80 
Batens Maria .......................................................................................................................... 32 
Bauwens Henricus ................................................................................................................... 8 
Beernaerts Adrianus ............................................................................................................... 88 
Beersmans Catharina ........................................................................................................... 128 
Begijnhof van Diest .............................................................................................................. 114 
Bellens Franciscus ................................................................................................................. 54 
Bellens Maria ........................................................................................................................ 103 
Bellens Petrus ........................................................................................................................ 54 
Bellinghs Anna Elisabeth ...................................................................................................... 133 
Berenbroeck ........................................................................................................................... 74 
Berger Petrus Josephus ....................................................................................................... 104 
Berrevoets Franciscus ............................................................................................................ 92 
Berrevoets Frans ........................................................................................................ 91, 94, 95 
Bertels Barbara Margarita ...................................................................................................... 80 
Bervoets Catharina ................................................................................................................. 93 
Beset Joannes ........................................................................................................................ 54 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 142 

Bessetette A. C ................................................................................................................ 33, 35 
Beullens Maria ...................................................................................................................... 128 
Beyens Wilhelmus ................................................................................................................ 118 
Bijlemans Peeter Frans ........................................................................................................ 137 
Binnemans Anna Catharina ................................................................................................... 86 
Binnemans Joannes Baptista ................................................................................................. 86 
Blanckers Franciscus ................................................................................................... 3, 64, 87 
Blanckers Maria ...................................................................................... 60, 61, 62, 66, 74, 125 
Blanckers Maria Elisabeth .................................................................................................... 125 
Blanckers Peeter ...................................................................................................................... 3 
Bocx Adriaen .......................................................................................................................... 28 
Boeckmans Dimphna ........................................................................................... 45, 48, 58, 94 
Boeckmans Elisabeth ........................................................................................................... 132 
Boeckmans Franciscus .......................................................................... 60, 61, 64, 65, 87, 130 
Boeckmans Joannes ...................................................................................... 9, 60, 61, 64, 139 
Boeckmans Joannes Baptista ................................................................................................ 61 
Boeckmans Joannes Franciscus ................................................................................ 9, 64, 139 
Boeckmans Josephus .......................................................................................................... 139 
Boeckmans Maria Dimphna ............................................................................................. 47, 80 
Boeckx Adriaen ...................................................................................................................... 29 
Boeckx Anna Catharina ............................................................................................................ 7 
Boeckx Guilielmus .................................................................................................................. 94 
Boeckx Jan Baptist ........................................................................................................... 94, 95 
Boeckx Joannes ..................................................................................................................... 94 
Boels Adrianus ................................................................................................................. 58, 76 
Bogaerts Andreas ................................................................................................................... 36 
Bogaerts Hendericus Hubertus ........................................................................................ 92, 93 
Bogaerts Petrus ...................................................................................................... 81, 109, 114 
Bogaerts Petrus Franciscus ................................................................................................... 81 
Bolsé Joanna Maria ................................................................................................................ 36 
Bongaerts Anna Catharina ............................................................................................... 76, 77 
Bongaerts Cecilica ........................................................................................................... 76, 77 
Bongaerts Joannes Baptista ............................................................................................ 76, 77 
Bongaerts Maria Catharina .............................................................................................. 76, 77 
Bongaerts Maria Elisabeth ............................................................................................... 76, 77 
Bongaerts Mattheas ................................................................................................... 76, 77, 78 
Bonhijver ................................................................................................................................ 93 
Boonen Adriaen ................................................................................................................ 26, 82 
Boonen Anna Catharina ................................................................................................... 16, 82 
Boonen Franciscus ................. 26, 60, 62, 64, 76, 77, 78, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 113, 125, 130 
Boonen Henricus .................................................................................................................... 26 
Boonen Joannes .................................................................................................................... 26 
Boonen Joannes Baptista ...................................................................................................... 26 
Boonen Petrus .................................................................................................................. 26, 82 
Bosch Catharina ................................................................................................................... 125 
Boset Joannes ................................................................................................................ 26, 112 
Bosgaerts Augustinus ............................................................................................................ 18 
Bosgaerts Fransus ................................................................................................................. 23 
Bosgaerts Joannes Baptista ................................................................................................... 18 
Bosmans Dimphena ............................................................................................................... 30 
Bosquet (advocaat) .............................................................. 7, 33, 44, 59, 61, 71, 75, 102, 124 
Bosquet F. J. .......................................................................................................................... 27 
Bosquet Philippus Maximilianus ....................................................................................... 27, 71 
Bouwen Theresia ........................................................................................... 59, 61, 62, 66, 74 
Bovru Peeter .......................................................................................................................... 34 
Brems Joannes Antonius ..................................................................................................... 135 
Brems Joannes Franciscus .................................................................................................. 135 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 143 

Brems Maria Anna .................................................................................................................. 95 
Breugelmans Anna Catharina ................................................................................................ 76 
Bries Henderick .................................................................................................................... 125 
Broeckhoven Catharina .......................................................................................................... 18 
Bruynseels Anna Maria .......................................................................................... 97, 106, 129 
Bruynseels C. ................................. 2, 3, 11, 13, 23, 29, 35, 46, 59, 60, 97, 106, 127, 128, 129 
Bruynseels Carolus .................................................................... 11, 23, 29, 35, 46, 60, 97, 106 
Bruynseels Maria Francisca ................................................................................... 97, 106, 129 
Budts Frans .............................................................................................................................. 8 
Caenen F. Candidus ............................................................................................................ 106 
Caers Adriaen .............................................................................................................. 117, 122 
Caers Joannes Baptista ......................................................................................................... 78 
Caes Adriaen ................................................................................................................ 106, 107 
Camphors Anna ................................................................................................................... 126 
Camphors Catharina ............................................................................................................ 126 
Cams Michiel .................................................................................................. 60, 61, 62, 66, 74 
Casset Henricus ..................................................................................................................... 80 
Catoir A. J. R. ........................................................................................................................... 2 
Cauberghs Theresia ............................................................................................................... 79 
Celen Jacobus ........................................................................................................ 87, 130, 131 
Ceulemans Gertruda ............................................................................................ 62, 64, 65, 77 
Claes Adriaen ................................................................................................................... 10, 34 
Claes Gerardus ...................................................................................................................... 26 
Claes Hendrick ....................................................................................................................... 10 
Claes Joannes ...................................................................................................... 10, 38, 39, 48 
Claessens Michael ................................................................................................................. 36 
Clé Joannes ........................................................................................................................... 13 
Cluyts Anna Maria .................................................................................................................. 88 
Cluyts Michael .......................................................................................................................... 9 
Cnaeps Anna Catharina ......................................................................................................... 41 
Coeckelbergh Maria Theresia .............................................................................................. 122 
Coenen Clara ......................................................................................................................... 16 
Coolbunders Catharina ...................................................................................................... 4, 21 
Cools Theresia Maria ..................................................................................... 59, 61, 62, 66, 74 
Coomans (notaris) .............................. 11, 12, 21, 36, 66, 68, 69, 75, 76, 79, 89, 107, 117, 130 
Coomans Balthazar ...................................................................................................... 4, 11, 23 
Coomans Carolus ....................................................................................................... 69, 76, 81 
Coomans Ferdinand ............................................................................................................... 23 
Coomans G. .... 3, 11, 13, 17, 18, 29, 45, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 66, 74, 75, 76, 87, 91, 93, 97, 

99, 104, 106, 112, 126, 127, 129, 136 
Coomans Guilielmus11, 13, 17, 18, 29, 55, 58, 59, 60, 66, 74, 75, 76, 87, 91, 93, 97, 99, 104, 

106, 112, 126, 127, 129, 136 
Coomans Joannes Franciscus ............................................................................................... 23 
Coomans Maria Catharina ..................................................................................................... 23 
Coomans Petrus ............................................................................................................. 76, 115 
Cop Anna Maria ................................................................................................................... 122 
Coremans Carel ............................................................................................................... 35, 69 
Coremans Jan Baptist .............................................................................. 23, 28, 44, 48, 54, 55 
Cornelis Hendericus ............................................................................................................... 81 
Cornelis Joannes .............................................................................................................. 51, 80 
Cornelis Maria ........................................................................................................................ 80 
Corten Barbara ..................................................................................................................... 130 
Corten Dimphena ................................................................................................................... 22 
Corten Fransus ....................................................................................................................... 22 
Corten Jacobus ...................................................................................................................... 22 
Corten Maria Theresia ............................................................................................................ 32 
Corten Theresia ...................................................................................................................... 15 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 144 

Craviljon Maria ......................................................................................................................... 4 
Creten Anna Maria ................................................................................................................. 34 
Creten Fransus ....................................................................................................................... 34 
Crolmans Anna Maria ................................................................................................. 76, 77, 78 
Crolmans Hendrick ................................................................................................................. 77 
Crolmans Joannes Baptista ....................................................................................... 76, 77, 78 
Crolmans Norbert ............................................................................................................. 76, 78 
Cruytmans Joannes ............................................................................................................... 77 
Cruytmans N. ................................................................................................................... 76, 77 
Curinckx Anna Catharina ....................................................................................................... 49 
Curinckx Franciscus ............................................................................................................... 49 
Curinckx Hendericus .............................................................................................................. 49 
Cuylaers Jan .......................................................................................................................... 17 
Cuypers Elisabeth ................................................................................................................ 107 
Cuypers Franciscus ................................................................................................................ 98 
Cuypers Joannes Franciscus ................................................................................................. 16 
Cuypers Maria ........................................................................................................................ 17 
Cuypers Martinus ................................................................................................................. 107 
Cuyvers Cornelius .................................................................................................................. 49 
Dams Catharina ..................................................................................................................... 28 
Dams Cornelius ...................................................................................................................... 68 
Dams Jan ............................................................................................................................. 135 
Dams Joannes Martinus ................................................................................................. 86, 122 
Dams Lucia ............................................................................................................................ 22 
Dams Peeter .................................................................................................................... 5, 118 
Dassen Martinus .............................................................................................................. 70, 86 
De Backer Anna Maria ......................................................................................................... 128 
De Backer Hendrick ............................................................................................................. 113 
De Backer Jan Baptist .......................................................................................................... 128 
De Backer Maria Catharina .................................................................................................. 128 
De Backer Petrus ................................................................................................................. 128 
De Backer Theresia .............................................................................................................. 128 
De Bal Anna Cornelia ............................................................................................................. 52 
De Bas Joanna Josepha ........................................................................................................ 23 
De Becker Maria Catharina .................................................................................................... 26 
De Beucker Anna Elisabeth ............................................................................................. 98, 99 
De Beucker Elisabeth ............................................................................................................. 98 
De Bont Josephus ............................................................................................................ 94, 95 
De Brie Catharina ............................................................................................................. 19, 74 
De Brie Isabella Maria ............................................................................................................ 66 
De Brier Isabella Maria ........................................................................................................... 67 
De Bruyn Joanna Catharina ................................................................................................. 113 
De Busser Catharina .............................................................................................................. 91 
De Carle Joannes Baptista ..................................................................................................... 56 
De Carper Petronella .............................................................................................................. 80 
De Ceulaer Adriaen .................................................................................................................. 6 
De Ceulaer Joannes Baptista ............................................................................................... 2, 6 
De Ceuster Maria Elisabeth ................................................................................................... 51 
De Ceuster Petrus .................................................................................................. 3, 8, 17, 132 
De Cnop Anna ...................................................................................................................... 129 
De Cnop Maria ..................................................................................................................... 129 
De Coster Jan Baptist .......................................................................................................... 103 
De Coster Joannes ................................................................................................................. 83 
De Coster Petrus .................................................................................................................. 132 
De Croyck Joannes .............................................................................................................. 6, 7 
De Croyck Lucia ....................................................................................................................... 6 
De Croyck Maria Catharina ...................................................................................................... 6 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 145 

De Croyck Peeter ..................................................................................................................... 7 
De Goey Benedictus .............................................................................................................. 46 
De Goy Petrus .................................................................................................................. 11, 12 
De Haes Hendericus .............................................................................................................. 95 
De Kinder Joannes ................................................................................................................. 80 
De Kock Joannes Baptista ..................................................................................................... 38 
De Koster Peeter ...................................................................................................................... 3 
De Krock Joannes .................................................................................................................... 7 
De Krock Lucia ......................................................................................................................... 7 
De Krock Maria Catharina ........................................................................................................ 7 
De Neve Jan ................................................................................................................... 28, 108 
De Peuter Hendericus ............................................................................................................ 98 
De Peuter Peeter ................................................................................................................ 9, 21 
De Swert Lucia ................................................................................................................. 11, 13 
De Troismarie F. A ............................................................................... 117, 119, 122, 123, 124 
De Vroy Eruponnus ................................................................................................................ 51 
De Wender Franciscus ........................................................................................................... 15 
De Wender Theresia .............................................................................................................. 15 
De Winter Geerard ................................................................................................................. 56 
De Winter Jacobus ............................................................................................. 13, 41, 54, 124 
De Winter Joannes Baptista ................................................................................................. 103 
De Winter Lucia ...................................................................................................................... 13 
De Winter Theresia ...................................................................................................... 124, 125 
Deckers Adrianus ................................................................................................................. 124 
Deckers Anna Isabella ......................................................................................................... 128 
Deckers Franciscus .......................................................................................... 9, 134, 136, 137 
Dekoster Joannes .................................................................................................................. 86 
Delhaes Hendericus ............................................................................................................. 107 
Delhaes Joannes .................................................................................................................. 107 
Delien Catharina ..................................................................................................................... 82 
Delien Maria ........................................................................................................................... 82 
Delmarmol Charles Joseph ...................................................................................................... 2 
Delmarmol Gabriel Charles Joseph ......................................................................................... 2 
Delmarmol Joseph Charles Alyose .......................................................................................... 2 
Delmarmol Marie Alexandrine Josephine ................................................................................. 2 
Delmarmol Theodore Jean Laurente ........................................................................................ 2 
Delmarmol Victorie Marie Barbe Caroline Ghislaine ................................................................ 2 
Demeyer Catharina .............................................................................................................. 116 
Demeyer Jan Joseph ........................................................................................................... 134 
Den Haen Balthasar ............................................................................................................... 49 
Dens Martinus .......................................................................................................... 2, 6, 54, 55 
Derboven Adrianus ............................................................................... 59, 66, 67, 85, 113, 117 
Derboven Anna Elisabeth ..................................................................................................... 113 
Derboven Dimphna .................................................................................................................. 9 
Derboven Maria ...................................................................................................................... 65 
Derboven Petrus Franciscus ................................................................................................ 117 
Dereyt Catharina ...................................................................................................................... 4 
Deswert Lucia ................................................................................................................... 27, 28 
Dewolf Joannes ...................................................................................................................... 36 
Dirickx Henricus ....................................................................................................................... 6 
Dirickx Peeter ........................................................................................................................... 6 
Diricx Anna Barbara ............................................................................................................. 107 
Dirix Adriaen ........................................................................................................................... 86 
Dirix Anna Barbara ............................................................................................................... 105 
Dirix Hendericus ................................................................................................................... 125 
Dirix Joanna ........................................................................................................................... 98 
Dirix Joannes Baptista ........................................................................................ 40, 85, 86, 125 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 146 

Dirix Josephus ........................................................................................................ 34, 107, 131 
Dirix Peeter ....................................................................................................................... 85, 98 
Doos Elisabeth ....................................................................................................................... 39 
Douwen Adriaen ........................................................................................................... 8, 11, 13 
Douwen Anna Catharina ........................................................................................................ 30 
Douwen Franciscus ................................................................................................................ 30 
Douwen Joannes ...................................................................................................... 56, 57, 132 
Dries Henderick ...................................................................................................................... 41 
Droesbeque Jean Baptiste ................................................................................................... 137 
Ducaers .................................................................................................................................. 16 
Ducaers Jacobus Servatius .................................................................................................... 16 
Ducaers Walterus ................................................................................................................... 16 
Dumondt ........................................................................................................... 9, 22, 85, 86, 95 
Dumondt J. J. ............................................................................................................. 83, 85, 95 
Elaerts ............................................................................................................................ 2, 3, 29 
Elen Peeter ............................................................................................................................. 56 
Ennekens Anna ........................................................................................................................ 3 
Ennekens Frans ....................................................................................................................... 4 
Eruwaerts Dympna ................................................................................................................... 3 
Eskens ........................................................................................................ 8, 32, 60, 87, 90, 92 
Eskens Amandus ....................................................................................................... 60, 90, 92 
Eskens Joannes Baptista ......................................................................................................... 8 
Evenepoel Antonius Alexander ............................................................................................ 129 
Eyckmans Anna ..................................................................................................................... 30 
Eysermans Anna Elisabeth .................................................................................................... 81 
Eysermans Hendericus .......................................................................................................... 81 
Faes Anna Catharina ........................................................................................................... 140 
Fenten Joannes ........................................................................................................................ 4 
Floerberghs Hendericus ......................................................................................................... 20 
Foket Joanna .......................................................................................................................... 83 
Folders Anna Barbara ............................................................................................................ 15 
Folders Jan Baptist ................................................................................................................... 6 
Frederix Anna ......................................................................................................................... 38 
Frison Franciscus ..................................................................................................................... 5 
Frison Fredericus ..................................................................................................................... 5 
Gaethofs Franciscus Sebastianus ........................................................................................ 139 
Gastmans Joannes .............................................................................................................. 131 
Gebruers Adriaen ................................................................................................................... 26 
Gebruers Anna Catharina .................................................................................................... 103 
Gebruers Anna Maria Elisabetha ........................................................................................... 15 
Gebruers Franciscus .................................................................................................. 12, 15, 57 
Gebruers Joseph ............................................................................................................ 99, 108 
Geerts Anna Barbara ........................................................................................................... 104 
Gelens Anna Catharina ........................................................................................................ 113 
Geps Maria Theresia .............................................................................................................. 20 
Geudens Anna Elisabeth .......................................................................................................... 4 
Geudens Joannes .................................................................................................................. 50 
Geysen Joanna ........................................................................................................................ 4 
Geysen Maria Catharina ...................................................................................................... 139 
Giels H. J. ............................................................................................................................. 103 
Gijbels Joannes Baptista ........................................................................................................ 22 
Gijbels Michiel ........................................................................................................................ 39 
Gijbens Catharina ................................................................................................................... 18 
Gijbens Joannes Baptista ..................................................................................................... 115 
Gijs Cornelis ........................................................................................................................... 38 
Gijsen Anna Catharina ..................................................................................................... 69, 80 
Gilde van Sint-Dimphna ......................................................................................................... 38 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 147 

Gilis Joannes ........................................................................................................................ 114 
Golaerts Anna Barbara ......................................................................................................... 124 
Goor Martinus ......................................................................................................................... 50 
Goossens Anna Catharina ............................................................................................... 94, 95 
Goossens Joannes ............................................................................................................... 128 
Goossens Susanna .......................................................................................................... 94, 95 
Goovaerts Andreas ................................................................................................................ 60 
Goovaerts Franciscus .......................................................................................................... 107 
Gorts Amandus ...................................................................................................................... 17 
Gorts Jacobus ........................................................................................................................ 18 
Goukens Anna Maria ............................................................................................................ 125 
Goukens Guilielmus ............................................................................................................... 34 
Goukens Maria ....................................................................................................................... 34 
Govaers Maria Dimpena ........................................................................................................ 35 
Govaerts Cornelis ......................................................................................................... 124, 125 
Govaerts Frans ..................................................................................................................... 106 
Govaerts Guilielmus Franciscus ................................................................................... 106, 110 
Govaerts Joannes .......................................................................................................... 30, 139 
Govaerts Maria Dimpna ....................................................................................................... 124 
Grieten Franciscus ................................................................................................................. 47 
Groenen Peeter ........................................................................................................................ 9 
Haenen (notaris) ................................................................................................................... 128 
Haeseldonckx Franciscus .......................................................................................... 64, 65, 90 
Hallewaerts Dimphna ........................................................................................................... 125 
Hallewaerts Frans ................................................................................................................ 125 
Hallewaerts Theresia .................................................................................................... 125, 126 
Halloint (notaris) ............................................................................................................... 23, 29 
Halloint Norbertina ............................................................................................................ 19, 81 
Halloint P. H. .......................................................................................................................... 30 
Halloint Rosa ........................................................................................................................ 133 
Halloint Theresia .................................................................................................................... 81 
Haloint Norbertina ................................................................................................................ 129 
Hanefstingers Carolus ............................................................................................................ 80 
Haseldonckx Adriaen ........................................................................................................... 135 
Haseldonckx Dimphna ........................................................................................................... 92 
Haseldonckx Franciscus .................................................................................................. 60, 93 
Haseldonckx Jan Baptist ...................................................................................................... 135 
Haseldonckx Norbertus .......................................................................................................... 60 
Heesercoms Joannes Franciscus ........................................................................................ 128 
Heilige Geest van Herselt ....................................................................................................... 29 
Heilige Geest van Zoerle Parwijs ........................................................................................... 48 
Helsen Amandus ................................................................................ 36, 57, 99, 113, 126, 133 
Helsen Andreas ...................................................................................................................... 81 
Helsen Anna Catharina .................................................................................................. 19, 130 
Helsen Anna Maria ................................................................................................... 20, 45, 119 
Helsen Catharina .................................................................................................................... 99 
Helsen Dimphna ....................................................................................................... 80, 98, 102 
Helsen Frans ................................................................................................ 6, 20, 40, 109, 126 
Helsen Hendericus ........................................................................................................... 19, 20 
Helsen Hendericus Josephus ................................................................................................. 20 
Helsen Joannes Baptista ................................................................................................ 99, 130 
Helsen Joannes Franciscus ................................................................................................. 109 
Helsen Maria ............................................................................................................ 98, 99, 110 
Helsen Maria Anna ............................................................................................................... 110 
Helsen Maria Catharina .................................................................................................... 98, 99 
Helsen Martinus ......................................................................................................... 55, 98, 99 
Helsen Norbertus ..................................................................................................... 2, 6, 22, 40 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 148 

Helsen Petrus ................................................................................... 19, 20, 45, 57, 88, 99, 130 
Helsen Willem ........................................................................................................................ 30 
Henderix Hendericus .............................................................................................................. 47 
Henderix Maria ....................................................................................................................... 69 
Henderix N. .................................................................................................................... 47, 131 
Hermans Anna Catharina ................................................................................................. 12, 21 
Hermans Catharina ................................................................................................................ 12 
Hermans Franciscus .......................................... 6, 11, 20, 45, 46, 48, 54, 55, 58, 94, 129, 133 
Hermans Henricus Arnoldus ................................................................................................ 124 
Hermans Ignatius ................................................................................................................... 36 
Hermans Joannes Baptista .......................................................... 2, 10, 12, 21, 29, 49, 79, 106 
Hermans Joannes Franciscus .......................................................................................... 78, 80 
Hermans Maria Catharina ................................................................................................ 12, 21 
Hermans Maria Christina .................................................................................................. 12, 21 
Hermans Maria Dimphna ..................................................................................... 10, 12, 21, 50 
Hermans Martinus .................................................................................................................. 12 
Hermans Petrus ................................................................................................... 12, 32, 56, 58 
Hermans Petrus Franciscus ....................................................................................... 55, 56, 58 
Hermans Petrus Norbertus ..................................................................................................... 32 
Hesemans Anna Catharina .................................................................................................. 6, 7 
Heylen A. ............................................................................................................ 20, 87, 99, 131 
Heylen Adrianus ................................................................................................................... 131 
Heylen Anna Maria ................................................................................................................. 20 
Heylen Joanna Elisabeth .......................................................................................... 15, 19, 126 
Heylen Merten ........................................................................................................................ 17 
Heynen Adriaen ...................................................................................................................... 30 
Heyns Franciscus ..................................................................................................................... 9 
Holemans Elisabeth ............................................................................................................. 119 
Holemans Joannes ............................................................................................................... 119 
Hollans Anna Elisabeth ........................................................................................................ 127 
Hollans Maria Catharina ................................................................................................... 56, 58 
Hollants Frans ........................................................................................................................ 16 
Hopmans Joannes Franciscus ......................................................................................... 94, 95 
Horemans Elisabeth ............................................................................................................... 50 
Horemans Jan Baptist .......................................................................................................... 127 
Houtmeyers Peeter .............................................................................................................. 107 
Hufkens Maria Catharina ...................................................................................................... 133 
Hufkens Peeter ....................................................................................................................... 58 
Huveneers Petrus ..................................................................................................................... 9 
Huybens Maria Theresia ........................................................................................................ 68 
Huygens (notaris) ................................................................................................................. 134 
Huypens Anna Maria .............................................................................................................. 11 
Huypens Franciscus ............................................................................................................... 16 
Huypens Joannes Franciscus ................................................................................................ 82 
Huysmans Elisabeth ....................................................................................... 59, 61, 62, 66, 74 
Janssens Catharina .......................................................................................................... 83, 85 
Janssens Guilielmus .................................................................................................. 4, 95, 118 
Janssens Hendericus ............................................................................................... 58, 77, 126 
Janssens Jan Baptist ............................................................................... 46, 95, 126, 130, 136 
Janssens Joannes Guilielmus .............................................................................................. 122 
Janssens Maria ...................................................................................................................... 77 
Jennes Anna Maria .............................................................................................................. 127 
Jespers Franciscus ............................................................................ 28, 29, 44, 59, 63, 81, 82 
Jespers Guilielmus ........................................................................................................... 28, 29 
Jespers Joannes Baptista ............................................................ 28, 29, 59, 63, 67, 68, 81, 82 
Jespers Judocus ...................................................................................... 28, 29, 59, 63, 81, 82 
Jespers Maria ..................................................................................... 28, 29, 48, 59, 63, 67, 68 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 149 

Jespers Maria Theresia ............................................................................ 28, 29, 59, 63, 67, 68 
Jespers Norbertus Judocus .................................................................................................... 63 
Jespers Petrus ..................................................................................................... 28, 29, 59, 63 
Jespers Petrus Franciscus ................................................................................... 28, 29, 59, 63 
Joannes Franciscus ......................................................................................................... 33, 64 
Jonckers Franciscus ............................................................................................... 74, 104, 131 
Jopmans Maria ......................................................................................................................... 2 
Kapel van Ramsel ................................................................................................................ 108 
Keninckx Joannes Baptista .......................................................................................... 101, 102 
Kennes G. ............................................................................................................................ 108 
Kerk van Ramsel .................................................................................................................. 108 
Kerk van Zammel ....................................................................................................... 22, 70, 82 
Kerselaers ........................................................................................ 40, 54, 67, 68, 69, 71, 109 
Kerselaers N. .................................................................................................................... 54, 68 
Kerselaers Norbertus ............................................................................................................. 54 
Kerselaers Petrus Norbertus ............................................................................................ 67, 69 
Ketterer Bartolomeus ........................................................................................................... 102 
Keulemans Elisabeth ............................................................................................................ 103 
Keulemans Franciscus ......................................................................................................... 116 
Keulemans Martinus ............................................................................................................... 36 
Kips (advocaat) .................................................................................................................... 117 
Knaps Anna Catharina ........................................................................................................... 54 
Korten Dimphna ................................................................................................................... 115 
Labordé Mertinus Josephus ................................................................................................... 36 
Laenen Joanna Catharina .................................................................................................... 139 
Laenen Martinus ....................................................................................................................... 9 
Lagrange Jouanne ................................................................................................................. 10 
Lalemant Egidius Franciscus ............................................................................................... 122 
Lalemant Franciscus ............................................................................................................ 122 
Lalemant Judocus Josephus .............................. 82, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 106, 110, 122, 132 
Lamblotte N. ........................................................................................................................... 16 
Lambrechts J. F. ..................................................................................................................... 71 
Lambrechts Joannes .............................................................................................................. 71 
Lambrechts Maria Anna Francisca ......................................................................................... 71 
Lamotte Jacobus .................................................................................................................... 36 
Lamotte N. ............................................................................................................................ 103 
Laureys Mathias ............................................................... 60, 62, 66, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93 
Layreys Mathias ..................................................................................................................... 91 
Leflotte Franciscus ................................................................................................................. 13 
Leflotte Jean François ............................................................................................................ 32 
Leflotte Jean Joseph .............................................................................................................. 32 
Lembreghs Elisabeth .................................................................................................. 71, 75, 80 
Lembreghs Franciscus ................................................................................... 64, 65, 71, 75, 80 
Lemmens Anna Catharina ...................................................................................................... 20 
Lemmens Cornelius ......................................................................................................... 27, 71 
Lemmens Dymphna ................................................................................................................. 3 
Lemmens Fransus .................................................................................................................. 27 
Lemmens Joseph ................................................................................................................... 41 
Lemmens Maria Elisabeth ........................................................................................................ 9 
Leotto Joannes Josephus .................................................................................................... 114 
Leukens Barbara .................................................................................................................... 95 
Leukens Joannes Baptista ................................................................................... 11, 13, 27, 28 
Lintermans Elisabeth .............................................................................................................. 50 
Lintermans Hendericus ........................................................................................................ 106 
Lintermans Joannes ..................................................................................................... 106, 107 
Luymoeyen Anna Catharina ................................................................................................... 77 
Luyten Catharina .................................................................................................................. 129 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 150 

Luyten Elisabeth ................................................................................................................... 139 
Luyten Franciscus .................................................................................................................. 34 
Luyten Peeter ......................................................................................................................... 17 
Machiels Peeter ........................................................................................................................ 8 
Maes Andreas ...................................................................................................................... 108 
Maes Hendericus ................................................................................................................... 36 
Maes Joannes ...................................................................................................................... 123 
Mangelschots Philippus Norbertus ................................................................... 75, 76, 103, 137 
Marchandt ................................................................................................................................ 3 
Marien Dorothea ..................................................................................................................... 78 
Marien Jan ............................................................................................................................ 132 
Mathey Maria Anna ................................................................................................................ 48 
Matthey Elisabetha Joanna .................................................................................................. 115 
Matthey Ferdinand ........................................................................................................... 12, 16 
Matthey Joanna Maria .......................................................................................................... 117 
Matthey Maria ....................................................................................................................... 115 
Matthey Rosa ................................................. 4, 12, 19, 21, 44, 68, 75, 95, 105, 106, 107, 115 
Matthijs Fransus ..................................................................................................................... 40 
Matthijs Joseph .......................................................................................... 21, 40, 71, 109, 112 
Matthijs Peeter ......................................................................................................... 40, 71, 109 
Medaets Maria ...................................................................................................................... 2, 6 
Meerbergen Dimphena ......................................................................................................... 130 
Meeus G. .............................................................................................................................. 123 
Mendes Hendericus ..................................................................................................... 101, 103 
Mennen Nicole ..................................................................................................................... 128 
Menten Hendrick ................................................................................................................ 9, 21 
Menten Martinus ....................................................................................................................... 9 
Mercy Maria Theresia ........................................................................................................... 132 
Mertens Bernardus ........................................................................................................... 47, 52 
Mertens Catharina .................................................................................................................. 23 
Mertens Elisabeth ................................................................................................................. 133 
Mertens Guilielmus ................................................................................................................. 52 
Mertens P. .......................................................................................................... 13, 23, 59, 108 
Mertens Petrus ................................................................................................................. 13, 23 
Mesens Catharina .................................................................................................................. 34 
Mesens Joachim ................................................................................................ 2, 6, 13, 22, 58 
Meugens Joanna .................................................................................................................. 119 
Meulemans Joanna ................................................................................................................ 12 
Meulemans Josephus ............................................................................................................ 38 
Meulemans N. .......................................................................................................................... 6 
Meynckens Anna Theresia ................................................................................................... 129 
Meynckens Philippus Jacobus ......................................................................... 9, 23, 28, 40, 58 
Michaux (advocaat) .................................................................................................................. 2 
Michiels Dominicus ................................................................................................................. 20 
Michiels Franciscus ................................................................................................................ 38 
Michiels Joannes Baptista ...................................................................................................... 20 
Michiels N. ................................................................................................................................ 8 
Michiels Peeter ............................................................................................................... 55, 113 
Milants Adriaen ......................................................................................................................... 7 
Milants Anna Maria ................................................................................................................. 54 
Milis Hendericus ................................................................................................................... 126 
Minjon Joanna .................................................................................................................... 2, 29 
Mols Joannes Baptista ......................................................................................... 134, 137, 139 
Mols Petrus Martinus ............................................................................................................ 131 
Mondelaers Adriaen ............................................................................................. 57, 59, 61, 62 
Mondelaers Andreas ................................................................................ 57, 60, 61, 62, 66, 74 
Mondelaers Frans .................................................................................................................. 57 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 151 

Mondelaers J. F. ............................................................................................. 59, 61, 62, 65, 74 
Mondelaers Joanna ................................................................................................................ 29 
Mondelaers Joannes Baptista ................................................................................................ 29 
Mondelaers Petrus ................................................................................... 57, 59, 61, 62, 66, 74 
Moreau Maria Elisabeth ....................................................................................................... 126 
Mortelmans Godefridus .................................................................................................. 91, 104 
Mosselmans L. ......................................................................................................................... 2 
Moymont Franciscus ............................................................................................................ 139 
Mutsaerts Maria Bernarda ...................................................................... 88, 113, 114, 135, 137 
Naemen Joannes ............................................................................................................. 17, 44 
Naets Anna Maria ................................................................................................................... 36 
Naets Joannes Baptista ......................................................................................................... 28 
Naets Petrus Josephus .................................................................................................... 12, 95 
Naets Theresia ....................................................................................................................... 37 
Neeckx (notaris) ................................................................................................................... 129 
Neys Maria Catharina ........................................................................................................... 135 
Nietvelt Ludovicus .................................................................................................................. 88 
Nobels Elisabeth ............................................................................................ 60, 61, 62, 66, 74 
Nobels Joannes ........................................................................................ 57, 59, 61, 62, 66, 74 
Nobels Joannes Baptista ................................................................................ 59, 61, 62, 66, 74 
Nobels Joannes Ludovicus .................................................................................................... 57 
Nobels Ludovicus ........................................................................................... 59, 61, 62, 66, 74 
Nuewens Antonius Josephus ............................................................................................... 108 
Nuyers Peeter Frans ................................................................................................................ 8 
Oniaerts (notaris) .......................................................................................................... 9, 21, 30 
Oniaerts Ambrosius .............................................................................................................. 132 
Oniaerts Anna Catharina .............................................................................................. 124, 136 
Oniaerts Anna Maria ............................................................................................................ 132 
Oniaerts Catharina ....................................................................................................... 104, 132 
Oniaerts Maria ................................................................................................................ 98, 136 
Oniaerts Nicasius ................................................................................................................... 17 
Oniaerts Petrus ...................................................................................................................... 17 
Ooms Geerard .............................................................................................................. 4, 66, 67 
Overwont Nicolaus ................................................................................................................. 39 
Pauwels Catharina ............................................................................................................... 107 
Pauwels Norbertus ........................................................................................................... 36, 69 
Peetermans Anna ............................................................................................................. 89, 90 
Peeters (notaris) .... 6, 15, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 68, 70, 71, 

74, 78, 79, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 98, 102, 103, 105, 106, 108, 124, 125, 127, 129, 131, 
133, 135 

Peeters Adrianus .......................................................... 46, 90, 92, 95, 105, 108, 114, 126, 127 
Peeters Anna ................................................................................................ 40, 48, 69, 70, 105 
Peeters Anna Dymphna ......................................................................................................... 69 
Peeters Anna Maria ............................................................................................ 40, 69, 70, 105 
Peeters Catharina ................................................................................................................ 116 
Peeters Dimphna ...................................................... 58, 95, 105, 108, 112, 114, 126, 127, 128 
Peeters Elisabeth ................................................................................................................. 116 
Peeters Franciscus ... 9, 36, 37, 38, 40, 59, 64, 67, 87, 90, 91, 92, 96, 108, 114, 130, 133, 135 
Peeters G. ... 2, 6, 11, 13, 17, 18, 22, 27, 32, 40, 44, 45, 49, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 

88, 90, 93, 94, 109, 114, 127 
Peeters Guilielmus .. 2, 6, 11, 13, 17, 18, 22, 27, 32, 40, 44, 45, 49, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 80, 88, 90, 93, 94, 109, 114, 127 
Peeters Hendricus .................................................................................................................... 7 
Peeters Jan Baptist ................................................................................................................ 28 
Peeters Joanna ...................................................................... 38, 40, 41, 79, 97, 115, 126, 135 
Peeters Joannes .................................................................................. 8, 22, 30, 32, 35, 42, 48 
Peeters Ludovicus .................................................................................................................. 80 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 152 

Peeters Maria Anna .............................................................................................................. 116 
Peeters Maria Catharina .............................................................. 28, 29, 44, 59, 63, 67, 69, 81 
Peeters Maria Dimphna ........................................................................................ 9, 45, 89, 128 
Peeters Petrus 7, 23, 30, 41, 50, 69, 79, 87, 102, 112, 113, 123, 125, 128, 133, 134, 136, 137 
Peeters Petrus Adrianus ...................................................................................................... 123 
Peeters Philippus ..................................................................................................... 40, 97, 126 
Peeters R. ... 3, 7, 11, 17, 18, 30, 32, 33, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 68, 74, 75, 87, 

93, 102, 124, 126, 127, 132, 133 
Peeters Richardus ... 3, 7, 11, 17, 18, 30, 33, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 68, 74, 75, 

87, 93, 102, 124, 126, 127, 132, 133 
Peeters Theresia ...................................................................... 10, 12, 13, 21, 49, 93, 104, 116 
Percy Anna Maria ................................................................................................................. 122 
Piha Anna Catharina .............................................................................................................. 16 
Piha Maria Theresia ............................................................................................................... 16 
Plu Peeter ............................................................................................................................... 34 
Pluys Adriaen ......................................................................................................................... 11 
Put Joanna Maria ..................................................................................................................... 8 
Putte Theresia ........................................................................................................................ 95 
Raes Joannes Baptista .......................................................................................................... 30 
Raes Maria ........................................................................................................................... 125 
Rens Anna .............................................................................................................................. 39 
Rens Catharina ........................................................................................................................ 4 
Rens Elisabeth ................................................................................................................... 4, 92 
Rens Isabella .......................................................................................................................... 37 
Rens Joanna .................................................................................................................... 82, 92 
Rens Joannes .......................................................................................................................... 4 
Reynders Maria Francisca ................................................................................................... 124 
Reyns Jacobus Ignatius ......................................................................................................... 36 
Rits Gilis ................................................................................................................................. 37 
Rits Paulus ............................................................................................................................. 37 
Robrechts Anna Elisabeth .................................................................................................... 123 
Rochus Adrianus .................................................................................................................... 36 
Rochus Anna Catharina ......................................................................................................... 36 
Rochus Isack .......................................................................................................................... 36 
Rochus Joanna ...................................................................................................................... 36 
Rochus Maria Catharina ......................................................................................................... 36 
Rochus Maria Elisabeth ......................................................................................................... 36 
Rochus Theresia .................................................................................................................... 36 
Roman .................................................................................................................. 11, 36, 47, 68 
Roman Joannes Baptista ................................................................................................. 11, 36 
Rombouts Joannes ................................................................................................................ 19 
Ruts Peeter ............................................................................................................................ 38 
Sannen Joannes Baptista .................................................................................................... 126 
Sannen Joannes Matheus .................................................................................................... 123 
Sannen Theresia .................................................................................................................. 139 
Schenaerts Rochus Theodorus ............................................................................................ 104 
Schroeyen Elisabeth .............................................................................................................. 82 
Schroeyen Guilielmus ............................................................ 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 96 
Schroeyen Maria .................................................................................................................. 125 
Schroven Adriaen ......................................................................................................... 134, 137 
Schroven Anna ..................................................................................................... 134, 136, 137 
Schroven Jan Baptist ............................................................................................. 61, 112, 134 
Schroven Joannes .......................................... 47, 60, 64, 65, 89, 130, 131, 134, 135, 136, 137 
Schroven Petrus ................................................................... 113, 130, 131, 134, 135, 136, 137 
Schroven Petrus Josephus .................................................................................................. 113 
Schroven Siardus ..................................................................................................... 55, 96, 130 
Schuermans N. ....................................................................................................................... 10 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 153 

Segers ...................................................................................................................... 86, 99, 119 
Segers Petrus ................................................................................................................. 86, 119 
Sels Jan Baptist .................................................................................................................... 123 
Seyen Adrianus Josephus ...................................................................................................... 15 
Seyen Joannes . 11, 15, 35, 39, 44, 46, 47, 50, 60, 75, 82, 83, 92, 97, 102, 124, 128, 130, 133 
Smeyers Joannes Baptista ..................................................................................................... 58 
Smits Elisabeth ................................................................................................................. 41, 45 
Sneyers Elisabeth ................................................................................................................ 127 
Sneyers Jan Baptist ............................................................................................................. 122 
Sneyers Jan Frans ................................................................................................................... 6 
Sneyers Joannes ...................................................................................................................... 6 
Snoeckx Anna Cornelia .............................................................................................. 33, 35, 95 
Snoeckx Cornelia ................................................................................................................... 33 
Snoeckx Elisabeth ................................................................................................................ 3, 4 
Snoeckx Maria Dimphena .................................................................................................... 127 
Snoeckx Petronella ................................................................................................................ 10 
Soeten Jan Baptist ................................................................................................................. 21 
Soeten Maria .......................................................................................................................... 99 
Soeten Martinus ............................................................................................................. 99, 132 
Soeten Petrus Martinus ........................................................................................................ 131 
Somers Cornelius ................................................................................................................... 95 
Spaepen ................................................................................................................... 13, 68, 127 
Spaepen Theresia .................................................................................................................. 13 
Sprengers Guilielmus ............................................................................................................. 57 
Sprengers Jan ........................................................................................................................ 57 
Sprengers Martinus .................................................................................................................. 9 
Sprenghers Adriaen ............................................................................................................... 27 
Sterckx Gertruda .................................................................................................................... 34 
Sterckx Henderick .................................................................................................................. 41 
Steurs Adrianus .............................................................................................................. 86, 112 
Stevens Anselmus .................................................................................................................. 38 
Stiers Franciscus .................................................................................................................. 105 
Stiers Maria Francisca .......................................................................................................... 105 
Stijnen Frans .......................................................................................................................... 76 
Stockmans Joannes Franciscus ....................................................................................... 94, 95 
Struyven Anna Catharina ................................................................................................. 7, 125 
Struyven Anna Maria .............................................................................................................. 33 
Struyven Joanna ...................................................................................................... 35, 50, 102 
Struyven Peeter ................................................................................................ 33, 46, 130, 135 
Struyven Theresia .................................................................................................... 33, 35, 102 
Stuyvers Adriaen .................................................................................................................... 64 
Stuyvers Joannes Baptista ................................................................................... 64, 65, 94, 95 
Swolfs Hendericus ................................................................................................................ 133 
Swolfs Theresia ...................................................................................................................... 17 
Teurfs Catharina ..................................................................................................................... 35 
Theys Joanna ........................................................................................................................... 8 
Theys Judocus ....................................................................................................................... 86 
Theys Maria Catharina ................................................................................................... 74, 104 
Thiels Adrianus Huibertus ...................................................................................................... 19 
Thiels Joannes ................................................................................................................. 19, 35 
Thijs Elisabeth ...................................................................................................................... 101 
Thijs J. .......................................................................................................... 101, 118, 119, 128 
Thijs Maria Catharina ........................................................................................................... 131 
Thoelen Adriaen ............................................................................................................... 7, 115 
Tiboors (notaris) ................................................. 11, 60, 61, 62, 66, 74, 97, 106, 132, 135, 136 
Tiboors Anna Catharina ......................................................................................................... 75 
Tiboors Anna Cornelia .................................................................................................. 115, 117 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 154 

Tiboors Anna Maria .............................................................................................................. 132 
Tiboors Anna Theresia ........................................................................................................... 50 
Tiboors Carolus .................................................................................................................... 132 
Tiboors Catharina ............................................................................................................. 18, 27 
Tiboors Dimphna .............................................................................................................. 37, 40 
Tiboors Franciscus ............................................................................................................... 132 
Tiboors Guilielmus ................................................................................................................ 132 
Tiboors Hendrick .............................................................................................................. 11, 97 
Tiboors Joannes ........................................................................................................... 115, 117 
Tiboors Joannes Gregorius .................................................................................................. 117 
Tiboors Maria Catharina ............................................................................. 44, 45, 69, 115, 117 
Tiboors Maria Theresia ................................................................................ 4, 37, 75, 115, 117 
Tiboors Petrus ...................................................................................................................... 132 
Tiboors Philippus ................................................................................ 28, 48, 98, 115, 117, 132 
Tielens Maria Anna ........................................................................................ 59, 61, 62, 66, 74 
Tiels Joannes ....................................................................................................................... 126 
Tiels Maria Catharina ........................................................................................................... 117 
Tiels Maria Dimphena .......................................................................................................... 126 
Timmermans Martinus .................................................................................................... 97, 134 
Toelen Dimphna ................................................................................................................... 115 
Tops Adrianus .......................................................................................................................... 9 
Torfs Anna Catharina ............................................................................................................... 8 
Torfs Catharina ................................................................................................................. 50, 51 
Trokt Joanna ........................................................................................................................ 106 
Tubbackx Peeter .............................................................................................................. 85, 86 
Turlinckx Dominicus ............................................................................................. 130, 133, 135 
Turlinckx Joannes Baptista .................................................................................................... 30 
Ulens .......................................................................................................................... 87, 92, 93 
Ulens Theresia ................................................................................................................. 92, 93 
Valgaeren Catharina .............................................................................................................. 27 
Valgaeren Franciscus ............................................................................................................. 91 
Valgaeren Joannes Baptista .................................................................................................. 91 
Valgaeren Joannes Franciscus .............................................................................................. 49 
Valgaeren Michael ...................................................................................................... 71, 75, 80 
Valgaeren Paulus ................................................................................................................... 49 
Valgaeren Petrus .................................................................................................. 57, 71, 75, 80 
Vallée (notaris) ....................................................................................................................... 36 
Van Aelten Adriaen ........................................................................................ 10, 61, 62, 66, 74 
Van Aelten Amandus ................................................................................ 10, 59, 61, 62, 66, 74 
Van Aelten Andreas ............................................................................................................... 59 
Van Aelten Catharina ............................................................................... 10, 59, 61, 62, 66, 74 
Van Aelten Franciscus Josephus ........................................................................................... 45 
Van Aelten Hendrik .................................................................................. 45, 47, 48, 58, 80, 94 
Van Aelten Joannes ............................................................... 45, 46, 47, 60, 61, 66, 74, 78, 80 
Van Aelten Joannes Baptista ..................................................................................... 45, 46, 78 
Van Aelten Josephus ............................................................. 46, 47, 54, 78, 94, 130, 131, 135 
Van Aelten Maria Catharina ................................................................................. 45, 46, 47, 57 
Van Aelten Maria Elisabeth .................................................................................................... 45 
Van Aelten Martinus ................................................................................. 46, 47, 54, 91, 93, 94 
Van Aelten Petrus Martinus .......................................................................... 45, 55, 58, 78, 130 
Van Aerschot Maria Elisabeth .............................................................................................. 123 
Van Bael Paulus ..................................................................................................................... 15 
Van Barlé Catharina Theresia .............................................................................................. 103 
Van Barlé Dominicus Norbertus ........................................................................................... 103 
Van Barlé Petrus Josephus .................................................................................................. 103 
Van Beylen Cornelis ................................................................................................................. 9 
Van Boven ................................................................................................ 17, 27, 32, 33, 45, 54 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 155 

Van Boven W. ........................................................................................................................ 33 
Van Broeckhoven J. ............................................................................................................. 103 
Van Broeckhoven Peeter ......................................................................................................... 8 
Van Cams Michiel .................................................................................................................. 57 
Van De Bergh Peeter ............................................................................................................... 3 
Van De Brande Amandus ....................................................................................................... 90 
Van De Brande Joannes ........................................................................................................ 36 
Van De Brande Martinus .......................................................................................................... 4 
Van De Broeck Jan Baptist .................................................................................................... 18 
Van De Letter Anna Maria .................................................................................... 134, 136, 137 
Van De Parre Hendericus ...................................................................................................... 39 
Van De Perre Maria .............................................................................................................. 132 
Van De Poel Catharina ................................................................................... 60, 61, 62, 66, 74 
Van De Poel Dimphena ........................................................................................ 134, 136, 137 
Van De Poel Franciscus ................................................................................. 60, 61, 62, 66, 74 
Van De Poel Norbert ...................................................................................... 60, 61, 62, 66, 74 
Van De Poel Theresia .................................................................................... 60, 61, 62, 66, 74 
Van De Schrieck Petrus ............................................................... 9, 38, 40, 56, 57, 69, 70, 105 
Van De Venne Elisabeth ...................................................................................................... 126 
Van De Venne Joannes ......................................................................................................... 82 
Van De Vliet Maria Elisabeth ................................................................................................ 137 
Van De Vloet Guilielmus ...................................................................................... 127, 128, 133 
Van De Weyer Anna Catharina ............................................................................................ 105 
Van De Weyer Anna Elisabeth ............................................................................................. 102 
Van De Weyer Elisabeth ...................................................................................................... 101 
Van De Weyer Jan Baptist ................................................................................................... 105 
Van De Weyer Maria ........................................................................................................ 66, 85 
Van De Weyer Petrus ............................................................................................................. 85 
Van De Weyer Theodorus .............................................................................................. 96, 103 
Van De Zande Joannes .......................................................................................................... 33 
Van De Zande Josephus ........................................................................................................ 17 
Van Den Berghe ................................................................................................................... 119 
Van Den Bosch Josephus .................................................................................................... 113 
Van Den Brande Adriaen ....................................................................................................... 20 
Van Den Brande Anna Elisabeth ...................................................................................... 12, 95 
Van Den Brande Frans ........................................................................................................... 47 
Van Den Brande Jacobus ...................................................................................................... 69 
Van Den Brande Jan Baptist .................................................................................................. 69 
Van Den Brande Joannes ...................................................................................................... 26 
Van Den Brande Maria ............................................................................................... 47, 78, 79 
Van Den Brande Maria Elisabeth ........................................................................................... 47 
Van Den Broeck Franciscus ..................................................................................................... 4 
Van Den Broeck Joanna Elisabeth ....................................................................................... 117 
Van Den Broeck Joannes ......................................................................................................... 3 
Van Den Broeck Maria Petronella .................................................................................... 71, 79 
Van Den Bruel Anna Maria ..................................................................................................... 27 
Van Den Eynde (notaris) ........................................................................................................ 85 
Van Den Eynde Guillielmus .................................................................................................... 13 
Van Den Eynde Joannes Baptista ................................................................................ 119, 123 
Van Den Heuvel Sebastiaen .................................................................................................. 85 
Van Den Nieuwenhuyse Guilliam ......................................................................................... 104 
Van Den Poel Adriaen .............................................................................. 57, 60, 61, 62, 66, 74 
Van Den Poel Adriaen Norbert ............................................................................................... 57 
Van Den Poel Dimphena ........................................................................ 60, 61, 62, 66, 74, 112 
Van Den Putte Adriaen ........................................................................................................... 36 
Van Den Wijngaert Anna Maria ............................................................................................ 107 
Van Den Wijngaert F. G. ...................................................................................................... 118 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 156 

Van Der Auwera Anna ............................................................................................................ 71 
Van Der Borght Adrianus Norbertus ..................................................................................... 108 
Van Der Borght Joanna .......................................................................................................... 27 
Van Der Kempen Hendericus ............................................................................................... 133 
Van Der Veken Adriaen ........................................................................................................ 133 
Van Der Zijpen Ferdinandus ................................................................................................ 119 
Van Der Zijpen Petrus .......................................................................................................... 119 
Van Deyck Catharina ............................................................................................................. 18 
Van Deyck Dimphena ........................................................................................................... 128 
Van Deyck Jan Baptist ............................................................................................. 83, 86, 103 
Van Deyck Petrus ................................................................... 9, 54, 83, 97, 104, 106, 127, 128 
Van Dijck Catharina ................................................................................................................ 37 
Van Dijck Guilielmus .............................................................................................................. 41 
Van Dijck Maria Catharina ...................................................................................................... 38 
Van Dingenen Adrianus ......................................................................... 60, 64, 76, 77, 92, 132 
Van Dingenen Catharina .................................................................................................. 66, 93 
Van Dingenen Maria Catharina .............................................................................................. 77 
Van Dingenen Martinus .......................................................................................................... 95 
Van Dingenen Peeter ............................................................................................................. 65 
Van Dingenen Petrus Franciscus ........................................................................................... 40 
Van Dingenen Theresia .................................................................................. 59, 61, 62, 66, 74 
Van Dormael Gerardus ............................................................................................................ 9 
Van Dorpen Joanna Maria ..................................................................................................... 39 
Van Dorst Maria Dimphna ........................................................................................................ 5 
Van Dun Ferdinandus .......................................................... 5, 15, 16, 17, 19, 28, 37, 112, 113 
Van Dun Isabella .................................................................................................................. 117 
Van Dun Joannes Ferdinandus ............................................................................................ 117 
Van Echelpoel Frans ........................................................................................................ 13, 34 
Van Edom Adriaen ............................................................................................................... 133 
Van Eeckhout Elisabeth ................................................................................. 59, 61, 62, 65, 74 
Van Elsewijck Joannes N. .................................................................................................... 133 
Van Eynde Frans .................................................................................................................... 54 
Van Eynde Martinus ............................................................................................................... 13 
Van Gansen Anna Maria ...................................................................................................... 114 
Van Gansen Carolus ............................................................................................................ 129 
Van Gansen Joanna ............................................................................................................. 114 
Van Gansen Joannes Baptista ............................................. 5, 7, 9, 19, 44, 50, 74, 75, 86, 109 
Van Gansen Maria Catharina ......................................................................................... 81, 114 
Van Gansen Maria Theresia ................................................................................................ 114 
Van Gansen Sebastiaen ...................................................................................................... 114 
Van Gehuchten Elisabeth ....................................................................................................... 49 
Van Gehuchten Jan Baptist .................................................................................................... 41 
Van Genechten A. ........................................................ 10, 19, 20, 32, 50, 55, 67, 94, 104, 108 
Van Genechten Adriaen ..................................................................... 10, 19, 20, 32, 55, 67, 94 
Van Genechten Barbara ....................................................................................................... 115 
Van Genechten Franciscus ........................................................................................ 30, 94, 95 
Van Genechten Maria Anna ................................................................................................... 56 
Van Gheel Joannes .............................................................................................. 36, 51, 52, 89 
Van Ghestel Joannes Baptista ............................................................................................... 68 
Van Gompel Dimphena Theresia ........................................................................................... 34 
Van Gompel Henderick .......................................................................................................... 34 
Van Gompel Maria ................................................................................................................. 34 
Van Gompel Thomas ........................................................................................................... 127 
Van Gouberghen Wilhelminus .............................................................................................. 130 
Van Habbenay Petrus .................................................................................................. 105, 107 
Van Hacht Adrianus ........................................................................... 37, 41, 47, 115, 116, 135 
Van Hacht Catharina ............................................................................................................ 116 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 157 

Van Hacht Cecilia ................................................................................................................. 116 
Van Hacht Franciscus .......................................................................................................... 116 
Van Hacht Henderick ........................................................................................................... 135 
Van Hal Joannes Baptista ...................................................................................................... 16 
Van Hal Wouter ...................................................................................................................... 16 
Van Hemelen Anna Catharina ................................................................................ 32, 105, 125 
Van Hemelen Martinus ......................................................................................................... 115 
Van Herbergen Jan Baptist .................................................................................................. 119 
Van Herck Maria Anna ........................................................................................................... 12 
Van Hinghberg Joannes Lambertus ..................................................................................... 114 
Van Hinsbergh Maria Cornelia ............................................................................................. 114 
Van Hoof M. T. ..................................................................................................................... 124 
Van Hoof Martinus ............................................................................................................ 45, 47 
Van Houdt Joannes .................................................................................................................. 9 
Van Hout Adriaen ................................................................................................................... 57 
Van Hout Amandus .............................................................................................................. 139 
Van Hout Anna Catharina .................................................................................................... 133 
Van Hout Frans .................................................................................................................... 128 
Van Hout Guilielmus ............................................................................................................... 23 
Van Hout Joannes .................................................................................................................. 96 
Van Hout Ludovicus ............................................................................................................... 36 
Van Hout Peeter ....................................................................................................... 57, 99, 130 
Van Hove Andreas ............................................................................................................... 124 
Van Hove Anna Elisabeth .................................................................................................... 126 
Van Hove Cornelius ................................................................................................... 88, 89, 90 
Van Hove Hendrick ................................................................................................................ 89 
Van Hove Joannes Baptista ................................................................. 64, 88, 89, 90, 104, 133 
Van Kerckhoven Anna ...................................................................................................... 51, 52 
Van Kerckhoven Ferdinandus .......................................................................... 20, 45, 119, 122 
Van Kerckhoven Franciscus ....................................................................................... 29, 36, 96 
Van Kerckhoven Joannes ...................................................................................................... 55 
Van Kerckhoven Maria Catharina ........................................................................................ 117 
Van Kerckhoven Petrus .......................................................................................................... 91 
Van Kerckhoven Theresia ...................................................................................................... 54 
Van Kerkhoven Anna ............................................................................................................. 42 
Van Kieboom ...................................................................................................................... 2, 29 
Van Leuffel ........................................... 15, 30, 32, 37, 47, 83, 86, 99, 105, 107, 114, 123, 127 
Van Leuffel Anna Elisabeth .................................................................................................... 15 
Van Leuffel Catharina ............................................................................................................. 30 
Van Leuffel Josephus ............................................................................................................. 32 
Van Leuffel Maria ................................................................................................................... 37 
Van Leuffel Norbertus ............................................................................................................ 37 
Van Lommel Adriaen .............................................................................................................. 56 
Van Looy Hendericus ........................................................................................................... 126 
Van Looy Joannes Baptista .................................................................................................. 139 
Van Looy Petrus Josephus .................................................................................................. 126 
Van Meerbergen Martinus .................................................................................................... 139 
Van Mol Hendericus ............................................................................................................... 78 
Van Morckhoven Hendrick ..................................................................................................... 17 
Van Nieuwenhuysen Adriaen ............................................................................................... 130 
Van Nuten (pastoor) ................................................................................................................. 9 
Van Nuten Catharina .............................................................................................................. 11 
Van Nuten Joannes Baptista .................................................................................................... 9 
Van Oirschot Franciscus .................................................................................................. 41, 45 
Van Olmen Petrus .................................................................................................................. 56 
Van Opstal Adriaen ................................................................................................................ 28 
Van Opstal Catharina ............................................................................................................. 26 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 158 

Van Opstal Elisabeth ................................................................................................................ 8 
Van Ouytsel Anna Catharina .................................................................................................. 15 
Van Passel Joannes ............................................................................................................... 78 
Van Passel Peeter .................................................................................................................. 11 
Van Pelt Elisabeth .................................................................................................................. 20 
Van Rensberghen Anna ....................................................................................................... 107 
Van Rensberghen Catharina ................................................................................................ 107 
Van Rensberghen Elisabeth ................................................................................................. 107 
Van Rensberghen Gertruda ................................................................................... 69, 105, 107 
Van Rensberghen Joanna Maria .......................................................................................... 107 
Van Rensberghen Theresia ................................................................................................. 107 
Van Roey Guillielmus ........................................................................................................... 126 
Van Rompay Elisabeth ................................................................................................... 20, 135 
Van Rompay Joannes .......................................................................................................... 131 
Van Roosbroeck Peeter ................................................................................................... 59, 91 
Van Roy (notaris) ....................................................................................................... 16, 52, 98 
Van Roy Guilielmus .............................................................................................................. 124 
Van Roy Joannes Josephus ................................................................................................... 52 
Van Roy Maria Catharina ..................................................................................................... 113 
Van Santvoort Henricus ........................................................................................................... 5 
Van Santvoort Joannes Baptista .............................................................................................. 5 
Van Santvoort Maria Anna ....................................................................................................... 5 
Van Schoubroeck (notaris) ................................................... 10, 20, 49, 50, 103, 105, 107, 109 
Van Schoubroeck Maria Catharina ........................................................................................ 69 
Van Schoubroeck Maria Elisabeth ........................................................................................... 2 
Van Schoubroeck Martinus Norbertus ................................................................................. 137 
Van Schoubroeck Richardi ....................................................................................................... 2 
Van Seur Joanna .................................................................................................................... 85 
Van Steenbroeck Anna Maria ................................................................................................ 65 
Van Steenbroeck Jacobus ......................................................................... 3, 28, 37, 39, 64, 65 
Van Sweevelt Cornelius ........................................................................... 57, 60, 61, 62, 66, 74 
Van Thielen Franciscus .......................................................................................................... 48 
Van Uytsel Anna Catharina .................................................................................................... 15 
Van Uytsel Catharina ............................................................................................................. 15 
Van Uytsel Peeter ...................................................................................................... 88, 89, 90 
Van Uytven Franciscus ...................................................................................................... 3, 50 
Van Uytven Joannes Baptista ................................................................................................ 50 
Van Vlasselaer Joannes ....................................................................................................... 108 
Van Volsem F. Math. ............................................................................................................ 106 
Van Wesel ........................................................................................ 3, 11, 46, 55, 97, 106, 127 
Van Wesemael Adriaen .................................................................................................. 94, 125 
Van Wesemael Anna Dimphna .................................................................................. 65, 94, 95 
Van Wesemael Joannes Baptista .................................................................................. 27, 125 
Van Wesemael Joannes Franciscus ...................................................................................... 95 
Van Wesemael Maria Anna .............................................................................................. 94, 95 
Van Wesemael Maria Elisabeth ....................................................................................... 94, 95 
Vandervliet Frans ..................................................................................................................... 3 
Vandeyck J. F. ........................................................................................................................ 88 
Vandeyck Peeter ................................................................................................ 7, 98, 106, 115 
Vandingenen Adrianus ..................................................................................................... 62, 65 
Vandingenen Catharina .......................................................................................................... 62 
Vandingenen Frans ................................................................................................................ 95 
Vandingenen Jacobus .......................................................................................................... 110 
Vandingenen Joannes Cornelius ......................................................................................... 109 
Vangenechten Anna Catharina .............................................................................................. 48 
Vanhemelen Anna Catharina ................................................................................................. 26 
Vanhout Adriaen ..................................................................................................................... 57 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 159 

Vanhout Anna Catharina ........................................................................................................ 99 
Vanhout Elisabeth .................................................................................................................. 78 
Vanhout Joannes ............................................................................................................. 98, 99 
Vanhout Joannes Baptista ..................................................................................................... 99 
Vanhout Maria Anna ............................................................................................................... 99 
Vanhout Petrus ................................................................................................................. 98, 99 
Vanhout Petrus Joannes .................................................................................................. 98, 99 
Vanleeufel Maria Elisabeth ..................................................................................................... 15 
Vekemans Anna Barbara ..................................................................................................... 112 
Vekemans Elisabeth ............................................................................................................. 114 
Vekemans Maria Elisabeth ..................................................................................................... 83 
Vennekens Elisabeth .............................................................................................................. 50 
Verachtert Cornelius ............................................................................................................... 88 
Verachtert Elisabeth ............................................................................................................... 48 
Verberckt Cornelis ............................................................................................................ 32, 36 
Verbiest Joannes .................................................................................................................... 50 
Verbist Anna Maria ........................................................................................................... 49, 50 
Verbist Catharina .................................................................................................................... 20 
Verbist Hendrick ........................................................................................................... 2, 21, 69 
Verbist Martinus ..................................................................................................................... 50 
Verbist Peeter ................................................................................................................... 20, 96 
Verborghstadt Amandus ........................................................................................................... 7 
Verborghstadt Joannes Andreas ...................................................................................... 37, 45 
Verboven Josephus .............................................................................................................. 128 
Verboven Petrus ..................................................................................................................... 23 
Verboven Victorinus ......................................................................................................... 13, 89 
Verbreght Joannes ................................................................................................................. 86 
Verbreght Josephus ......................................................................................................... 83, 86 
Verbruggen Joanna ................................................................................................................ 83 
Verbruggen Petrus ............................................................................................................... 135 
Verdonck Adrianus ....................................................................................... 76, 77, 78, 88, 127 
Verdonck Frans ...................................................................................................................... 79 
Verdonck Joannes .................................................................................................... 16, 79, 139 
Verdonck Joannes Baptista .................................................................................................. 139 
Verdonck Joannes Franciscus ............................................................................................... 79 
Verdonck Maria Catharina ...................................................................................................... 78 
Verdonck Maria Elisabetha ...................................................................................... 79, 81, 113 
Verdonck Martinus ................................................................................................................... 7 
Verdonck Sebastiaen ....................................................................................................... 78, 79 
Verellen . 2, 17, 27, 29, 35, 38, 44, 45, 46, 48, 55, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 75, 93, 99, 104, 112, 

126, 127, 130, 132, 133, 136 
Verellen Amandus ................................................................................................................ 104 
Verellen Frans ...................................................................................................... 35, 38, 44, 69 
Verellen Joannes Baptista .................................................................................. 45, 46, 58, 130 
Verellen Maria Anna ......................................................................................... 68, 93, 126, 133 
Verellen Petrus ....................................................................................... 48, 59, 63, 67, 68, 132 
Verellen Theresia ............................................................................................................... 2, 29 
Verelst .............................................................................................................................. 57, 82 
Verelst Merten ........................................................................................................................ 57 
Verhaeghen (notaris) .............................................................................................................. 36 
Verhaeghen Wilhelmus .......................................................................................................... 98 
Verheyden Maria .................................................................................................................... 17 
Verheyden Peeter .................................................................................................... 16, 82, 123 
Verheyen Maria Catharina ................................................................................................... 118 
Verheystraeten Franciscus ..................................................................................................... 83 
Verheystraeten G. .......................................................................... 11, 35, 83, 97, 98, 106, 127 
Verheystraeten Guilielmus ............................................................. 11, 35, 83, 97, 98, 106, 127 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 160 

Verheystraeten Joannes .................................................................................................. 34, 41 
Verhoeven Adriaen ................................................................................................................. 38 
Verhoeven Adrianus Gaspar ................................................................................................ 114 
Verhoeven Catharina ............................................................................................................. 69 
Verhoeven Elisabeth .............................................................................................................. 38 
Verhoeven Frans .................................................................................................... 34, 106, 125 
Verhoeven Guillielmus ............................................................................................................. 4 
Verhoeven Martinus ......................................................................................................... 83, 86 
Verhoeven Petrus Franciscus .............................................................................................. 131 
Verlinden (notaris) ...................................................................................... 17, 28, 87, 110, 112 
Verlinden Adrianus ............................................................................................. 67, 75, 76, 113 
Verlinden Catharina Theresia ........................................................................................... 75, 76 
Verlinden Franciscus .......................................... 8, 11, 18, 35, 40, 50, 51, 58, 63, 71, 109, 118 
Verlinden Joachim ................................................................................ 4, 21, 37, 59, 66, 67, 78 
Verlinden Joannes ............................................................................................................ 83, 86 
Verlinden Maria ........................................................................................ 28, 44, 51, 75, 76, 85 
Verlinden Maria Anna ........................................................................................... 28, 44, 75, 76 
Verlinden Peeter ................................................................................................... 8, 50, 51, 118 
Verloy (notaris) ..................................................................................................................... 133 
Verluyten Anna Elisabeth ............................................................................................. 128, 133 
Vermeerbergen Anna Maria ................................................................................................... 56 
Vermeerberghen Hendricus ................................................................................................... 86 
Vermeulen Frans .................................................................................. 101, 102, 105, 113, 136 
Vermeulen Joannes ..................................................................................... 104, 124, 132, 136 
Vermeulen Joannes Baptista ............................................................................................... 124 
Vermeyen C. ........................................................................................................................ 124 
Vermeyen Joannes Baptista ........................................................................................ 124, 125 
Vermeylen Franciscus ........................................................................................................ 2, 29 
Vermeylen Joannes .............................................................................................................. 119 
Vermiert Joannes Baptista ................................................................................................... 128 
Vermijlen Frans .......................................................................................................... 54, 55, 97 
Verreckt Anna Theresia ........................................................................................................ 133 
Verreckt Peeter ........................................................................................................................ 9 
Verschommen Benina ............................................................................................................ 34 
Verschueren Anna Catharina ....................................................................................... 106, 131 
Verschueren Anna Cornelia ................................................................................................... 48 
Verschueren Catharina .......................................................................................................... 34 
Verschueren Elisabeth ..................................................................................................... 37, 48 
Verschueren Guilielmus ......................................................................................................... 48 
Verschueren Jan Baptist ...................................................................................................... 125 
Verschueren Joannes Martinus ........................................................................................ 34, 68 
Verschueren Maria ......................................................................................................... 48, 131 
Verschueren Maria Theresia .................................................................................................. 48 
Versnel C. ............................................................................................................................. 107 
Verspreet Arnoldus ............................................................................................................... 102 
Verstappen Adrianus ............................................................................................................ 2, 6 
Verstappen Anna Catharina ............................................................................................. 54, 55 
Verstappen Catharina ............................................................................................ 23, 133, 135 
Verstappen Peeter ......................................................................................................... 85, 133 
Verstappen Susanna Maria .................................................................................................. 133 
Verstraeten Elisabeth ............................................................................................................. 92 
Verstraeten Maria Elisabeth ................................................................................................. 135 
Verstraeten Petrus ........................................................................................................... 33, 35 
Versweevelt Gasper ................................................................................................................. 5 
Versweevelt Theresia ..................................................................................... 59, 61, 62, 66, 74 
Verswijvelt Norbertus ........................................................................................................... 107 
Vertommen Joannes Martinus ............................................................................. 101, 102, 105 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 161 

Vertommen Martinus ............................................................................................................ 102 
Vertommen Michiel ............................................................................................................... 103 
Vervlimmen Adrianus ................................................................................................... 139, 140 
Vervloet Paulina ..................................................................................................................... 87 
Vervoort Joannes ................................................................................................................... 57 
Vetters Carolus ..................................................................................................... 134, 136, 137 
Vinck Anna Elisabeth ....................................................................................................... 51, 52 
Vinck Dimphena ............................................................................................................... 51, 52 
Vinck Elisabeth ....................................................................................................................... 52 
Vinck Hendericus ....................................................................................................... 51, 52, 70 
Vinck Joanna Maria .......................................................................................................... 51, 52 
Vinck Joannes .................................................................................................................. 51, 52 
Vinck Livinus .................................................................................................................... 51, 52 
Vinck Maria Dorothea ....................................................................................................... 51, 52 
Vinck Petrus ..................................................................................................................... 51, 52 
Vinck Sebastianus ............................................................................................................ 51, 52 
Vinck Susanna ........................................................................................................... 51, 52, 70 
Vinck Theresia .................................................................................................................. 51, 52 
Vinckx Hendericus .................................................................................................................. 42 
Vinckx Maria Dorothea ........................................................................................................... 51 
Vinckx Petrus ......................................................................................................................... 42 
Vissers Jan Baptist ............................................................................................................... 104 
Vleugels Guilielmus ................................................................................................................ 30 
Vleugels Martinus ................................................................................................................... 30 
Vos Anna Elisabeth ................................................................................................................ 68 
Vranckx Jacobus .............................................................................................................. 18, 22 
Vranckx Paulus ...................................................................................................................... 18 
Vranckx Peeter ....................................................................................................................... 27 
Vranckx Theresia ................................................................................................................... 27 
Wauters Anna Elisabeth ....................................................................................................... 106 
Weckhuysen J. Fransus ....................................................................................................... 108 
Wendelen Joanna .................................................................................................................. 83 
Wendelen Joannes ..................................................................................................... 33, 35, 95 
Wenderickx Joannes Franciscus ............................................................................................ 15 
Wenderickx Maria Theresia .................................................................................................... 15 
Weyns Anna Maria ................................................................................................................. 79 
Weyns Joannes Franciscus ................................................................................................... 79 
Wijnants Anna Elisabeth .............................................................................................. 117, 118 
Wijnants Guilielmus .............................................................................................................. 117 
Wijnants Theresia ................................................................................................................. 117 
Wijns Anna Maria ................................................................................................................... 72 
Wijns Elisabeth ....................................................................................................................... 13 
Wijns Franciscus .................................................................................................................... 72 
Willekens Dominicus .............................................................................................................. 89 
Willekens Franciscus .............................................................................................................. 89 
Willekens Joannes Baptista ............................................................................................. 82, 89 
Willekens Lambertus .............................................................................................................. 89 
Willems Anna Maria ............................................................................................................. 116 
Willems Franciscus .................................................................................................................. 5 
Willems Maria ......................................................................................... 41, 116, 125, 130, 135 
Willems Maria Anna ....................................................................................................... 41, 130 
Willems Maria Magdalena .................................................................................................... 116 
Willems Maria Theresia ........................................................................................................ 135 
Willems Martinus ...................................................................................................................... 9 
Wilms Maria Anna ............................................................................................................ 19, 39 
Wilox Maria Elisabeth ....................................................................................................... 77, 78 
Witvrouwen Petrus ....................................................................................................... 132, 140 



Notariaat Peeters 1784-1796  Pagina | 162 

Wolfs Elisabeth ..................................................................................................................... 125 
Wouters Anna Catharina ...................................................................................................... 117 
Wouters Gerardus ........................................................................ 26, 38, 42, 69, 105, 113, 125 
Wouters Maria Anna ............................................................................................................. 133 
Wouters Maria Catharina ............................................................................................. 101, 103 
Wouters Petrus ............................................................................. 20, 26, 32, 88, 105, 108, 125 
Wouters Susanna ................................................................................................................. 131 
Wouwermans Joannes Baptista ............................................................................................. 30 
Wouwermans Petrus ............................................................................ 10, 19, 39, 41, 125, 130 
Wuyts Anna Catharina ........................................................................................................... 18 
Wuyts Anna Maria ................................................................................................................ 113 
Wuyts Catharina ..................................................................................................................... 22 
Wuyts Elisabeth ...................................................................................................... 44, 101, 102 
Wuyts Franciscus ......................................................................................................... 131, 139 
Wuyts Henri Joannes Baptista ............................................................................................. 113 
Wuyts Jacobus ....................................................................................................................... 23 
Wuyts Joanna ......................................................................................................................... 41 
Wuyts Joannes ..................................................................................................... 22, 28, 44, 80 
Wuyts Joannes Baptista ..................................................................... 15, 18, 22, 28, 30, 44, 80 
Wuyts Josephus ....................................................................................................... 68, 69, 131 
Wuyts Maria Anna .......................................................................................................... 37, 113 
Wuyts Maria Catharina ........................................................................... 11, 23, 76, 78, 97, 106 
Wuyts Maria Elisabeth ............................................................................................................ 28 
Wuyts Martinus ........................................................................................... 9, 21, 22, 27, 67, 99 
Wuyts Petrus ...................................................................................................... 9, 22, 113, 118 
Wuyts Sebastiaen .................................................................................................................. 29 
Zannen Petrus ...................................................................................................................... 107 
Zegers .......................................................................................................................... 104, 109 
Zegers Egidius ..................................................................................................................... 104 
 


