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Microfilm 1075202
WLO – NOT. M.N.VAN SCHOUBROECK 1775 – 1777.
VOLUME 6567.
1775.

WLO - NOT – M. N. Van Schoubroeck – 004

Index der voorstaande akten
Nr. 1

Contract van verhuring van zeker huis tussen Adriaen Marien en Jan Wendelen.

Nr. 2

Condities van verkocht schaarhout wegens het beneficie van het H. Cruijs altaar tot
Westerlo.

Nr. 3

Declaratie van den heer Anth. Laurentius Van Elswijk pastoor van Morkhoven wegens zijn
gedane vacatiën naar Brussel.

Nr. 4

Transactie tussen Martinus Wuijts ter ene en Joachim Jacobs ter andere zijde over de
nalatendheid van Joachimus Milants en Lucia Van Hove.

Nr. 5

Transport tussen Martinus Wuijts ter ene en de gelijke erfgenamen van wijlen Peeter
Verlinden over de nalatendheid van wijlen den voorschreven Peeter Verlinden en Lucia
Van Hove.

Nr. 6

Conditie van verkochte dennebomen, wegens Peeter Spapen en Adreas Ver Borghstadt.

Nr. 7

Mutueel testament van Franciscus Wijnants en Anna Catharina Diels gehuwden.

Nr. 8

Naardere akte of verklaring gedaan door Joachim Jacobs over de voorstaande transactie,
bij hem aangegaan met Martinus Wuijts over de nalatendheid van Joachim Milans en Lucia
Van Hove.
WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 007.

Akte nr. 1

6 november 1775

Op heden 6 november van het jaar 1775 compareerde voor mij openbaar notaris Martinus
Norbertus Van Schoubroeck te Westerlo residerende, Adrianus Marien inwoner van Westerlo ter
ene en Joannes Baptista Van Wendelen ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarde
bij deze verhuurd te hebben aan den tweede comparant zijn huis met een deel van den hof
daaraan gelegen, alhier gestaan binnen Westerlo waarin hij eerste comparant actueel is wonende
Palende oost een straatje, zuid de erfgenamen Marten Hermans, zuid Isabella Du Meij en noord
de straat, welke tweede comparant beloofde te betalen telkens half maart 50 guldens courant
Barbants geld.
Reserveerde hij eerste comparant uit het voorzegde huis zijn winkel waarin hij actueel is werkende
om door hem verhuurder gebruikt te worden en ook reserverende het huis waarin actueel is
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wonende Jan Baptist Van Den Poel en alsnog geintentioneerd is daar een kamer aan te bouwen
aan het huis warin actueel is wonende Jan Van Gaubergen wever van stiel, zo zal den eerste
comparant deze erve uit zijn hof afmeten en de resterende erve van zijn hovingen verdelen in twee
gelijke deelen.
Item zal den eerste comparant gehouden zijn zijn huis in staat te stellen van gelezen dewelke den
tweede comparant in zijn afscheid ook gehouden zijn deze in gelijke staat te houden.
Item zal de verhuurder alsnog aan den tweede comparant laten volgen en aanwijzen omtrent 16
roeden land gelegen op “ de kleine leugen “ alhier, uit zekere landerij bij hem eerste comparant in
huur van N. Melsens inwoner der stad Antwerpen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Thomas Van Goensel en
Joannes en Gerardus Van Goempel als geloofwaardig getuigen.
WLO. NOT- VAN SCHOUBROECK - 010.
Akte nr. 2

15 november 1775.

Condities en voorwaarden achtervolgen welke men vanwege den eerwaarde heer Verbrugghen
als beneficiant van het Beneficie van het H. Kruis altaar in de parochiale kerk van Westerlo aan de
meestbiedende zal verkopen differente partijen schaarhout gelegen onder Herselt gepasseerd op
datum van 15 november 1775 belopende ter som van 77 guldens mits nog één stuiver ongeld voor
de notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck.
WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 011.
Akte nr. 3

17 november 1775.

Conditie en voorwaarde volgens dewelke men vanwege den Eerwaarde heer Verbrugghen als
beneficiant van het Beneficie van het H. Kruis altaar in de parochiale kerk van Westerlo aan de
meestbiedende presenteerde te verkopen differente partijen schaarhout als gestaan en gelegen in
de zogenaamde “ cruijsbemden “ onder de jurisdictie van Herselt.
Eerste koop in “ den drij hoek “ oostwaarts gelegen komende ten noorden tegens de koop is
ingemijnd voor 9 guldens door mij M. N. Van Schoubroeck.
Tweede koop een geer of driehoek …
Totaal van 8 kopen.
Aldus gedaan en notarieel verkocht deze 15 november 1775 ter presentie van Franciscus Van
Esch en Joannes Baptista Van Dingenen.
WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 015
Akte Nr. 3

17 november 1775.

Op 17 november compareerde voor mij openbaar notaris den eerwaarde heer Anthonis
Laurentius Van Elswijck pastoor van Morkhoven, oud omtrent 65 jaar, welke comparant
verklaarde en attesteerde bij deze onder zijn deugdelijke eed dewelke hij heer comparant in mijn
handen behoorlijk presteerde waarachtig te wezen dat hij comparant op 20 april van dit jaar 1775
expresselijk heeft gedaan een vacatie naar de stad Brussel distantie van zijn woonhuis van
Morkhoven van tien uur en genoodzaakt was uit te blijven ten zijde van 5 dagen ter oorzaak van in
de voorzegde stad Brussel te consulteren en zich te beraden met rechtsgeleerden en te bereiden
en commissie te stellen op den procureur Van Der Linden in zaak dat hij heer comparant
genoodzaakt was uit te staan als verweerder tegen enige van zijn parochianen van Morkhoven
wegens het celebreren of doen celebreren van een tweede mis in de parochiale kerk aldaar
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constituerende mits deze onherroepelijk om te gaan en te compareren voor de heren
commissarissen van hare majesteit Souvereine Raad van Brabant …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo coram den heer A. Aerts pastoor in Westerlo en
den eerwaarde heer Clemens Verbrugghen vicarius van het voorzegde Westerlo.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 019
Akte nr. 4

24 november 1775.

Op 24 november compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Martinus Wuijts inwoner van
Westerlo weduwnaar van wijlen Lucia Van Hove ter ene en Joachim Jacobs gehuwd met Maria
Van Deijck inwoners van Zoerle ter andere zijde als zij comparanten aan mij notaris bekenden om
te voorkomen en teniet te doen alle kwesties en geschillen dewelke tussen hun comparanten
zouden kunnen ontstaan ter oorzaak over de haafelijke successie die zij comparanten op elkaar
mochten hebben uit hoofde en afzijdigheid van wijlen Joachim Milants en Lucia Van Hove en wel
speciaal over de pretenties en acties dewelke de tweede comparant zou kunnen of willen formeren
tot last van den eerste comparant als recht hebbende uit hoofde van wijlen Elisabeth Jacobs
dochter van Jan Jacobs en Dimphna Boels alles ingevolge het testament gepasseerd voor de
notaris P. Halloint binnen Westerlo op datum van 23 december 1741 en verklaarden hierbij dit in
ter minne te doen en tot akkoord gekomen zijn op de volgende manieren:
Ten eerste verklaarde hij eerste comparant ten behoeve van de tweede comparant absent vanaf
nu en voor altijd van zijn touchte afstand te doen die hij bekomen had van wijlen Lucia Van Hove
in zekere helft van een huis gestaan binnen Westerlo, mitsgaders de helft der erve of hoving
daaraan gelegen waarin actueel Peeter Kenis is wonende, competerende de wederhelft aan de
erfgenamen Jan Baptist Lanen bij koop.
Item zal van nu en voor altijd volgen en verblijven aan den tweede comparant zeker perceel weide
of kwebbe gelegen onder Herselt, groot een halve zille. Palende oost Jan Baptist Deckers, zuid en
west den heer advocaat Herla erfgenamen en noord den tweede comparant. Item verklaarde den
eerste comparant te volle een som van 375 guldens courant geld te betalen en te voldoen tussen
heden en 20 januari toekomende jaar 1776.
Item verklaarde hij eerste comparant alsnog tot zijn last te nemen de schulden gemaakt ter
oorzaak der begrafenis van wijlen Joachim Milants mitsgaders een som van 100 guldens courant
geld als de tweede comparant gehouden was te betalen aan de erfgenamen van wijlen Hendrick
Verbiest en Maria Hendricx uitwijzende het voorgemelde testament en alzo den eerste
comparant beducht was dat zich namaal uit hoofde van de voornoemde Elisabeth Jacobs één of
meerdere erfgenamen mochten pretenderen actie tot last van den eerste comparant zo beloofde
hij tweede comparant daarover den eerste comparant te zullen indemniseren en te kosteloos te
ontheffen en schadeloos te stellen …
Deze begrafenis monteerde omtrent een som van 550 guldens. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Westerlo, coram Sieur Jan Baptist Wuijts en Peeter Peeters als geloofwaardige getuigen
hiertoe aanzocht.
WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 025.
Akte nr. 5

1 december 1775.

Op 1 december compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Martinus Wuijts weduwnaar wijlen
Lucia Van Hove inwoner van Westerlo ter ene en Peeter Verlinden gehuwd met Elisabeth
Goossens insgelijks inwoners van Westerlo zowel in eigen naam als in naam van zijn broer
Joannes Baptista Verlinden gehuwd met M. Catharina Oeijen inwoners van Tongerlo hem sterk
makende voor dezelfde zijn broer met belofte van het nabeschreven tussen heden en ultima

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 5

januari van het toekomende jaar te zullen aggregeren en ratificeren door de voorschreven zijn
broer, mitsgaders in te staan voor alle kosten en schade die den eerste comparant ter zake die er
zouden kunnen komen te lijden.
Item Sieur Joannes Philippus Eugenius Vermeijen gehuwd met Anna Maria Vermeerberghen
inwoners van Zoerle Parwijs, beiden alhier present en de voorschreven Anna Maria
Vermeerberghen tot het nabeschrevene authoriserende, mitsgaders alsnog voor en in de naam
van Dimphna Verlinden inwoonster der Vrijheid Geel en van dezelfde speciaal gelast bij
procuratie op datum van 1 december 1775.
Item Andreas Van Kerckhoven gehuwd met Maria Theresia Hermans inwoners van Meerbeeck
zo in eigen naam als in die van Sieur Petrus Verbiest gehuwd met Elisabeth Block inwoners van
Contigh, mitsgaders in de naam van Franciscus Vermeerberghen, meijer tot Edeghem voor
zichzelf benevens Sieur Joannes Philippus Vermeijen sterk makende voor de voorschreven
Sieur Petrus Verbiest en den voorschreven Franciscus Vermeerberghen en bede het
nabeschreven insgelijks tussen heden en ultima januari 1776 te zullen doen aggregeren onder
belofte als voor ter andere zijde, al de comparanten aan mij notaris en de getuigen wel bekend
dewelke om te voorkomen en teniet te doen alle kwesties en geschillen dewelke tussen hun
comparanten zouden kunnen ontstaan ter oorzaak over de haafelijke als erfelijke succesie van
wijlen Peeter Verlinden en Lucia Van Hove ingevolge van het testament bij wijlen de voorzegde
Peeter Verlinden gemaakt en gepasseerd voor de notaris M. Halloint en zekere getuigen op
datum van 1 oktober 1744 hebben verklaart in der minnen overeen gekomen te zijn op de
navolgende manieren:
Ten eerste verklaarden de tweede comparanten af te stappen ten behoeve van de eerste
comparant en afstand te doen van alzulk recht of pretentie die ze mochten hebben in de
haafelijkheid en al wat daarvoor gerekend kan worden uit hoofde van het voorberoepen testament.
Den eerste comparant beloofde aan de tweede zich verplicht te voldoen en te betalen een som
van 200 guldens courant geld te betalen tussen heden en 1 maart van het toekomende jaar.
Item verklaarde hij eerste comparant te cederen ten behoeve de tweede comparant al het recht
dewelke hij mocht hebben tot zekere kapitale rente van 50 guldens tot last van Franciscus
Verschueren inwoner van alhier of zijn erfgenamen bij den eerste comparant in touchte bezeten ;
En alzo den eerste comparant zou gehouden zijn de reparaties te doen aan zeker huis alhier
gelegen binnen Westerlo in de Polderstraete genaamd “ de roose “ actueel bewoond bij
Franciscus Griten bij hem eerste comparant in touchte, zo verklaarden zij tweede comparanten
hun content te houden en het zelfde te aanvaarden zo en in de staat gelijk hetzelfde huis als het
zich momenteel bevond.
En alzo wijlen Peeter Verlinden en Lucia Van Hove gezamelijk twee percelen land hadden
geconkwesteerd waarvan het eerste gelegen was tot Zammel jurisdictie van Geel leenroerig zijnde
en actueel in huur bij Jan Verdoenck, groot omtrent een half bunder. Oost den heer intendent
Bosquet, zuid ..(leeg), west en noord de voorzegde Jan Verdonck. Mitsgaders alsnog een half
bunder land gelegen in de Quaestraete jurisdictie van Herselt. Palende oost den heer secretaris
Halloint, zuid de straat, west Jan Van Dingenen en noord Jan Baptist Leuckens, zo verklaarden zij
tweede comparanten de voorschreven 2 percelen erven publiekelijk aan de meest biedende te
zullen verkopen en de penningen daarvan bekomen te verdelen te weten in 2 juiste parten en
delen …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Sieur Joannes Baptist Wuijts en
Petrus Jacobus Meijnckens als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.
Depost compareerde voor de getuigen nagenoemd Joannes Baptist Verlinden gehuwd met
Maria Catharina Oeijen inwoners van Tongerlo dewelke bij deze verklaarde te landeren en van
waarde te houden het voorstaande contract. Actum 2 januari 1776, ter presentie van Adriaen Van
Genechten Janssone en Jan Baptist Leuckens als getuigen.
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De post compareerden Sr. Petrus Verbiest 1 en Fr. Vermeerberghen dewelke de voorstaande
condities transactie eveneens van waarde te houden. Actum Westerlo 3 februari 1776.
Coram Hendricus Josephus Van Schoubroeck en Jan Baptist Ver Doenck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 032.
Akte nr. 6

25 december 1775.

Condities en voorwaarden achtervolgen de welke men vanwege Joannes And. Verborghstadt en
Peeter Spapen publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen in differente kopen dennen of
masten bomen zo en gelijk ze in hun schalmen zullen aangewezen worden, allen gestaan alhier
onder Westerlo in “ het hollandt “. Volgt een lijst met vermelding van de koop en het aantal bomen
met vermelding van de kopers, hun onkosten en hun borgen. Totaal 18 kopen.
Aldus gedaan en notarieel verkocht op 25 december 1775, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk Jan Baptist Bourbon en Jan Wendelen als geloofwaardige getuigen.
Het ongeld bedraagt à rato van 1 stuiver per gulden.
Den dertiende koop bedraagt 4 - 15 - 0 dus te samen 9 - 2 - 0 waarvan de helft te dage der
verkoop is opgetrokken bij Joannes Andreas Verborghstadt mitsgaders aan dezelfde betaald de
helft van de onkosten gerezen ter oorzaak der kerkgeboden gedaan te Westerlo, Zoerle, Voort
Cappel, Tongerlo en Wiekevorst met de bode dezelfde rondgedragen samen 1 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 041.
Akte nr. 7

28 december 1775.
In den naeme ons Heere amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk één iegelijk dat op
heden 28 december 1775 voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen den
eerzame Jan Franciscus Wijnants en de eerzame Anna Catharina Diels inwoners van Zoerle
makende hun testament ter waarde van omtrent 1900 guldens, den eerste comparant gezond van
lichaam en de tweede comparante ziek te bed liggende, beiden hun verstand en memorie wel
machtig. Voor eerst recommanderende hun dode lichamen te laten begraven in gewijde aarde met
een eerlijke uitvaart.
Item laten en maken zij aan hun vier kinderen te weten Amandus Wijnants, Hendricus Wijnants,
Maria Catharina Wijnants en Adrianus Franciscus Wijnants aan ieder van hun een som van
100 guldens geld eens en dat voor hun goede diensten aan hun testateuren gedaan.
Item willende dat de langstlevende van al hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke te
disponeren, instituerende zij testateuren respectievelijk den eerststervende aan de langstlevende
van hun beiden als volle erfgenaam op last van te effenen alle schulden en zo zal de
langstlevende zich vergenoegen met de touchte op de goederen van de eerste aflijvige ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle ten huize der testateuren, ter presentie van Peeter
Stercks en Geeraert Helsen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 046

11

Typische schrjifwijze van de notaris M.N.Van Schoubroeck zijn gesplitste familienamen zoals o.a.:
Ver Biest, Ver Linden, Ver Meeren, Ver Doenck …verder typisch de schrijwijze van familienamen die
heden eindigen op een x, die werden genoteerd als o.a.: Snoeks, Stercks, Vrancks ……
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18 december

Op 28 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joachim Jacobs gehuwd met Maria
Van Dijck inwoners van Zoerle en transigeert met Martinus Wuijts welke comparant verklaarde
om redenen hem moverende zich te vergenoegen en ten volle content te houden met een betaling
van een som van 275 guldens courant geld in plaats van een som van 375 guldens courant geld
dewelke Martinus Wuijts inwoner van Westerlo en weduwnaar van wijlen Lucia Van Hove, debet
en schuldig was te betalen aan de voorzegde comparanten voor 20 januari eerstkomende, alles
volgens contract of akkoord daarvan gepasseerd voor mij openbaar notaris op datum van 24
november 1775 op conditie nochtans dat bij en mits deze zal komen te cederen de gelofte van
quarandt en indemniteit dewelke hij comparant in het voorschreven contract of akkoord heeft
gedaan ten gunste van de voorschreven Martinus Wuijts tegen alle erfgenamen welke zich
zouden presenteren uit hoofde van wijlen Elisabeth Jacobs nochtans hierdoor te altreren 2 of in
enige manieren
Actum Zoerle, ter presentie van Joannes Baptist Wuijts en Martinus Geijsmans als getuigen.

2

Alteren: hervormen.
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MICROFILM, TITLE OF RECORD, NOTARIAAT M. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6568
1776

Index der voorstaande akten.
Nr. 1

Conditie van verkochte goederen der erfgen namen van Peeter Verlinden.

Nr. 2

Rentebrief van 100 guldens ten behoeve van Joseph Bonhiver tot last van Wilhelmus
Beijens.

Nr. 3

Rentebrief van 350 guldens tot last van Adriaen Van Genechten Janssone ten behoeve
van Jan Lorentops.

Nr. 4

Rentconstitutie van 300 guldens tot last van Jan Baptist Verdoenck ten behoeve van het
Beneficie van Sint Servaes 3 tot Herselt.

Nr. 5

Rentebrief van 400 guldens tot last van de weduwe van den heer doctor Van Genechten
ten behoeve van Norbert Andreas Helsen.

Nr. 6

Transactie tussen Martinus Wuijdts en de erfgenamen van Elisabeth Jacobs.

Nr. 7

Conditie van verkocht hout van de kerk van Westerlo.

Nr. 8

Conditie van verkochte meubelen van Thomas Van Gompel cum suis.

Nr. 9

Conditie van een verkochte hoeve en landerijen door de erfgenamen Van Jacobus
Blankaers aan Josephus Victor Verboven molenaar tot Tongerlo.

Nr.10 Conditie van verkochte bomen door de erfgenamen van wijlen Peeter Diels.
Nr.11 Rentebrief van 100 guldens tot last van Adriaen Helsen ten behoeve van Adriaen
Franciscus Douwen.
Nr.12 Rentebrief van 999 guldens tot last van Joseph Verboven ten behoeve van Franciscus
E Peeter Blankaers.
Nr.13 Codicille gemaakt door Peeter Douwen Janssone in faveur van Adriaen Fr. Douwen.
Nr.14 afvraging gedaan aan Joachim Jacobs ten verzoek van de erfgenamen van wijlen Elisabeth
Jacobs.
Nr.15 Transport van heiden door den heer J.J. Dumont aan Jan Baptist Soeten secretaris tot
Olen cum suis.
Nr.16 Attestatie gegeven door Andreas Jennes ten verzoek van de weduwe Marten Hermans
tegen Jan Fenten? timmerman.
3

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Servatius .

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 9

Nr.17 Conditie van een verkocht huis door Jan Baptist Verschueren ten behoeve van Thomas
Van Gompel.
Nr.18 Scheiding en deling tussen de kinderen van wijlen Peeter Snoeckx en Elisabeth Van
Eijndhoven.
Nr.19 Rentebrief van 100 guldens tot last van Jan Gijsels ten behoef van de erfgenamen van
Guilliam Stuers ?
Nr.20 Rentebrief van 500 guldens tot last van Jan Baptist Scruijven ten behoef van den heer
drossaard Mangelschots.
Nr.21 Rentebrief van 100 guldens tot last van Jan Baptist Vranckx ten behoef van de kerk van
Westerlo.
Nr.22 Rentebrief van 400 guldens tot last van Jan Wendelen ten behoeve van het Benficie van
het Onze Lieve Vrouwe altaar tot Westerlo.
Nr.23 Conditie van verkochte meubelen door de erfgenamen wijlen Peeter Douwen en granen ten
velde staande.
Nr.24 Rentebrief van 150 guldens tot last van Marten Van Den Brande ten behoef van Jan Baptist
Diels.
Nr.25 Conditie van verhuur van een huis en landerijen door Franciscus Wijnants en Jan
Groenen.
Nr.26 Conditie van een verhuurd huis door Thomas Van Gompel aan Bartholomeus Cabau.
Nr.27 Conditie van een verhuurd huis door Barabra Leuckens aan Jan Baptist Van Dingenen.
Nr.28 Conditie van een verhuurd huis dot Barbara Leuckens aan Franciscus De Reijt.
Nr.29 Testament van Franciscus Van Aarschot en Elisabeth Smits.
Nr.30 Rentebrief van 300 guldens tot last van Peeter Diels ten behoef van de abdij van Tongerlo.
Nr.31 Testament van Catharina Lemmens weduwe Adrianus De Crock.
Nr.32 Scheiding en deling tussen Maria Floris weduwe wijlen Jan Baptist Hermans en Anna
Elisabeth Floris gehuwd met Jan Baptist Leuckens.
Nr.33 Rente brief van 100 guldens tot last van Jan De Cort te behoef van Jan Baptist Diels.
Nr.34 Testament van Geraerdt Wouters en Anna Elisabeth Verboven.
Nr.35 Rentconstitutie van 500 guldens tot last van Josephus Verboven ten behoeve der
infirmerie van het begijnhof tot Herentals.
Nr.36 Borg touchte gesteld bij panden door Adriaen Van Den Poel en Maria Blankaers ten
behoeve van Jacobus Blankaers voor een jaarlijkse intrest van 15 guldens.
Nr.37 Transactie tussen Jufrouw Isabella Van Wesel ter ene en den Heer B. Molemaeckers ter
andere zijde over betouchte gronden.
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Nr.38 Testament van wijlen Franciscus Dens en Anna Maria Verbiest.
Nr.39 Transport van een huis en land ten behoeve van Peeter Franciscus Govaerts, door Peeter
en Jacobus Tubackx.
Nr.40 Transport van een perceel schaarbos ten behoef van Jan Heijlen en Dimphna Douwen.
Nr.41 Rentconstitutie van 400 guldens tot last van Peeter Franciscus Govaerts ten behoef van
Peeter en Jacob Tubackx.
Nr.42 Verhuur van en huis door Marck Wuijts aan Anthoon Jopmans.
Nr.43 Conditie van verhuring van een huis met land door Jan Baptist Leuckens aan Adriaen
Mondelaers.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 057.
Akte nr. 1

2 januari 1776

Condities en voorwaarden waarop Sieur Josephus Philippus Eugenius Vermeijen als man van
Anna Maria Vermeerberghen en procuratie hebbende van Dimphna Verlinden en van Sieur
Peeter Verbiest en Franciscus Vermeerbergen en Andreas Van Kerckhoven, Peeter
Verlinden en Joannes Baptist Verlinden allen erfgenamen van wijlen Petrus Verlinden gehuwd
gehad hebbende Lucia Van Hove publiekelijke aan de meestbiedende zullen verkopen een huis
en twee percelen van erve, gelegen het ene onder de jurisdictie van Herselt en het andere onder
Geel alsook zeker huis en hof alhier gelegen zijnde als volgt: … volgen de verkoopsvoorwaarden.
Eerste koop bestaande in een huis, stal en hof daaraan annex, actueel in huur bij Franciscus
Grieten gelegen alhier in de Polderstraet. Palende oost Jan Baptist Laenen erfgenamen, zuid de
cleijne Laecke, west Marten t Seijen en noord de straat competerende aan de erfgenamen Peeter
Verlinden. Joannes Baptist Hermans inwoner van Meerbeeck aanvaarde de condities van deze
koop voor de som van 600 guldens en stelde daarop 20 hoogen. Dezelfde dag compareerde
Martinus Hermans die de voorstaande koop verhoogde met één verdier, Jan Baptist Hermans
koper stelde nog één hooge bij en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 2 januari 1776.
Tweede koop bestaande in een perceel land groot een half bunder gelegen onder Herselt.
Palende oost den heer secretaris Halloint, zuid ‘ S Heerenstraet, west Jan Van Dingen en noord
Jan Baptist Leuckens actuele pachter en compareerde hier mede Jan Baptist Leuckens dewelke
den palmslag aanvaarde van deze koop voor de som van 290 guldens en stelde daarop nog 15
verdieren, Adriaen Van Genechten stelde nog 2 hoogen bij, en de voornoemde Jan Baptist
Leuckens nog drie hoogen. Op 20 december stelde Adriaen Van Genechten nog 10 hoogen bij
ter presentie van E. Segers (medicus) en Jacobus Verbert als getuigen en stelde als borg Jan Van
Roosbroeck. Op heden 2 januari 1776 na prefectuur van deze condities is Adriaen Van
Genechten Janssone koper gebleven.
Derde koop bestaande in een perceel land groot 150 reden gelegen onder Zammel jurisdictie van
Geel. Palende oost den heer Intendent Bosquet, zuid Franciscus Hendricx erfgenamen, west en
noord Verdoenck. Compareerde Jan Baptist Verdoenck de welke de palmslag aanvaarde van
deze koop voor de som van 355 guldens en stelde daarop 30 hoogen. Item Franciscus Peeters
stelde nog één hooge bij en de voorzegde koper nog stelde nog een hooge. Jan Baptist
Verdoenck stelde als borg Jan Baptist Wuijts. (volgen nog verdere verhogingen). Op heden 2
januari 1776 is na de deze kkaarsbranding dezelfde koper Jan Baptist Verdoenck koper
gebleven.
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WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 064
Akte nr. 2

2 januari 1776.

Op heden 2 januari 1776 compareerde voor mij openbaar notaris Wilhelmus Baeijns inwoner
alhier en de weduwnaar van wijlen Anna Duijs en licht ter rente van Joseph Bonhiver en
Carolina Cabau gehuwden ook inwoners alhier een som van100 guldens courant geld. De
comparante stelde voor deze rente tot pand, zeker huis alhier gestaan en gelegen in het begin van
de dreef naar Tongerlo. Palende oost Joannes Bernardus Percij, zuid Franciscus Pen, west de
baan naar Tongerlo en noord Franciscus Peeters.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram den heer E. segers medicus licentiaat en
Hendrick Joseph Van Schoubrouck.
WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 070.
Akte nr. 3

2 januari 1776.

Op heden 2 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Genechten Janssone
inwoner van de Quaestraet jurisdictie van Herselt, gehuwd met Maria Catharina Leuckens de
welke bekenden bij deze ontvangen te hebben uit handen van Joannes Lorentops inwoner van
alhier een som van 350 guldens courant geld.
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker een perceel land groot een bunder of
400 roeden gelegen onder Herselt in “ het quaeijstraetje veldt “. Palende oost den heer L. Van
Wesel en Hendick Dillen erfgenamen, zuid Juffrouw de weduwe van den heer Drossaard
Schellens erfgenamen, west Cornelis Tibors erfgenamen en noord de heer P. H. Halloint, aan hem
comparant competerende bij de dood van zijn ouders ab intestato 4 overleden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Josephus Van Schoubroeck en
Jan Van Roosbroeck als getuigen hiertoe aanzocht. Volgt een ontvangstbewijs aan J. F.
Lorentops van Adriaen Van Genechten op 3 augustus 1777.
WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 078.
Akte nr. 6

15 februari 1776.

Op heden 15 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Wuijts chirurgijn van stiel
inwoner van Westerlo en weduwnaar van wijlen Lucia Van Hove ter ene en Adriaen Boels
gehuwd met Petronella Briers insgelijks inwoners van Westerlo zo in eigen naam en als wettelijke
voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Michiel Corten daar moeder af leeft Maria Boels actueel
in huwelijk met Franciscus Geens. Item Franciscus Corten insgelijks in kwaliteit als oppervoogd
der voorzegde wezen. Item Adrien Verdoenck gehuwd met Maria Van Deijck gehuwden en
inwoners der stad Antwerpen, ingevolge procuratie door de voorzegde Marten Verdoenck cum
uxore op hem verleden en gepasseerd binnen de voorzegde stad voor de notaris Jan Baptist
Van Dun op datum van 6 december 1775.
Item alsnog in de naam van Anna Catharina Boels gehuwd met Josephus Doers inwoners der
voorzegde stad Antwerpen en voor dezelfde hem sterkmakende van tussen heden en de zes
weken te zullen doen aggregeren de gelofte van in te staan, voor alle kosten en schaden dewelke
de eerste comparant bij fout van deze zou komen te lijden.
Item Franciscus Van Broeckhoven als man en voogd van Catharina Verdoenck alhier mede
comparerende en dezelfde zijn huisvrouw tot het nabeschreven authoriserende, inwoners van
4 nalatenschap

zonder testament…
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Berghom jurisdictie van Herselt ter andere zijde alle comparanten om te voorkomen en teniet te
doen alle kwesties en geschillen, dewelke tussen hun zouden komen staan en komen te gerijzen
ter oorzaak van de haafelijke sucessie of pretentie dewelke de tweede comparanten zouden
kunnen formeren tot last van den eerste comparant in de haafelijke nalatendheid uit hoofde van
wijlen Elisabeth Jacobs dochter van Jan Jacobs en Dimphna Boels ingevolge en uit kracht van
het testament gemaakt bij wijlen Joachim Milans en Lucia Van Hove gepasseerd binnen
Westerlo voor de notaris Halloint op datum van 23 december 1741 hebben verklaart na rijpe raad
en advies van de heren advocaat Bols en advocaat Reijers in ter minne overeen gekomen en tot
akkoord gekomen zijn op de volgende manieren:
Ten eerste verklaarden de tweede comparanten zo in eigen naam als in hun voorzegde kwaliteit af
te stappen ten behoeve van den eerste comparant en afstand te doen van alzulk recht en
pretenties als zij zouden kunnen of mogen hebben in de haafelijkheid uit hoofde van de
voornoemde Elisabeth Jacobs, uit kracht van het voorstaande testament, mitsgaders een
pretentie of actie die zij mochten hebben in zekere kapitale som van 100 guldens courant geld
gedaan hebbende tot last van Peeter Lauwreijs cum uxore inwoner van Tongerlo waarvan den
eerste comparant beloofde zich verplicht te betalen en voldoen tussen heden en zes weken aan
som van 400 guldens courant Brabants geld.
Item alzo den eerste comparant in touchte heeft bezeten zeker huis alhier gestaan en gelegen
binnen Westerlo in de Polderstraat met den hof daarachter aan, uit hoofde van welke touchte hij
eerste comparant zou gehouden zijn in de reparatie aan het voorschreven huis. Zo verklaarden zij
tweede comparanten den eerste comparant te ontlasten van de voorberoepen reparaties ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Baptist Wuijts en Petrus Franciscus Van
Aelten als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 085.
Akte Nr. 7

20 februari 1776.

Condities en voorwaarden achtervolgen dewelke Joannes Stiers in kwaliteit als kerkmeester van
Westerlo publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen in differentie partijen van zowel
schaarhout als masten sparren gestaan en gelegen onder de jurisdictie van Herselt.
Totaal zes kopen.
Aldus gedaan en notarieel verkocht deze 20 februari 1776, coram H. J. Verbist en J. Meijnckens
als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 089
Akte Nr. 8

7 maart 1776.

Conditie en voorwaarden achtervolgen welke Thomas Van Gompel weduwnaar van wijlen
Elisabeth Van Eijndhoven benevens de gelijke kinderen en erfgenamen van de voorzegde
Elisabeth Van Eijndhoven en Peeter Snoecks die gehuwden waren binnen Westerlo, publiekelijk
aan de meestbiedende presenteert zullen te koop stellen hun haafelijke meubelen hierna te
specificeren. Volgt een lijst met haafelijke goederen met de vermelding van de kopers en hun
onkosten.
Aldus gedaan en verkocht op deze 7 maart 1776, ter presentie van vele omstaanders en namelijk
van Sr. De Cort en Ferdinand Teniers stadhouder als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 100.
Akte nr. 9

11 maart 1776.

Conditie en voorwaarden waarop Jacobus Branckaerts inwoner van Zammel ten gehucht “ den
haesenhaut “ weduwnaar van wijlen Lucia Schroven benevens Franciscus Blanckaers gehuwd
met Dimphna Lembrechts. Item Peter Blanckaers gehuwd met Dimphna Auwens inwoner van
den voorzegde “ haesenhaut “ kinderen van den voornoemde Jacobus Blanckaers allen aan de
nagenoemde getuigen bekent hun sterk makende voor hun twee zusters te weten voor Maria
Blanckaers gehuwd met Adriaen Van Den Poel en voor Elisabeth Blanckaers gehuwd met
Hendrick Diricx als hebbende het part en deel van hun zusters verkregen in de nabeschreven
goederen ingevolg zekere akte van verkoop gepasseerd binnen Oosterlo voor de notaris
Mortelmans op datum van ….1776. Verklarende de voorzegde Jacobus Blankaers ten zijne
nabeschreven afstand te doen bij deze van zijn touchte die hij op de nabeschreven goederen is
hebbende en alzo gezamenlijk verkocht te hebben aan en ten behoeve van Josephus Victorius
Verboven en Maria Dimphna Peeters gehuwden binnen Tongerlo dezelfde alhier present en de
nabeschreven koop accepterende te weten vooreerst zeker perceel land gelegen tot Liesel groot
twee bunders gelegen onder de tiende “ den haesenhaut “ Nr. 81. Palende oost Marten Daems,
zuid ‘S Heerenstraat, west hun eigendom en noord de Veldstraat.
Item zeker perceel weide groot een half bunder genaamd “ den petereeke hof “ onder de
voorzegde tiende Nr. 105. Oost Anna Peetermans erfgenamen, zuid de kleine Wimp, west Merten
Daems en noord ‘S Heerenstraet. Item alsnog zeker huis, stal, schuur, hof en binnengeleg,
gelegen tot Liessel onder de voorzegde tiende Nr. 81 groot vier bunders leenroerig onder de
Vrouwe Princesse der Vrijheid Geel. Palende oost …(leeg). Item zeker perceel weide genaamd “
den cleren dries “ groot salvo justo twee bunderd gelegen on de voorschreven thiende N° 107.
Palende oost Cornelis Van Eeckhaut, zuid de klein Wimp, west Anna Peetermans erfgenamen en
noord ’ S Heerenstraet. Item een half zille hooiwas gelegen in “ de Wimpe “ omtrent het
voorschreven perceel onder de voorzegde thiende N° 130. Palende oost Cornelis Van Aeckhaut,
zuid Jan Haesendoenckx Wilmssone, west den heer van Meerbeeck erfgenamen, noord Jacobus
Blanckaerts, beide de voorzegde percelen leenroerig aan de voorzegde Princcese, zowel het huis
als de percelen van erven onder de jurisdictie van Geel.
Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Item verklaarde de voorschreven Jacobus Blanckaerts andermaal bij deze af te stappen van zijn
touchte en genot die hij aan de voorstaande goederen is hebbende. En is gecompareerd
Josephus Victorius Verboven dewelke op de condities als voor het voornoemde huis cum
annexen gronden van erven deze koop heeft aanvaard voor de som van 2500 courant en stelde
daarop nog 380 hoogen. Ter presentie van Jacobus Meijnkens en Franciscus Deckers als
getuigen
Op heden 20 ferbuari 1776 compareerde ten huize van mijn notariaat, Norbertus Andreas Helsen
dewelke de voorstaande koop verhoogde met 7 verdieren, Franciscus Peeters verhoogde deze
koopsom nog met 2 hoogen en Joseph Victorius Verboven verhoogde de som met een hooge
en is hij na het geven van den derde stokslag koper gebleven zonder enige verdere verhoging op
11 maart 1776.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 107.
Akte nr. 10

22 maart 1776.

Condities en voorwaarden waarop de erfgenamen van wijlen Peeter Diels publiekelijk zullen
verkopen aan de meestbiedende in differente schalmen of kopen eikenbomen, gestaan zo onder
de jurisdictie van Westerlo als Tongerlo. Totaal 67 kopen.
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Aldus gedaan en verkocht binnen Westerlo op 21 en 22 maart 1776 ter presentie van vele
omstaanders en namelijk van Joannes Fenten en Peeter Verswijvel.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 136.
Akte nr. 11

23 maart 1776.

Op heden 23 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Helsen Martenssone
inwoner van Straetenheide, welke comparant verklaarde bij deze ontvangen te hebben uit handen
van Adrianus Franciscus Douwen een som van 100 guldens.
De afkwijting zal altijd mogen geschieden met 50 guldens seffens en alzo in twee differente reizen
met de verlopen intresten à rato van tijd zo nochtans in precies betaling jaarlijks de 16de der
maand maart en zal hij comparant rentgelder gestaan met een een betaling van intrest van 3
guldens en 10 stuivers en verbindende hij comparant rentgelder tot assurantie van het
voorstaande kapitaal zijn persoon en goederen hebbende en verkrijgende zo heerlijke als erfelijke
en desnoods en aanzocht zijnde altijd te sullen stellen en te verbinden tot securiteit sussistente
pand of panden ….
Aldus gedaan en gepasseerd, coram Martinus Van Den Bergh en Joannes Van Roosbroeck als
getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 140.
Akte nr. 12

23 maart 1776.

Op 23 maart 1776 compareerden voor mij openbaar notaris den eerzame Josephus Victorius
Verboven en Maria Dimphna Peeters gehuwden en inwoners van Tongerlo, welke comparanten
verklaarden bij deze wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Franciscus
Branckaerts en Peeter Blankaerts inwoners van “ den haesenhout “ jurisdictie van Geel een
som van 999 guldens courant geld .De voorzegde som van 999 guldens geprovenieerd uit de
koopsom van zeker huis cum annexen en gronden van erven gelegen op “ den hasen haut “ en
door de rentheffers verkocht met overstaan en consent van hun gemeenschappelijke vader
Jacobus Blanckaerts die de voornoemde goederen in touchte in bezit had ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram Franciscus Pauwels en Hendrick Van Roij
als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 144.
Akte nr. 13

24 maart 1776.

Op heden deze 24 maart compareerde voor mij openbaar notaris, den eerzame Peeter Dauwen
Janssone inwoner van Zoerle Westerlo, ziek van lichaam nochtans zijn memorie en verstand wel
machtig dewelke verklaarde te ratificeren en van waarde te houden alzulk mutueel testament als
hij comparant gezamelijk met wijlen Joanna Verbiest zijn huisvrouw had gemaakt, gepasseerd
voor de notaris Oniaerts, willende dat hetzelfde in al zijn delen zal achtervolgd worden nochtans
dat hij comparant bij deze is latende aan zijn zoon Adriaen Franciscus Dauwen boven zijn
uitkoop van 200 guldens als voor beroepen testament nog vooruit een som van 500 guldens
courant geld ter exclusie van zijn kinderen en dat om redenen hem comparant moverende en
namelijk ter oorzaak van goede en getrouwe diensten door hem altijd gedaan ….
Aldus gedaan gepasseerd binnen Zoerle Westerlo ten huize van den codicilateur, ter presentie van
Franciscus Claes en van Adriaen Helsen als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.
De codicillateur verklaarde dat hij door zijn hoge ouderdom en ziekteniet meer kon schrijven.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 147
Akte nr. 14

30 maart 1776.

Ten verzoek van den ondergeschrevenen als erfgenamen van wijlen Elisabeth Jacobs zal den
notaris M. N. Van Schoubroeck zich vervoegen en transporteren bij de persoon van Joachim
Jacobs inwoner van Zoerle om aan dezelfde rechtelijk af te vragen of hij verstaat te komen tot
verkoop, scheiding en deling met de onderschrevenen van zeker huis en hof aan de voorzegde
Joachim Jacobs voor de helft en de andere helft aan hun ondergeschreven competerende, alhier
gestaan en gelegen binnen Westerlo in de Polderstraat. Palende oost Guiliam Janssens, zuid de
kleine Laecke, west het wederdeel of de erfgenamen Jan Baptist Laenen en noord de straat.
Item zekere kwebbe of weide gelegen onder Herselt groot een half zille. Palende oost Jan Baptist
Peeters, west de erfgenamen van wijlen den heer Ant. Herla en noord de voorzegde Joachim
Jacobs en in geval van refuus van geen categoriek antwoord zal de voorzegde notaris protesteren
van alle schade en intresten ten dien oorzaak geleden en alsnog te lijden.
Actum Westerlo 30 maart 1776. Franciscus Corten, Joseph Dorst, Franciscus Van
Broeckhoven.
Op heden 5 april heb ik ondergetekende in mijn kwaliteit mij getransporteerd omtrent den persoon
van Joachim Jacobs inwoner van Zoerle en aan dito Joachim Jacobs voorgelezen dat de
voorstaande commissie afvragende of hij zich verstond te voldoen aan den inhoud en namelijk de
verkoop gezamenlijk met de constituanten van zeker huis en hof met zekere kwebbe daarin vervat,
waarop dito Joachim Jacobs antwoord heeft gegeven ” ik en kan daar op nog niet antwoorden “,
welke volgende hebben in mijne kwaliteit geprotesteerd van alle schade en intresten geleden en
alsnog te lijden. M. N. Van Schoubroeck.
WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 151.
Akte nr.15

15 april 1776.

Op 15 april compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Jean Joseph Dumont bejaarde
jongman zo in eigen naam als als met volmacht vanwege den heer Jan Baptist Pansius
drossaard alhier en Schout van Heist met onherroepelijke procuratie op datum van 17 maart
laatstleden, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Joannes
Baptist Soeten secretaris van Olen hier mede comparerende en de nabeschreven koop
accepterende zo voor zijn behoef als voor behoef van den heer Intendent Bosquet en den heer
advocaat Bonequeau te weten 11 percelen van heiden als den comparant transparant en zijn
voorzegde constituant hebben gekocht van de gemeente van Olen gelegen bij de kapel Ter
Gestele onder de jurisdictie van Olen, respectief aan elkaar gelegen behoudens dat dezelfden met
enige straten zijn doorsneden, groot te samen 8 bunders, mits dezelfde vanwege de voornoemde
gemeente ongemeten zijn verkocht. Palende oost de landen “ de Gestelen “ genaamd, zuid de
gecultiveerde heiden genaamd “ de gemeente polders “, west de weiden genaamd
“ de bruelen “ en “ de gemeente schrans “ tot Doffen en Marten Caers en noord den acceptant
cum suis en den voetweg naar de voorzegde kapel, om en mits een som van 440 guldens courant
geld …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram C. Bruijnseels en C. Anesstingels als
getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 153.
Akte nr. 16

19 april 1776.

Op 19 april compareerde voor mij openbaar notaris, Andreas Jennes oud omtrent 81 jaar inwoner
van Westerlo gereputeerd voor eerlijke en geloofwaardige persoon, welke comparant ten aanzoek
van Franciscus Hermans Martenssone insgelijks inwoner van het voorzegde Westerlo verklaarde
bij deze waarachtig te wezen te zullen bevestigen dat hij comparant nu omtrent de 50 jaar immers
tot het jaar 1775 alhier binnen Westerlo met zijn huisvrouw Anna Margarita Tiborts heeft
gewoond in zeker huis met een hof achter gelegen gestaan omtrent de kerk. Palende oost Isabella
Du Meij, zuid en west de erfgenamen Martinus Hermans en noord de Plaetse of straat alhier,
zijnde het gemelde huis en hof in touchte geweest aan wijlen zijn voornoemde huisvrouw
gedurende haar leven en in eigendom aan Peeter Helsen nomine uxoris Maria Catharina
Roovers, actueel comparerende aan Joannes Fenten cum uxore bij koop tegen de voorschreven
Peeter Helsen.
Dat hij comparant depondent in het begin dit huis bewoonde met den gehele hof daarachter
aangelegen langs drie kanten, te weten ten oosten, zuiden en westen heeft besloten bevonden
met een haag zonder enige door of achter uitgang langs welke kant of zijde het ook moge wezen.
Dat hij comparant nooit heeft geweten tot op den dag van heden, ook in het voorzegde huis
wonende nooit heeft gepretendeerd, ja zelfs niet heeft horen zeggen dat het voornoemde huis of
de inwoners die er enige vrije uitgang of recht zouden hebben tot een weg of achter uitgang langs
achter door de hoven daaraan gelegen tot over of door de aangelegen erven, het zij om water te
halen naar de rivier de Laecke of anderszins dat het waar is dat hij comparant somtijds de haag
achter aan de hoving der gemeld huis langs de zuid zijde heeft open gemaakt en alzo zijn weg
heeft genomen over het erf der geburen daarachter aan gelegen zo tot de voorzegde rivier als
elders, doch dat hij deze weg gebruikte alleen op gedoog en consent der eigenaar of huurlingen
der achter aangelegen erven zonder daar ooit tot enige gerechtigheid te formeren, alzo hij
depondent deze opening na enige tijde weder toe maakte.
Dat de hagen der voorzegde hovingen altijd bij hem depondent en de aanpalende geburen der
aanpalende erven zijn gekort of geschoren geweest half en half, ieder langs zijn erf.
Dat hem comparant depondent zeer wel kennelijk is dat het voorzegde huis langs de west zijde zo
lang hij het zich herinnert heeft gestaan een schuur, welke schuur ten tijde hij depondent in het
voornoemde betouchte huis was wonende ten dele is hermaak en bekeert tot een huis of woning,
komende ter straat waarts, en zijnde het overige voor schuur gebleven tot op deze datum.
Dat hij depondent van het begin af dat het een deel der gemelde schuur was bekeert tot een huis
hij aldaar heeft gezien een mose gat komende langs de kant van de oostzijde of tegen de
betouchte erve van hem depondent, waardoor de inwoners der gemeld huis hun ontlasten van hun
water.
Dat het water lopende door het voorzegde mose gat van dien tijde altijd zonder tegenzeggen zijn
loop en ontlasting heeft gehad onder den osien drup …langs de weg of wand der voorzegde
schuur zuidwaarts lopende tot aan den hoek, of einde van de voorzegde schuur en aldaar tussen
de haag of achter om den hoek der voornoemde schuur op het erf daarachter aangelegen.
Dat de eigenaars der gemelde schuur altijd gehad hebben hunnen libere toegang rondom de
gemelde schuur of bekeerd huis tot het doen van enige reparaties zo aan de wanden en plaeijen
dak en alzo het redelijk is der waarheid getuigenis te geven zo verklaarde hij comparant attestant
altijd bereid te wezen te compareren voor de wethouders van Westerlo als alomme elders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Baptist Van Dingenen en Carolus Bergé
(Berger) als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 159.
Akte nr. 17

1 mei 1776.

Condities en voorwaarden waarop Joannes Baptist Verschuren inwoner van Walewijck
publiekelijk aan de meestbiedenden zal verkopen zeker huis en hof alhier gelegen in de Plaatse
van Westerlo waarin actueel is wonende Franciscus Verschuren vader der voorzegde Joannes
Baptist Verschuren alhier present en in de voorzegde koop zich volkomen consenteerde,
landerende en approberende alzulke procuratie als zijn voorzegde zoon Jan Baptist Verschuren
ten effect als voor heeft verleden op de notaris M. N. Van Schoubroeck gepasseerd binnen
Waelewijck voor de notaris Anthonij Gerraerd Heermans en zekere getuigen op datum van 17
maart 1776 en bij deze afstand doende van zijn touchte die hij aan het huis en hof is hebbende
geen recht of actie te behouden.
Volgen de verkoopsvoorwaarden o.a.:
Item geschied deze verkoop zonder aan de kopers enige juiste maten te moeten doen volgens,
maar zo en gelijk het voorzegde huis en hof alhier zijn gelegen tussen de erven van Peeter
Spapen nomine uxoris, Theresia Eleonora Huijpens, ten oosten de straat of Plaets alhier, ten
zuiden den heer advocaat Panij 5 nomine uxoris, Juffrouwe Joanna Van Honsberghen ten westen
en “ de Leugenpad “ ten noorden.
Item zulle, de verkopers effenen en aanbetalen alle openstaande cijnsen tot Kerstmis aanstaande,
mits ook alle en redelijks dorpslasten gemaand door de actuele collecteur Adriaen Thoelen,
alsook de achterstallige intreste der renten tot den dag der verkoop verschenen zijnde.
Item zullen de kopers laten volgen aan Anna Maria Peerson de huur die zij aan het voorzegde
huis is hebbende tot half maart van het toekomende jaar alsmede gedogen aan Franciscus
Verschuren de woning en gebruik van de meer rest des voorschreven huis, stal en hof tot den
voorschreven tijd, waarvoor de koper zal genieten een som van 15 guldens voor huur.
Het voorzegde huis en hof opgeroepen zijnde compareerde Thomas Van Goempel dewelke op
als de voorzegde condities den palmslag bij afwerving heeft ontvangen voor de som van 380
guldens en stelde daarop 50 hoogen en Joannes Fenten verklaarde zich als borg te stellen.
Op heden 1 mei deze koop opnieuw opgeroepen zijnde heeft niemand meer geboden en is bij
stokslag de voornoemde Thomas Van Goempel koper gebleven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 166.
Akte nr. 18

14 mei 1776.

Op 14 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Smets gehuwd met Anna Catharina
Wauters. Item Maria Elisabeth Snoecks gehuwd met Guilielmus Janssens alhier mede
comparerende. Maria Dimphna Snoecks bejaarde jonge dochter ten deze bijgestaan met een
vreemde voogd en tot dien renunterende aan alle privileges.
Item Anna Cornelia Snoecks gehuwd met Joannes Wendelen, allen kinderen en erfgenamen
van wijlen Peeter Snoecks en Elisabeth Van Eijndhoven gehuwden en inwoners van Westerlo
geweest, welke comparanten bekennen en belijden gelijk zij doen met rijpe raad in vier gelijke
loten of parten te willen delen en scheiden van al zulke goederen, huizen, gronden van erven,
bossen op hun comparanten verstorven bij de dood van hun ouders.

5

Paunij, Panij ….mogelijk Paulij.
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Aan de eerste kavel gesteld zeker huis, stal, schuur en hof gelegen tot Vaerendonck groot 100
roeden. Palende oost Jan Briers, zuid het Beneficie van het Onze Lieve Vrouwe gasthuis tot
Meerhout, west de straat en noord het convent van Tongerlo.
Item een perceel land aldaar gelegen genaamd “ de sleehaege “ groot 300 roeden. Oost en zuid
een straat, west het voorzegde Beneficie en noord hun eigendom.
Item nog een perceel land “ den dries “ genaamd, groot 3 zillen aldaar gelegen. Palende oost
Franciscus Luijten, zuid en west de straat en noord hun eigendom.
Item zeker perceel weide genaamd “ het eerste perceel weide gelegen in “ de groote weijde “
aldaar, groot 200 roeden. Palende oost en zuid hun eigendom, west het convent van Tongerlo en
noord het voorzegde Beneficie.
Item alsnog een perceel land aldaar gelegen “ het binnenblock “ groot 200 roeden. Palende oost
en noord de straat, zuid en west het voorzegde Beneficie.
Item alsnog een zille hooi was of eussel gelegen in “ het varenbroeck “. Palende oost de kerk van
Westerlo, zuid het voornoemde Beneficie, west en noord de erfgenamen van wijlen Hendrick
Boonen.
Item en tot slot nog een schaarbos groot 134 roeden met nog een heide oostwaarts daar tegen
gelegen, groot 300 roeden. Palende samen in het geheel oost hun eigendom en Franciscus
Verlinden erfgenamen, zuid Franciscus Hollands, west Franciscus Curincks en noord de gemeente
van Varendonck en de straat. En moet den eigenaar van deze kavel betalen tussen heden en
Kerstmis eerstkomende aan den eigenaar van den tweede kavel een som van 150 guldens en aan
den eigenaar van den derde kavel ook een som van 50 guldens en is deze kavel bij
gemeenschappelijk consent aangeschreven aan Joannes Snoecks in huwelijk als voorschreven.
Aan de twee kavel werd gesteld zeker een perceel land “ het derdel “ genaamd gelegen tot
Varendoenck groot 135 roeden. Palende oost het Beneficie van het Onze Lieve Vrouwe gasthuis
tot Meerhout, zuid de oude baan, west en noord Franciscus Verlinden erfgenamen.
Item een perceel land aldaar gelegen genaamd groot 200 roeden. Palende oost Franciscus
Curincks, zuid en noord het voorzegde Beneficie en west Franciscus Verlinden.
Item een perceel land groot een halve zille. Item een mast of dennenbos groot 250 roeden.
Palende oost en noord Franciscus Verlinden erfgenamen, zuid N. Theijs en west hun eigendom.
Item alsnog het derde perceel weide gelegen in “ de groote weijde “ aldaar gelegen, groot 250
roeden. Palende oost Anna Stercks, west, zuid en noord hun eigendom op last dat den eigenaar
van deze kavel zal leveren ten alle tijde vrije toegang zo met karren, paarden en vee en begrepen
dat den eigenaar van deze tweede kavel zal gehouden zijn te graven in zijn weide een straatje
westwaarts in zijn weide tot aan de weide van den derde kavel noordwaarts daar tegen gelegen en
dat ter breedte van de straat lopende tussen de landerijen genaamd “ de sleehaege “ en “ den
dries “. Item moet den eigenaar van deze kavel trekken van den eigenaar van den vierde kavel 75
guldens en van den eerste kavel nog 150 guldens, en is deze kavel bevallen aan Maria Elisabeth
Snoecks.
De derde kavel bestaande in zeker perceel land gelegen tot Zammel geheten “ den goor acker “
groot 330 roeden. Palende oost Franciscus Schroven, zuid en noord Jacob Van Steenbroeck en
west Franciscus Schroven erfgenamen op last van 125 guldens wisselgeld aan de kerk van
Zammel. Item een perceel land gelegen op “ het goorken “ onder Westerlo groot 300 roeden
geheten “ de heijde “. Palende oost en noord Franciscus Van Broeckhoven, zuid den heer Peeter
van Elsewijck en west ... (leeg).
Item een heide ten dele bezaaid met masten hout gelegen onder Herselt, groot 5 zillen. Palende
oost Jan Verellen en Guilliam Peeters, zuid en west de baan op Diest en noord Adriaen Van
Genechten en Petrus Jacobus Meijnckens. Item een andere heide aldaar gelegen aan “ de
broeijeijcke “ groot 300 roeden. Palende oost Franciscus Rosé, zuid Adolph Verboven, west zijn
Excellentie den heer markies van Westerlo.
Item een beemd komende oost noordwaarts over de loop met een hoek in “ het gemeijnbroeck “
groot in het geheel 200 roeden. Palende oost Hendrick Boonen erfgenamen, zuid zijne Excellentie
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den heer markies van Westerlo, west en noord het convent van Tongerlo. Item het zo genaamde
tweede of achterste perceel weide gelegen in “ de groote weijde “ groot 300 roeden. Palende oost
Anna Stercks, zuid en west hun eigendom en noord het voorzegde Beneficie. Item zal deze kavel
trekken van de eerste kavel een som van 50 guldens mits nog van de vierde kavel een som van 25
guldens en is deze kavel bij loting bevallen aan Anna Cornelia Snoecks.
De vierde kavel bestaande in zeker huis, stal en hof alhier gelegen onder Westerlo in de Plaatse.
Palende oost de erfgenamen wijlen Jan Baptist Heijlewaert zuid de straat, west Peeter Struijven en
noord “ de leughen “ of de pad op last van aan de tweede kavel te betalen 75 guldens en aan de
derde kavel 25 guldens courant geld en is deze derde kavel na loting bevallen aan Maria
Dimphna Snoecks.
Item is geconditioneerd vooreerst alzo Guilliam Valgaren pachter tot Varendonck heeft
aangenomen een drie jarige termijn van huur, beginnende half maart gepasseerd wegens het huis
en al wat van voorlijf is bestaande mits van de landerijen te beginnen half oogst …
Volgen verdere condities ...
Aldus gedaan, gedeeld en gepasseerd binnen Westerlo, coram Petrus Verboven en Adrianus Van
Genechten.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 175
Akte nr. 19

18 mei 1776.

Op 18 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Geijsels gehuwd met Joanna Celen
inwoners van de Quaestraet onder Herselt, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben
vanwege Franciscus Stiers, Joannes Stiers en Francisca Stiers inwoners van Westerlo een
som van 100 guldens courant geld.
De comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel zowel land als weide geheten “ den
tsaar “ gelegen onder Herselt in de Quaestraet, groot 225 roeden. Palende oost Jan Baptist
Mesens, zuid de dreef van de Quaeijstraet, west de weduwe wijlen Peeter Verboven en noord de
erven van wijlen Sebastiaen Roman.
Actum binnen Westerlo, coram den heer E. Segers en Hendrick Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 179.
Akte nr. 20

21 mei 1776.

Op 21 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Struijven en Anna Maria
Wauters gehuwden en inwoners van Mol, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben
uit handen van den heer Franciscus Mangelschots inwoner alhier een som van 500 guldens
courant geld.
De comparanten rentgelders stelden tot assurantie voor deze rente zeker hun comparants huis en
hof gestaan en gelegen tot Mol. Palende oost den procureur Sr. A. F. Teunicens, zuid Sr. G. C.
Barbilion met zijn gekochte “ bruel “, west dezelfde en noord de Gemijntestraet aan hun
comparanten competerende bij koop tegens Franciscus Eijsermans en Maria Boons gehuwden
blijkens den goedenisbrief daarvan zijnde zijnde en gepasseerd voor de Laeten van het Laethof
van Sombeeck binnen Mol op datum van 25 augustus 1775. ondertekend D. Dewolff meijer.
Mede comparerende Peeter Peeters gehuwd met Anna Catharina Struijven inwoners van alhier
dewelke tot assurantie van deze rente tot pand te stellen zeker zijn huis en hof alhier gelegen
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binnen Westerlo. Palende oost Jan Baptist Peeters, zuid de clijne Laeck, west den heer rentreffer
en noord de markt alhier.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Petrus Struijven en Hendricus Joseph Van
Schoubroeck als getuigen.
Ontvangen bij mij ondergeschreven zo in mijn eigen naam als in de naam van mijn zusters uit
handen van Joannes Baptista Struijven en Anna Maria Wauters de som van 500 guldens
courant geld met de verlopen intresten van dien tot op 26 januari 1779. Actum Westerlo deze 26
januari P. N. Mangelschots.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 184.
Akte nr. 21

15 juni 1776.

Op 15 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Vrancks gehuwd met
Catharina Van Roij inwoners van Molenstede omtrent Diest, welke comparant verklaarde
ontvangen te hebben uit handen van de regenten der parochiale kerk Sint Lamberti alhier een som
van 100 guldens courant geld.
De comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel land groot 180 roeden gelegen
onder Gelindel jurisdictie van Westerlo. Palende oost Paulus Vrancks, zuid de straat, west Peeter
Vrancks en noord Peeter Verswijvel. Item drie en een halve zille gekochte heide door hem
comparant gezamenlijk gekocht met Peeter Vrancks en Paulus Vrancks van deze gemeente
aldaar gelegen op “ de swertsheijde “ Uitmakende het part en deel des comparant in de
voorzegde koop. Palende oost …(leeg).
Competerende het voorzegde perceel land aan hem comparant uit hoofde van zijn ouders blijkens
scheiding en deling gepasseerd en gedaan met zijn andere broers voor den notaris C. Coomans
binnen Westerlo op datum van 1 maart 1776.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Martinus Hermans als
getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 188.
Akte nr. 22

15 juni 1776.

Op 15 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Wendelen en Anna
Cornelia Snoecks gehuwden en inwoners van Westerlo, welke comparanten bekenden
ontvangen te hebben uit handen van den eerwaarde heer Herla als beneficiant van het Beneficie
van Onze Lieve Vrouwe alhier in de parochiale kerk Sancti Lamberti een som van 400 guldens
courant geld.
De comparanten rentgelders stelden voor deze rente tot pand zeker een perceel land gelegen tot
Zammel onder Geel, geheten “ den goor acker “ groot 280 roeden. Palende oost Franciscus
Schroven, zuid en noord Jacobus Van Steenbroeck en west hun eigendom. Item nog een perceel
land en bos gelegen op “ het goors “ onder het Laathof van Gestele jurisdictie van Westerlo
geheten “ de heijde “ groot 300 roeden. Palende oost en noord Franciscus Van Broeckhoven, zuid
den heer doctor Van Elsewijck nomine uxoris en west ... (leeg).
Aan hun comparante competerende en bevallen bij loting blijkens scheiding en deling daarvan
zijnde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram den heer doctor E. Segers en
Hendrick J. Van Schoubroeck als getuigen hiertoe aanzocht.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 194.
Akte nr. 23

19 juni 1776.

Condities en voorwaarden waarop Joannes Dauwen zo in eigen naam als in de kwaliteit als
voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Maria Catharina Dauwen daar vader af leeft Peeter
Verstappen, Adriaen Franciscus Dauwen en Adrianus Verstappen alsmede voogden
benevens de voornoemde Joannes Dauwen, allen als erfgenamen van wijlen Peeter Dauwen en
Joanna Verbiest gehuwden geweest binnen Zoerle Westerlo, publiekelijk aan de meestbiedenden
zullen te koop stellen alle haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis van de voorzegde Peeter
Dauwen bevonden.
Volgt een lijst met vermelding van de goederen en hun kopers met hun onkosten daaraan.
Er werden 8 koeien verkocht, een rund, een kalf en een mestkalf. Adriaen Dauwen kocht een
henckispeerdt voor 63 guldens en Jan Dauwen kocht een ruijnpeerdt voor 50 guldens.
Aldus gedaan en verkocht binnen Westerlo, ter presentie van vele omstaanders en namelijk van
Jan Baptist Van Dijck en Peeter Verswijvel als geloofwaardige getuigen deze 19 juni 1776.
Hierna volgde de verkoop van de granen ten velde staande. Totaal 24 kopen.
Aldus gedaan en verkocht binnen Westerlo deze 23 juli, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk Adriaen Bosmans en Jan Bosch als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 213.
Akte nr. 24

22 juli 1776.

Op heden 22 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Van Den Brande Peeterssone
inwoner van Zoerle Parwijs welke comparant bekende mits deze ontvangen te hebben uit handen
van Jan Baptist Diels en Elisabeth Schoubroecks gehuwden en inwoners van Gelindel een som
van 150 guldens courant geld.
De comparant stelde voor deze rente tot pand zeker een huis, stal en schuur met den hof en het
binnenblok daaraan gelegen, groot een zille. Palende in het geheel oost Elisabeth Helsen, zuid
Jan Baptist Diels de rentreffer, west Marten Wouters erfgenamen en noord “ de pleijne “ van
Gelindel.
Item alsnog een perceel land gelegen onder Zoerle Parwijs het voorzegde perceel geheten “ het
verbrandt “ groot 3 zillen. Palende oost Adriaen Helsen, zuid Guilliam Verluijten, west Franciscus
Lenaerts nomine uxoris Maria Catharina Helsen en noord de voorzegde Pleijne.
Item en tot slot een perceel beemd gelegen tot Straeteneijnde onder Westerlo geheten “ het
de…ken “ groot een zille. Palende oost N. De Keuster, zuid Franciscus Lenaers nomine uxoris
Maria Catharina Helsen, west “ den elskens plas “ en noord Marten Helsen nomine uxoris Anna
Van Hout.
De voorzegde goederen aan hem comparant competerende bij successie en dood van wijlen
Peeter Van Den Brande en Elisabeth Helsen die zijn ouders waren. Zijnde de voorzegde
goederen belast met twee differente obligaties ten behoeve van de voorzegde Jan Baptist Diels
blijkens renteconstitutie brieven daarvan zijnde en gepasseerd voor de notaris Soeten binnen
Olen op datum van … (leeg).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram den eerwaarde heer F. Clemens
Verbruggen en Thomas Van Gompel als geloofwaardige getuigen.
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Op heden 29 april 1782 verklaarde de ondergeschrevene Jan Baptist Diels ontvangen te hebben
uit handen van Martinus Van Den Brande Peeterssone een som van … (leeg) ….
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 218
Akte nr. 25

26 juli 1776.

Op 26 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Wijnants en Anna Catharina
Diels inwoners van Zoerle Parwijs ter ene zijde en Joannes Groenen gehuwd met Maria
Catharina Van Nuten inwoners van Olen ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden
aan de tweede comparanten verhuurd te hebben zeker hun huis, stal, schuur, hovingen,
landerijen, weiden en beemden gelijk de verhuurders hetzelfde alsnu bewoonden en labeuren
behoudens het gene hierna te specifieren, hetwelk zij verhuurders aan hun reserveerden en dat
voor een som van 47 guldens courant geld en 27 veertelen koren.
Volgen de huurvoorwaarden:
Item zal de pachter alsnog gehouden te zijn te leveren aan en ten huize van de verhuurders alle
jaren 40 ponden wel bereide boter te leveren 20 pond op het einde van mei en de andere 20 pond
te Bamis en ook gehouden aan te voeren het nodige hout, stenen en kalk tot reparatie van het
gehuurde huis.
Item reserveerden de verhuurders voor hun eigen gebruik een halve roede erve in den hof gelegen
tegen het verhuurde huis oostwaarts mits alsnog 30 roeden land gelegen in een perceel land nu
gemeenelijk geheten “ den santcuijl “ langs de zuid zijde ….
Mede comparerende Jan Groenen de vader van de huurder dewelke zich als borg stelde voor zijn
zoon. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs, coram Jan Baptist ‘t Seijen en Adriaen
Van De Putte als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 225
Akte nr. 26

10 augustus 1776.

Op 10 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Thomas Van Gompel inwoner alhier ter
ene zijde en Bartholomeus Cabau gehuwd met Maria Anna Plessens ook inwoners alhier, welke
eerste comparanten verklaarden bij deze verhuurd te hebben aan de comparant zijn huis met den
hof daaraan gelegen alhier binnen Westerlo omtrent “ den pensen poel “, aan de verhuurder
competerende bij koop tegen Joannes Baptist Verschuren chirurgijn en inwoner van Walewijck
blijkens de erfbrief gepasseerd voor de wethouders van Westerlo in dato 1776 ondertekend L. Van
Wesel, waarvoor hij tweede comparant jaarlijks voor huur beloofde te betalen in twee termijnen
een som van 55 guldens courant geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Adriaen Der Boven en Peeter Wouters als
getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 299
Akte nr. 27

16 augustus 1776.

Op heden deze 16 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Barbara Leuckens weduwe
van wijlen Franciscus Van Dingenen ter ene en Joannes Baptist Van Dingenen schoenmaker
van stiel ter nadere zijde beide comparanten inwoners alhier, welke eerste comparant verklaarde
bij deze verhuurd te hebben aan de tweede comparant zeker deel van haar huis gestaan alhier in
de Plaatse van Westerlo, te weten de helft van het voorzegde huis oostwaarts gelegen tegen het
huis van Peeter Verboven afscheidende op de schouw waarvan het wederdeel in huur heeft
Franciscus Verreijt met de hoving langsheen de erve van de voorschreven Verboven scheidende
op den pad lopende in het midden der voorzegde hoving met alsnog een deel der hoving over de
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voornoemde pad tegen de erve van Peeter Spapen achter de hoving in huur bij Franciscus
Verreijt.
Item de erve achter het voorzegde huis tot aan het privaat waar de vetkuip staat en de schuur
behoudens het deel aangewezen aan de voorzegde F. Verreijt, mitsgaders behoudens de twee
genoemde schobben dewelke de comparante aan haar reserveerde met de woning en gebouw
van het bakhuis staande achter het voorschreven huis … Waarvoor den tweede comparant
beloofde jaarlijks te betalen 22 guldens courant.
Volgen de huurvoorwaarden ...
Item is alsnog geconditioneerd dat de verhuurster in de keuken des huurders den voorzegde
termijn van 3 of 6 jarige termijn zal vermogen te laten staan haar buffet, den pot lijst daarboven
hangende met de tinne schotels daarop staande en een koperen koeketel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Wuijts en Hendricus Van Santvoort
als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 233
Akte nr. 28

16 augustus 1776.

Op 16 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Barbara Leuckens inwoonster alhier
weduwe van Franciscus Van Dingenen ter ene en Franciscus Verreijt ook inwoner alhier en
winkelier van stiel ter andere zijde, welke eerste comparante verklaarde bij deze verhuurd te
hebben aan Franciscus Verreijt een deel van haar comparantes huis gestaan alhier binnen
Westerlo in de Plaatse, te weten de kamer, kelderkamer, de zolder boven de voorzegde kamer
met de keldering langs het huis van Peeter Spapen nomine uxoris met een deel in de hoving
achter aangelegen tegen het erf van de voorzegde Peeter Spapen … met alsnog een deel in de
schuur voor zijn brandhout in te placeren zo en gelijk hij huurder dit actueel bewoonde en beloofde
daarvoor te betalen 22 guldens courant geld.
Item zal de tweede comparant recht hebben tot den doorgang achter den hof op “ de Leughen “
den vrije toegang tot den bornput en de passage met zijn hout door de poort der voorzegde huis
langs de zijde van het voorzegde huis van Peeter Verboven.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Wuijts en Hendericus Van
Santvoort als getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 236.
Akte nr. 29

18 september 1776.
In den naem ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk aan één iegelijk dat op
heden 18 september voor mij compareerden in propere personen Franciscus Van Oorschot en
Elisabeth Smits gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste comparant krank en ziek van
lichaam en de tweede comparant gezond van lichaam hun verstand wel machtig, welke
comparanten verklaarden uit vrije wil te maken en te sluiten dit hun testament.
Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart.
Dispositie van hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke maakten zij testateuren den
eerststervende aan de langstlevende de gehele haave in volle eigendom en aangaande de
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immeubele erfgoederen maakten zij aan de langstlevende van hun beiden de gehele touchte en
na de dood van hun beiden voor de juiste helft aan de broers en zusters van hem testateur en de
andere juiste helft aan de broers en zusters van haar testatrice.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize der testateuren, ter presentie van Carolus
Bruijnseels en P. J. Meijnckens als geloofwaardige getuigen hier speciaal aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 242
Akte nr. 30

4 oktober 1776.

Op 4 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Diels gehuwd met Christina
Goovaerts inwoners van Westerlo tot Gelindel, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben
uit handen van den eerwaarde heer N. Simens provisor der abdij van Tongerlo een som van 300
guldens wisselgeld.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand geheten “ het rooijveldt “ gelegen onder
de jurisdictie van Tongerlo tot Straeteneijnde, groot honderd en vijftig roeden. Palende oost
Theodoor Verluijten erfgenamen, zuid Peeter Helsen en Adriaen Soeten, west de straat en noord
Marten Helsen. Item alsnog een perceel land aldaar gelegen groot een half bunder genaamd “ het
verbent “. Oost de erfgenamen Adriaen Siongers, zuid de straat, west Marten Helsen erfgenamen
en noord Peeter Soeten erfgenamen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram Jan Franciscus Wijnants en Peeter Rits.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 247.
Akte nr. 31

7 oktober 1776.
In den naem ons heeren amen

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 7
oktober 1776 voor mij in propere persoon compareerde Catharina Lemmens weduwe van wijlen
Adriaen De Crock inwoonster van het Gooreijnde jurisdictie van Westerlo, ziek te bed liggende
nochtans haar memorie en verstand wel machtig welke comparante verklaarde uit vrije wil hierbij
haar testament te maken.
Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart ter
discretie van haar na te noemen erfgenamen.
Item maakte zij testatrice aan haar drie kinderen te weten aan Jan Baptist De Crock, Maria
Catharina De Crock en Lucia De Crock bij prelegaat vooruit ter exclusie van haar andere dochter
Anna Catharina De Crock aan ieder der drie voorzegde kinderen een som van 33 guldens
courant geld en dat voor hun trouwe dienst aan haar testatrice gedaan en bewezen te betalen uit
haar haafelijke meubelen en effecten na verkoop.
Item maakte zij aan haar voorzegde zoon Jan Baptist De Crock de gehele biehal met de bijen
daarin bestaande in 22 korven of bievaten, zo nochtans dat haar twee voornoemde dochters Maria
Catharina De Crock en Lucia De Crock daaruit zullen mogen kiezen ieder een bievat, het beste
of naar hun gelieven. Dispositie van al haar goederen zowel de haafelijke als de erfelijke maakte
zij aan haar wettige kinderen verwekt met Adriaen De Krock haar enige universele erfgenamen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van de testatrice ter presentie van
Franciscus Swolfs en Peeter Helsen als geloofwaardige getuigen. De testatrice verklaarde dat de
goederen die zij disponeerde niet te excederen de waarde van 470 guldens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 252
Akte nr. 32

8 oktober 1776.

Op 8 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Floris weduwe van wijlen Jan
Baptist Hermans inwoonster van Tessenderlo, land van Luik zo uit kracht van testament met
wijlen haar man gemaakt en gepasseerd voor de notaris De Swolfs en zekere getuigen als ten
deze bijgestaan door een vreemde voogd …
Item Anna Elisabeth Floris gehuwd met Jan Baptist Leuckens inwoners van de Quaeijstraat
jurisdictie van Herselt authoriserende en assisterende alle kinderen en erfgenamen van wijlen
Paulus Floris en Joanna Van Eijnde gehuwden tijdens hun leven en inwoners van Zoerle
Westerlo, mitsgaders van wijlen Maria Dimphna Floris die hun zuster was, welke comparanten
verklaarden te willen scheiden en delen in twee gelijke parten van alzulke goederen, huizen,
gronden van erven als renten en kredieten op hun verstorven uit hoofde als voor.
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker een huis, stal, schuur en een perceel land daaraan
gelegen, groot een half bunder gelegen in de Catovernstraat onder Zoerle Westerlo. Palende oost
Amandt Verborghstadt, zuid Peeter Lemmens, west de straat en noord de weduwe van Philip
Halloint en den advocaat Nelis waarvoor bij publieke verkoop geoffreerd is geworden 530 guldens
courant geld en is deze belast met een som van 90 guldens welke den eigenaar van deze kavel
aan de tweede kavel zal moeten opleggen. En is deze kavel bij gemeenschappelijk consent
bevallen aan Anna Elisabeth Floris.
De tweede kavel bestaande in een kapitale rente van 300 guldens wisselgeld staande ten last van
Jacobus De Gortter stadschrijver en inwoner der stad Mechelen jaarlijks geldende tien guldens
en tien stuivers en zal de eigenaar van deze kavel profiteren van de eerste kavel een som van 90
guldens courant geld en is deze kavel bevallen aan Maria Floris weduwe.
Item zullen de condividenten alsnog ieder voor de helft profiteren de voorlijf van het voorschreven
huis en ook de korenpacht mits alsnog de juiste helft van den intrest van 300 guldens wisselgeld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Verbiest en Joannes Stiers als
geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 258.
Akte nr. 33

20 oktober 1776.

Op heden 20 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes De Cort en Anna
Elisabeth Sprengers gehuwden en inwoners van Westerlo onder het canton van Gelindel, welke
comparanten verklaarden ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Diels inwoner van
Westerlo onder hetzelfde canton een som van 100 guldens courant geld.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zijn kindsgedeelte, part en deel als de
voorzegde Anna Elisabeth Sprengers is hebbende en competerende pro indiviso met haar
zusters en broer uit hoofde en bij de dood van Jan Baptist Verwimp des voorzegde comparante
moederlijke oom betoucht bij Catharina Laenen gelegen onder Oosterwijk Tongerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Martinus Wuijts en Adriaen Stevens
als getuigen hiertoe aanzocht.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 263.
Akte nr. 34

2 november 1776.
In den naem ons Heeren amen

Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of
horen lezen dat op heden 2 november voor mij openbaar notaris in propere personen
compareerden Geeraert Wauters en Anna Elisabeth Verboven gehuwden en inwoners van
Zoerle Westerlo, beiden gezond van lichaam en hun verstand wel machtig, welke comparanten
verklaarden uit vrije wil hierbij hun testament te maken.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart.
Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst van hun haafelijke effecten verklaarden zij den
eerstervende aan de langstlevende van hun te laten in volle eigendom.
Latende den testateur aan zijn voorkinderen uit zijn eerste huwelijk hun legitieme portie te vinden
uit de erfgoederen op dezelfde zijn kinderen gedevolveert met het afsterven van zijn eerste
huisvrouw en aangaande hun verdere erfelijke goederen maakten zij deze aan elkaar de volle
touchte gedurende zijn of haar leven en den eigendom daarvan aan hun gemeenschappelijke
kinderen …
Casserende zeker testament gezamenlijk gemaakt binnen Olen voor de notaris E. Oniaerts op
datum van 22 november 1764.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Verbiest en Hendrick Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 268.
Akte nr. 35

4 november 1776.

Op 4 november compareerde voor mij openbaar notaris, Josephus Victor Verboven inwoner van
Tongerlo en in huwelijk met Maria Dimphna Peeters, welke comparant verklaarde bij deze
ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Begga Slegers als moeder der infirmerie van het
begijnhof binnen de stad Herentals en alzo uit de penningen der infirmerie een som van 500
guldens courant Brabants geld.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land gelegen tot Liessel
jurisdictie van Geel, groot 2 bunders onder het tiende van Haesen Haut Nr. 81. Palende oost
Marten Daems, zuid ‘S Heerenstraet, west hem rentgelder en noord de Veldstraete.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, coram Peeter Verachtert en Jan Baptist Snijers.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 273.
Akte nr. 36

4 november 1776.

Op 4 november compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Den Poel en Maria
Blanckaers gehuwden en inwoners van “ de Goorbeek “ jurisdictie van Herselt, welke
comparanten verklaarden bij deze met vol contentement ontvangen te hebben uit handen van
Franciscus Blanckaers en Peeter Blanckaers als kinderen en erfgenamen van wijlen Lucia
Schroven en van hun levende vader Jacobus Blanckaers een som van 500 guldens.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker hun huis, stal, schuur en
binnenveld daaraan gelegen, gestaan en gelegen in “ de goorbeke “ groot 250 roeden. Palende
oost de notaris Coomans, zuid, west en noord de erfgenamen Cornelis Hasendoncks. Mede
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comparerende Jacobus Blanckaers dewelke het voorschreven wenste te accepteren en zich
hierin vergenoegd te houden.
Actum coram Josephus Victor Verboven en Jan Baptist Geboes als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 277.
Akte nr. 37

16 november 1776.

Alzo de heer Otto Hendrick Pieck in zijn leven der rechten Licentiaat en advocaat binnen de
Vrijheid Mol bij zijn testament dispositie aldaar gepasseerd voor de notaris Theunissen, zijn
nagelaten goederen in eigendom had gemaakt aan zijn neef de heer Jan Baptist Molemaeckers
en aan Juffrouw Isabella Van Wesel zijn achtergelaten weduwe de touchte in dezelfde goederen
en renten en vermits er enige geschillen en kwesties waren ontstaan over het gebruik van dezelfde
en namaals nog zouden kunnen ontstaan namelijk over het repareren en restaureren der huizen
en andere edificien om welke alles verder te prevenieren, zo is het dat op 16 november voor mij
openbaar notaris compareerden de voorzegde Juffrouw Isabella Van Wesel weduwe van den
voornoemde heer advocaat Pieck, actueel wonende binnen de Vrijheid van Meerhout ten deze
bijgestaan met haar broer L. Van Wesel secretaris van Westerlo ter ene en de voorzegde heer
J. B. Molemaeckers licentiaat in de rechten inwoner der vrijheid Geel, dewelke met goede raad
verklaarden met elkaar tot akkoord gekomen te zijn:
Ten eerste dat de voorzegde weduwe afstand doet van haar touchte die ze bij testament bekwam
van wijlen haar man Otto Hendrick Pieck. Hetwelk zij uit kracht van testamentaire dispositie van
wijlen haar man is hebbende in de goederen en renten bij hem achtergelaten, te weten in al
hetgene waarin volgens het gemeld testament aan den heer tweede comparant is competerende
den eigedom gelegen zowel onder de meijerije Van ‘S Hertogenboscche als onder het quartier van
Loven in Brabant, wel verstaande dat de eerste comparanten aan haar is behoudende alle pachten
en intresten, voorgaandelijk verschenen als in degene voor nieuwjaar eerstkomende te
verschijnen, gelijk zij eerste comparante aan haar insgelijks is behoudende alle houtwassen,
alreeds bij haar verkocht en gekapt, zo dat den heer tweede comparant eerstelijks zal beginnen te
profiteren als de gemelde pachten en intresten, te verschijnen na nieuwjaar eerstkomende met al
de houtwassen dewelke na nieuwjaar zullen worden bebost of in het na seizoen van het jaar 1776
zouden kunnen gekapt worden.
De tweede comparant bij deze de eerste comparante ontlast van alle reparaties, ook aan het huis
genaamd “ Ter smisse “ gelegen binnen Oerle in de meierij van ‘S Hertogenbosch waarin actueel
den eerwaarde heer Boons ? pastoor in woonde … Volgen verdere gemaakte afspraken van dit
akkoord ...
Dat den voorschreven heer tweede comparant in aanzien van het afstaan der voorschreven
touchte aan de Juffrouw eerste comparante jaarlijks gedurende haar natuurlijk leven ten haar
woonhuis zal gehouden zijn te betalen een som van 450 guldens in los en vrij Brabants geld
zonder daaraan enige kortingen te doen.
Dat alle verheffen van lenen, mitsgaders de betalingen over het recht van collaterale succesies en
peerdtskeuren, bij de Juffrouw eerste comparante, alreeds verschoten ten tijde, wanneer dezelfde
goederen waren indivies, met den heer Canonick Pieck haar zwager, voor zoveel dezelfde niet
zouden betaald zijn, zullen moeten gerestitueerd worden door den heer tweeden comparant aan
de erfgenamen van de eerste comparanten
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendricus Verbiest en Franciscus Stiers.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 282
Akte nr. 38

20 november 1776.
In den naem ons Heren amen

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 20
november voor mij openbaar notaris in propere personen compareerden, den eerzame
Franciscus Pen en Anna Maria Verbiest gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste
comparant ziek te bed liggende en de tweede comparant gezond van lichaam, welke comparanten
verklaarden met bedachte zinnen en eigen vrije wil te maken en te sluiten dit hun testament.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart
Item maakten zij testateuren hun zoon Peeter Pen bij prelegaat vooruit ter exclusie van hun
andere kinderen in volle eigendom de grond en het deel van hun huis genaamd “ de smisse “ tot
aan den scheidingsmuur of weg, zij verklaren te zijn half en half, de ene helft aan de stallen en de
andere helft aan de smidse en dat in consideratie van zijn getrouwe diensten door hem aan hun
testateuren gedurende hun leven gedaan, latende en makende bovendien nog aan de voorzegde
Peeter Pen om dezelfde reden als voor de gehele smidse en alle instrumenten die aan deze
smidse toebehoorden zoals het aambeeld, hoefstal, hamers, tangen, blaasbalk als andere niets
daarvan gereserveerd.
Item maakten zij testateuren alsnog aan de voornoemde Peeter Pen het gebruik van de keuken,
mose, stallingen, smidse en de zolderingen daarboven zijnde zolang de langstlevende van hun
testateuren zullen leven en dat in het huis alhier gelegen waarvoor hun zoon alle jaren zal moeten
betalen een som van 21 guldens courant geld courant. Reserveerden zij testateuren in vol gebruik
de grote kamer, en de zolder daarboven met alsnog het klein kamerken daar oostwaarts tegen
liggende.
Item begeerden zij testateuren dat Maria Anna Verstappen dochter van de testatrice verwekt in
haar tweede huwelijk zal hebben haar woning in de voorzegde grote kamer. Dispositie van hun
verdere goederen en van al hun haafelijke goederen maakten zij aan elkaar in volle eigendom en
aangaande hun erfelijke goederen maakten ze ook aan elkaar de volle touchte en gebruik
gedurende hun leven en den eigendom daarvan aan hun gemeenschappelijke kinderen.
Aldus gedaan en gedaan binnen Westerlo ten huize van de testateuren, ter presentie van
Wilhelmus Beijens en Franciscus Peeters als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 287.
Akte nr. 39

22 november 1776.

Op 22 november compareerde voor mij openbaar notaris, den eerzame Peeter Tubackx en
Jacobus Tubbackx inwoners van Ramsel onder Herselt, weke comparanten verklaarden bij deze
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Peeter Franciscus Goovaerts bejaarde jongman
inwoner van Gelindel zeker huis, stal, schuur met annexe edifitien alsmede den hof en het land
daarachter gelegen, groot te samen 100 roeden gelegen onder Gelindel. Palende oost Adriaen
Van Den Brande zuid, Adriaen Van Kerckhoven erfgenamen, west de straat en noord Peeter
Tubackx de voorzegde verkoper. Het perceel erve leenroerig onder de leenhove van den heer
advocaat Mangelschots. Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Compareerde den voorzegde Franciscus Goovaerts dewelke het huis, stal, schuur cum annexen
met de hovinge en de gemelde landerijen aanvaarde voor de som van 385 guldens en stelde
daarop 30 hoogen. Adriaen Van Hout verklaarde zich hier als borg te stellen voor deze koopsom.
Franciscus Goovaerts is koper gebleven met het geven van den derde stokslag op 19 december
1776.
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Aldus gedaan en verkocht binnen Westerlo, coram den heer E. Segers en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 293.
Akte nr. 40

1776.

Condities en voorwaarden waarop Hendricus Janssens en Joanna Dimphna Douwen
gehuwden en inwoners van Bruggeneinde onder het dorp van Heijst, publiekelijk aan de
meestbiedenden presenteerde te verkopen zeker een perceel schaarbos groot 75 roeden geheten
“ den balenbosch “ gelegen onder Gelindel. Palende oost de erfgenamen Adriaen Helsen, zuid
Franciscus Gebruers, west Martinus Helsen en noord de straat.
Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Amandus Helsen dewelke op de voorstaande condities den palmslag aanvaarde voor de som van
55 guldens en stelde daar 5 hoogen op. Op heden 28 oktober compareerde Joannes Heijlen
degene de voorstaande koop heeft verdiert met 4 hoogen. Op 28 november werd het voorzegde
perceel bos terug opgeroepen en heeft niemand er meer voor geboden en is den proficiat bij
stokslag verbleven aan Joannes Heijlen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ter presentie van Guilielmus Helsen en Jan Heijlen
als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 298.
Akte nr. 41

9 december 1776.

Op heden 9 december, compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Franciscus Goovaerts
bejaarde jongman inwoner van Gelindel welke comparant verklaarde bij deze ontvangen te hebben
uit handen van Peeter Tubackx en Jacobus Tubackx inwoners van Ramsel een som van 200
guldens ieder voor een juist helft alles samen 400 guldens courant geld.
De comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land geheten “ de david “ gelegen tot
Gelindel. Palende oost Marten Wouters erfgenamen, zuid de rentheffers zelf, west Guilliam Hapers
en Jan Helsen en noord de erfgenamen Marten Soeten. Item nog een perceel land aldaar gelegen
groot 100 roeden geheten “ het davidheijcken “. Palende oost Jan Van Den Bosch, zuid Adriaen
Van Den Brande en Jan Helsen, west de voorzegde Jan Helsen en noord de rentgelders.
Aan hem comparant competerende bij succesie van wijlen Martinus Goovaerts en Anna Bellens
zijn ouders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Adrianus Van Hout en Peeter
Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.
WLO NOT- VAN SCHOUBROECK - 303.
Akte nr. 42

16 december 1776.

Op 16 december compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Martinus Wuijts gehuwd met
Anna Maria Van Den Bruel inwoners van Westerlo ter ene en Anthoon Jopmans gehuwd met
Elisabeth Hopmans insgelijks inwoners van Westerlo ter andere zijde, welke eerste comparanten
verklaarden aan de tweede comparanten verhuurd te hebben een gedeelte van zeker huis gelegen
alhier in de Polderstraat met een deel van de hoving. Bestaande het huis in de kamer, winkel en
achterkamerken of stalletje achter de voorzegde winkel genaamd “ slachuijs ? “ gelegen met een
gedeelte in de hovingen zonder dat den huurder geen gezag zal hebben op de zolder boven de
grote kamer en waarvoor de tweede comparant jaarlijks in vier termijnen beloofde te betalen een
som van 22 guldens courant geld en alzo alle drie maanden 5 guldens en 10 stuivers. En is hier
mede gecompareerd Joannes Le Flot die zich hier als borg stelde.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 307.
Akte nr. 43

21 december 1776.

Op 21 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Leuckens gehuwd
met Elisabeth Floris inwoners van de Quaestraet jurisdictie van Herselt ter ene en Adriaen
Mondelaers gehuwd met Elisabeth Huijsmans inwoners van Zoerle Westerlo ter ander zijde,
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan den tweede comparant zeker huis, stallingen
schuur, hof en alsnog een perceel land daaraan gelegen onder de jurisdictie van Westerlo het land
groot een half bunder. De hovingen en de erven en edifitien daarin begrepen oost Amandt
Verborghstadt, zuid Peeter Lemmens, west de straat en noord Juffrouw de weduwe Halloint en
den advocaat Nelis erfgenamen, zo en gelijk het actueel in huur is bij de weduwe van wijlen Jan
De Winter. De tweede comparant accepteerde deze huur op volgende manieren.
O.a. om daarvoor te betalen een som van 14 guldens courant geld en in graan of korenpacht vier
veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram den heer E. Segers en Peeter Wuijts.
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NOTARIAAT M. N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6569

1777

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 315

Index der voorstaande akten.
Nr. 1

Conditie van verkochte meubelen door Franciscus Wijnants.

Nr. 2

Conventie tussen Dimphna Douwen en Franciscus Vermeulen.

Nr. 3

Scheiding en deling der goederen van de erfgenamen wijlen Peeter Struijven en Anna
Maria Daneels.

Nr. 4

Conditie van verkochte meubelen der erfgenamen wijlen Peeter Struijven en Maria Daneels

Nr. 5

Conditie van verkochte erve door Anthoon Peeters en Catharina Papen ten behoeve van
Michiel Peeters en Maria Van Reusel.

Nr. 6

Testament van Anthoon Peeters en Catharina Papen.

Nr. 7

Conditie van verkocht erve door Jan Baptist Van Broeckhoven aan P. J. Meijnckens en
Anna Peeters .

Nr. 8

Conditie van verkochte meubelen door de erfgenamen van wijlen Franciscus Swolfs.

Nr. 9

Conditie van verkochte meubelen door Anna Verbiest weduwe van wijlen Franciscus Pen.

Nr.10 Conditie van een verkocht huis en kwebbe door de erfgenamen van wijlen Elisabeth
Jacobs en Joachim Jacobs.
Nr.11 Conditie van verhuurde landerijen door Anthoon Peeters weduwnaar Catharina Spapen.
Nr.12 Conditie van verkochte meubelen door Anthoon Peeters weduwnaar Catharina Spapen.
Nr.13 Verhuur van een huis door Franciscus Stiers aan Gregorius Goemmé.
Nr.14 Testament van Guilielmus Janssens en Maria Elisabeth Snoeks.
Nr.15 Akte van consent (in t’ frans) gedragen door Bernard De Cerf.
Nr.16 Testament van Peeter Goovaerts jongman.
Nr.17 Testament van Wilhelmus Baeijens en Anna Elisabeth Wagemans.
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Nr.18 Verhuring van een hoeve met de gronden van erven door den heer Jan Baptist Herla, aan
Peeter Vranckx.
Nr.19 Conditie van verkochte erve door Paulus Vranckx aan Jan Baptist Van Broeckhoven.
Nr.20 Testament van Paulus Vranckx en Catharina Van Broeckhoven.
Nr.21 Conditie van verkocht erve door Paulus Vranckx en Catharina Van Broeckhoven aan
Joannes Carolus Schroven en Maria Van Broeckhoven.
Nr.22 Testament van Hendrick Van Aelten en Maria Dimphna Boeckmans.
Nr.23 Testament van Hendrick Wuijts en Maria Theresia Van Den Poel.
Nr.24 Codicille van Elisabeth Verstappen weduwe van Adriaen Peeters.
Nr.25 Conditie van verkocht erve door Jan Baptist Bosgaers en Theresia Priems aan Jan Baptist
Diels en Elisabeth Schoubroeckx.
Nr.26 Conditie van Verkochte meubelen der wezen van Michiel Wouters en Elisabeth Rombouts.
Nr.27 Rentconstitutie van 100 guldensten behoeve van Peeter Peeters en Maria Calders tot last
van Peeter Luijten en Joanna Gorts.
Nr.28 Testament van Peeter Peeters en Maria Calders.
Nr.29 Conditie van een verkocht huis door Sr. Bernard Persij en Juffrouw Beatrix Egidi aan
Joannes Lorentops en Catharina Theodora Van Rooij.
Nr.30 Declaratie gegeven door Jan Goovaerts, Philip Vermeerbergen en Jan Douwen in faveur
van Jan Baptist en Peeter Diels en Franciscus Wijnants.
Nr.31 Testament van Jan Baptist Verdoenck en Anna Elisabeth Deckers.
Nr.32 Conditie van verhuurde erven competerende de erfgenamen van wijlen Peeter Van Leuffel.
Nr.33 Declaratie gegeven door Jan Baptist van Castel en Jan Van Castel in faveur van Sr.
Bernard Persij.
Nr.34 Scheiding en deling der goederen van wijlen Joannes Milants en Anna Elisabeth Vervoort.
Nr.35 Rentconstitutie van 125 guldens tot last van Jan Franciscus Heijlen, ten behoeve van
Guilliam Sjongers en Elisabeth Mortelmans.
Nr.36 Conditie van een verkochte weide of eussel van de wezen van Michiel Wouters en
Elisabeth Roembouts.
Nr.37 Conditie van verkochte granen ten velde door de erfgenamen van Peeter Swolfs.
Nr.38 Testament van Mari Theresia en Joanna Cartharina Struijven.
Nr.39 Conditie van een verhuurd huis en landerijen door Jan Wuijts als voogd der wezen van
Adriaen Wuijts en Peeter Jennes.
Nr.40 Testament van Jan Franciscus Swolfs en Anna Catharina Van Goensel.
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Nr.41 Conditie van een verhuurde hoeve door Joseph Verboven en Maria Dimpna Peeters, aan
Jan Schroven en Dimpna Van Den Poel
Nr.42 Testament van Maria Eijckmans weduwe van & …
Nr.43 Afstand van het recht tot de leengoederen gedaan door Peeter Wijnants zoon van Jan
Franciscus Wijnants en Catharina Diels
Nr.44 Attestaties gegeven door Jan Baptist Peeters, Jan Baptist Verellen, Jan Baptist Wuijts,
P. J. Meijnckens, Peeter Verboven etc…in faveur van Anna Dimphna Tiborts weduwe van
Franciscus Peeters.
Nr.45 Conditie van een verhuurd huis en landerijen door Joannes Schroven aan Peeter Geerts.
Nr.46 Scheiding en deling der goederen van wijlen Adriaen Peeters en Elisabeth Verstappen door
hun gelijke erfgenamen.
Nr.47 Afvraging gedaan een den notaris Oniaerts ten verzoeke van Petrus De Backer.
Nr.48 Rentconstitutie van 250 guldens tot last van Sebastiaen Horemans en Catharina Helsen
ten behoeve van Jan Baptist Diels.
Nr.49 Conditie van een verhuurd huis en land daar Cornelis Govaerts en Maria Theresia Van Den
Poel aan Hendrick Jansens.
Nr.50 Conditie van verkochte bomen door de erfgenamen van Jan Van Leuffel en Dimpna
Douwen.
Nr.51 Conditie van een verhuurde hoeve door Peeter Peeters aan Jan Fransen.
Nr.52 Scheiding en deling der goederen tussen de erfgenamen van wijlen Peeter Douwen en
Joanna Verbiest.
Nr.53 Afvraging gedaan aan den advocaat Du Chateau ten verzoek van Jan Baptist Wuijts.
Nr.54 Conditie van een verkocht huis de Biest door de erfgenamen van Cornelis Wouters en
Maria Catharina Van Aelten aan Peeter Blanckaers.
Nr.55 Conditie van verhuur van de hoeve genaamd “ de quaeijbeeck “ aan Jan ’T Seijen.
Nr.56 Conditie van verkocht schaarhout door Jan Franciscus Wuijts aan Adriana Laeremans.
Nr.57 Renuntiatie aan de touchte in de goederen gedaan door Jacobus Blanckaers.
Nr.58 Scheiding en deling der goederen van de erfgenamen van Jan Baptist Peeters en Maria
Maes.
Nr.59 Conditie van een verhuurd perceel land door Jacobus Hendrick aan Jan Van Passel.
Nr.60 Rentconstitutie van 600 guldens ten behoeve der paters Beggaerden van Aarschot tot last
van Peeter Blanckaers en Dimphna Auwens.
Nr.61 Rentconstitutie van 350 guldens ten behoeve van het convent van Tongerlo tot last van de
kerk van Oolen.
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Nr.62 Rentconstitutie van 250 guldens ten behoeve van de H. Geesttafel van Zoerle tot last der
kerk van Oolen.
Nr.63 Rentconstitutie van 500 guldens ten behoeve van den eerwaarde heer Druijts tot last van
de kerk van Oolen.
Nr.64 Rentconstitutie van 100 guldens ten behoeve van de pastorij van Zoerle tot last der kerk
van Oolen.
Nr.65 Testament van Joannes Lorentops en Catharina Theodora en Isabella Catharina Van Roij.
Nr.66 Transport van een rente van 400 guldens wisselgeld door Bernard De Cerf aan Jan Joseph
Bonhiver.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 319.
Akte nr. 1

4 januari 1777.

Condities en voorwaarden waarop Franciscus Wijnants en Anna Catharina Diels gehuwden en
inwoners van Zoerle Parwijs publiekelijk aan de meestbiedenden zullen te koop stellen hun
haafelijke meubelen. Volgt een lijst van goederen met de vermelding van de kopers en hun
onkosten.
Verkoop van het vee:
Jan Baptist Wuijts koopt een koe voor 43 guldens 5 stuivers borg Jan T Seijen van de Quaeijbeek
Peeter Verhaert koopt een koe voor 43 guldens en 5 stuivers borg Jan De Winter.
Herbert Pluijs van Wiekevorst koopt een koe voor 37 guldens borg Peeter Van Hout.
Franciscus Bruijnseels koopt voor 21 guldens een koe borg Jan De Winter .
Peeter Bruijnseels van Wiekevorst koopt een rund voor 18 guldens 10 stuivers borg Jacob Van
Doren van aldaar.
Jan Van Den Brande koopt een kalf voor 9 guldens en 10 stuivers borg B. Van Doren.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle Parwijs op 4 januari 1777 ter presentie van
vele omstaanders en namelijk van G. Wijnants en Jacobus De Winter als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 327.
Akte nr. 2

13 januari 1777.

Alzo er kwesties en geschillen stond te rijzen tussen Dimphna Dauwen weduwe van wijlen
Joannes Van Leuffel inwoonster van Zoerle Westerlo ter ene en Franciscus Vermeulen inwoner
van het voorzegde Zoerle Westerlo ter andere zijde en dat ter oorzaak van zekere huur van zeker
huis, stal, schuur en hof met de annex landerijen, weiden, beemden tussen de voorzegde
Dimphna Dauwen als verhuurster en de voornoemde Franciscus Vermeulen als huurder
aangegaan ingevolge de conditie daar over gepasseerd voor de secretaris van Zoerle Parwijs op
datum van 9 oktober 1773. Zo is het dat op heden 13 januari voor mij notaris compareerden de
gemelde Dimphna Dauwen met haar twee zonen Adrianus Van Leuffel en Martinus Van
Leuffel ter ene en Franciscus Vermeulen ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met
elkaar ter minne te regelen met een akkoord.
Ten eerste dat de tweede comparant beloofde aan de eerste comparante te betalen tussen heden
deze en den twaalfde komende maand februari een som van 50 guldens en 14 stuivers en voor
het restant van achterstallige korenpacht over het jaar 1775 mitsgaders het restant van het voorlijf
daarnet ten volle voldaan hiervan te zullen voldoen en ten volle betalen. …etc
En alzo in de voorberoepen condities van huur en verhuur is vervat de clausule van huurbreuk ten
elke jaar dat hij tweede comparant zou in fout blijven ten precies tijd ingevolge het zelfde voorlijf en
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korenpacht te voldoen zo verklaarde hij tweede comparant dienvolgens vervallen te zijn van huur
en bij deze vrijwillig daar van af te stappen …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ter presentie van Adriaen Peeters en Andries
Helsen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 332.
Akte nr. 3

28 januari 1777.

Op heden 28 januari compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Baptist Struijven inwoner
der Vrijheid Mol gehuwd met Anna Maria Wauters ter ene. Item Anna Catharina Struijven
bijgestaan met Petrus Peeters haar man alhier present inwoners van Westerlo ter tweede. Item
Maria Theresia Struijven bejaarde jonge dochter ook inwoonster van Westerlo ter derde en tot
slot Joanna Catharina Struijven bejaarde jonge dochter ook inwoonster van Westerlo ter vierde
zijde en de twee laatste comparanten ten deze bijgestaan door een vreemde voogd allen kinderen
en erfgenamen van wijlen Petrus Struijven en Maria Daniels gehuwden tijdens hun leven en
ingezetenen van Westerlo geweest welke comparanten verklaarden in overeenkomst te willen
scheiden en delen van alzulke goederen, huizen, landerijen, weiden, houtwassen, heiden als
anderzins alles aan hun comparanten competerende en verstorven bij de dood van hun ouders.
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker huis met het achterhuis, stal, schuur en den hof daaraan
alhier gestaan en gelegen onder Westerlo in de Plaatse. Palende oost Maria Dimphna Snoecks,
zuid de straat of Plaets van Westerlo, west de erfgenamen van wijlen Laureijs Lambilotte met Jan
Baptist Van Gansen en noord “ de Leugenpat “ op conditie dat den eigenaar van deze kavel tot
zijn last zal aannemen de kapitale som of rente daarop geaffecteerd zijnde ten behoeve van den
eerwaarde heer Joannes Franciscus Thijs curator van het groot begijnhof tot Brussel,
monterende tot 1200 guldens courant ingevolge de goedenisbrief daar van zijnde en gepasseerd
binnen Westerlo voor de stadhouders en schepenen van aldaar op datum van 4 oktober 1742
ondertekent L .Van Wesel en mitsgaders nog zeven stuivers aan de H. Geest tafel van alhier.
Item is nog aan deze kavel gesteld zeker perceel weide alhier onder Westerlo gelegen, groot 300
roeden. Palende oost de dreef van zijne Excellentie, zuid den heer gewezen rentmeester
Fr. Bosquet of “ den pensenpoel loop “, west Jacobus Van Den Brande en noord ... (leeg).
Op de last van een rente van 300 guldens courant ten behoeve van de erfgenamen Peeter
Peeters alhier, en moet den eigenaar van deze kavel betalen aan den eigenaar van de vierde
kavel een som van 36 guldens en 5 stuivers courant Brabants geld. Deze kavel is met
gemeenschappelijk consent bij keuze aangeschreven aan Joanna Catharina Struijven jonge
dochter.
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld daaraan gelegen
noordwaarts onder de jurisdictie van Tongerlo in “ het goor einde “ groot 300 roeden. Palende
oost Peeter Van Leuffel, zuid de straat, west en noord Jan Franciscus Wijnants.
Item een perceel hooi was in “ het groot gebroekt “ onder Westerlo gelegen in “ het schapenras
“ den voorsten hulsdoenck “ genaamd rijdende tegen Amant Helsen, groot in het geheel twee
derdels en alhier aangedeeld voor een derdel. Huis Peeter Verbiest en Adriaen Soeten, west
Franciscus Nagels erfgenamen en noord Jan Vercorten.
Item alsnog een perceel land in “ het goor eijnde ” onder Westerlo “ poorters heide “ genaamd
groot 200 roeden. Palende oost Jan Horemans en Sebastiaen Heijlen, zuid Amandt Helsen, west
dezelfde en noord Jan Jan Helsen en hun zelf. Item een perceel land onder Westerlo zijnde ten
dele noordwaarts nog heide gelegen in “ het goor einde “ geheten “ de lange delle “ groot
omtrent 300 roeden. Palende oost Peeter Verhoeven erfgenamen, zuid Jan Baptist T Seijen, west
Joseph Van Kerckhoven en noord Jan Thoelen erfgenamen.
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Item een perceel land ook in “ het goor einde ” gelegen groot 300 roeden. Palende oost Peeter
Swolfs erfgenamen, zuid Sebastiaen Heijlen, west Jan Helsen en noord de straat.
Item alsnog een perceel erve gelegen in “ het goor einde “ onder Tongerlo, geheten
“ het overwijs heijken “ groot 100 roeden. Palende oost Jan Blomé, zuid peeter Van Kerckhoven,
west Peeter Wolfs erfgenamen en noord Franciscus Verherstraeten.
De eigenaar aan wie deze kavel zal bevallen zal aan de eigenaar van de derde kavel betalen een
som van 450 guldens en 15 stuivers en alsnog aan de eigenaar van de vierde kavel moeten
betalen een som van 652 guldens en is deze kavel bij gemeenschappelijk consent aangeschreven
aan Anna Catharina Struijven gehuwd en bijgestaan als voor.
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker perceel weide gelegen in “ het park “ onder Herselt.
Palende oost de abdij van Tongerlo, west, zuid en noord den heer markies alhier en zal den
eigenaar van deze kavel van de tweede kavel trekken 458 guldens en 15 stuivers en is deze kavel
bevallen aan Maria Theresia Struiven.
Aan de vierde kavel werd gesteld vooreerst een som van 652 guldens en 10 stuivers te trekken
door den eigenaar van deze kavel van den eigenaar van de tweede kavel.
Item alsnog een som van 36 guldens en vijf stuivers door den eigenaar van deze kavel te trekken
van den eigenaar van den eerste kavel en is deze kavel bevallen aan Jan Baptist Struijven.
Volgen verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling ... Aldus gedaan en gedeeld binnen
Westerlo, coram den eerwaarde heer Joannes Baptist Van De Weeteringhen en Gerardus
Josephus Janssens als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 339.
Akte nr. 4

4 februari 177.

Condities en voorwaarden waarop de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Petrus Struijven
en Maria Daneels publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun haafelijke
meubelen en effecten. Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding van de kopers en
hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en verkocht binnen Westerlo op 4 februari 1777, ter presentie van vele omstaanders
en namelijk van de heer Van De Wetteringhe en de heer Van Schoubroek.
WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 348.
Akte nr. 5

6 februari 1777.

Op heden 6 februari 1777 compareerde voor mij openbaar notaris, Catharina Papen gehuwd met
Anthoon Peeters inwoners van Tongerlo, welke comparante verklaarde bij deze verkocht te
hebben aan en ten behoeve van Michiel Peeters en Maria Van Reusel ook inwoners van
Tongerlo te weten van 25 roeden erve actueel bekeert tot land waarop een huis staat aan dito
Michiel Peeters en Maria Van Reusel competerende. Palende oost ... (leeg), zuid en west de
verkopers erve en noord de straat zo en gelijk de kopers het actueel in gebruik hebben, om en mits
een som van 10 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram Jan Baptist Daems en Adriaen Van Dijck als
geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 352.
Akte nr. 6

8 februari 1777.
In den naeme ons heeren amen
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Bij den inhoud van dit instrument van testament zij kennelijk aan één iegelijk dat op heden 8
februari voor mij openbaar notaris compareerden, den eerzame Anthoon Peeters en Catharina
Papen gehuwden en inwoners van de Genensche straete onder Togerlo, den eerste comparant
gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te bedde liggende beiden hun verstand en
memorie wel machtig, welke comparanten verklaarden uit vrije wil hierbij hun testament te sluiten.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een uitvaart naar
staat en conditie.
Dispositie van al hun haafelijke goederen verklaarden zij te maken den eerststervende aan de
langstlevende van hun beiden in volle eigendom en de erfelijke goederen hebben zij gemaakt aan
hun enige dochter met naam Maria Dimphna Peeters dezelfde noemende hun enige universele
erfgename.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo ten huize van de testateuren, ter presentie van Jan
Baptist Daems en Adriaen Van Dijck als geloofwaardig getuigen hiertoe aanzocht.
Catharien Papen verklaarde door haar ziekteniet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 356.
Akte nr. 7

10 februari 1777.

Op 10 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Van Broeckhoven
bejaarde jongman inwoner van Veerle, welke comparant verklaarde in volle eigendom
getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Petrus Jacobus Meijnckens cum uxore
Anna Peeters inwoners van Westerlo vooreerst een perceel heide. Palende oost Bartholomeus
Cabau en Jan Baptist Van Gansen, zuid Adriaen Verstappen, west zijne Excellentie den heer
markies van Westerlo en noord …(leeg).
Item alsnog een perceel heide. Palende oost en west zijne Excellentie of zo wie, zuid Martinus
Wuijts wegens Lucia Van Hove. Item alsnog een perceel heide in de vorm van een driehoek.
Palende oost Jan Baptist Rens nomine uxoris Anna Stevens, west de baan komende van Berchom
naar de Diestersche baan en komende noord met een punt tussen de voorzegde baan en het
voorschreven van dito Rens, al deze drie percelen gelegen onder de jurisdictie van Herselt op de
zogenaamde “ gijvel bergh “.
Aan de verkoper competerende bij de dood van zijn ouders ingevolge scheiding en deling
gepasseerd voor de wethouders van Herselt ondertekend P. H. Halloint secretaris welke koop is
geschied voor een som van 65 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Carolus Bruijnsels en Franciscus Van
Oorschot als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 361.
Akte nr. 8

20 februari 1777.

Condities en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van Petrus Swolfs publiekelijk aan de
meestbiedenden zullen te koop stellen al de haafelijke meubelen en effecten ten voorschreven
sterfhuis bevonden aan hun voor de helft competerende en voor de resterende helft aan
Franciscus Swolfs. Volgt een lijst van goederen met de vermelding van de kopers en hun
gemaakte onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk Jan Boseth en Jan Baptist Bosgaers als geloofwaardige getuigen deze 20 februari 1777.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 368.
Akte nr. 9

24 februari 1777.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Anna Verbiest weduwe van wijlen Franciscus
Pen publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen verscheidene haafelijke meubelen en
effecten. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en de gemaakte kosten
daaraan o.a. strikken, parels, neusdoeken, hemden, voorschoten, katoenen rokken …
Aldus gedaan en verkocht tot Westerlo, ter presentie van Ferdinand Teniers (stadhouder) en
Petrus Wauters deze 24 februari 1777.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 377.
Akte nr. 10

3 maart 1777.

Op 3 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Boels gehuwd met Petronella
Bruers inwoners alhier zo in eigen naam als in kwaliteit van voogd der wezen achtergelaten bij
wijlen Michiel Corten daar moeder afleeft Maria Boels actueel in huwelijk met Franciscus
Geens. Item Franciscus Corten inwoner van Herselt als oppervoogd der voorzegde wezen. Item
Adriaen Verdoenck zo in eigen naam als met procuratie op hem verleden door Martinus
Verdoenck zijn broer inwoner der stad Antwerpen en gepasseerd voor de notaris Jan Baptist
Van Dun binnen Antwerpen op datum van 6 december 1775 en alsnog ingevolge van een andere
procuratie op hem verleden door Joseph Deurst en Anna Catharina Boels gehuwden en ook
inwoners van Antwerpen gepasseerd voor de notaris H. F. Verhaghen op 2 april 1776 … alzo uit
kracht van mutueel testament bij hem Adriaen Verdoenck gemaakt met wijlen zijn huisvrouw
Maria Dimphna Van Nuten gepasseerd voor de notaris C. Coomans.
Item Catharina Verdoenck weduwe van wijlen Franciscus Van Broeckhoven inwoonster der
Heerlijkheid Herselt bijgestaan met de voornoemde Adriaen Verdoenck inwoner alhier haar broer
gebruikende de kracht en macht van zeker mutueel testament gemaakt met haar voorzegde man
gepasseerd voor de notaris C. Coomans, ter ene zijde en Joachim Jacobs inwoner van Zoerle
Parwijs gehuwd met Maria Van Dijck ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde
verkocht te hebben in volle eigendom aan en ten behoeve den voorzegde Joachim Jacobs
tweede comparant, vooreerst zeker hun gerechtigde part en deel als zij zijn hebbende uit hoofde
en bij de dood van wijlen Elisabeth Jacobs dochter van wijlen Jan Jacobs en Dimphna Boels in
zeker huis met den hof alhier gestaan en gelegen binnen Westerlo in de Polderstraat groot elf
roeden. Palende oost Gilliam Janssens, zuid de clijne Laecke west Jan Baptist Laenen
erfgenamen en noord de straat.
Item een kwebbe gelegen onder Herselt in de Quaestraet omtrent de 50 roeden in het geheel en
alzo tussen hun eerste en tweede comparanten onverdeeld en alzo voor het deel der eerste
comparanten 25 roeden op hun verstorven uit hoofde der voorzegde Elisabeth Jacobs. Palende
in het geheel lost Jan Baptist Peeters, zuid en west de erfgenamen wijlen de heer Herla en noord
de kopers erve. Item een kwebbe gelegen onder de jurisdictie in de Quaestraat, groot omtrent 50
roeden in het geheel en alsnog tussen hun eerste en de tweede comparanten.
Welke verkoop is geschied om en mits een som van 195 guldens courant Brabants geld.
Voor welke voorzegde som hij tweede comparant stellende speciaal tot pand en bij deze is
transporterende op korting en betaling een obligatie van 100 guldens courant geld als hij tweede
comparant is hebben tot last van Jan Baptist Laenen en zijn erfgenamen ingevolge rente
constitutie daarover gepasseerd voor de notaris C. Coomans alhier binnen Westerlo op datum
van 26 maart 1772 …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Hendrick Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
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Op heden deze 31 december 1777 compareerde voor de nakomende getuigen Andries Corten
inwoner van Herselt en de wettige voogden der wezen van wijlen Michiel Corten daar moeder af
leeft Maria Boels welke comparant verklaarde bij dood en aflijfigheid van wijlen Franciscus
Corten mits deze te ratificeren en van waarde te houden alzulke verkoop van zeker huis alhier
gestaan binnen Westerlo in de Polderstraat …
Actum binnen Westerlo, coram de heer E. Segers medicus licentiaat en P. N. Van Schoubroek.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 383.
Akte nr. 11

6 maart 1777.

Condities en voorwaarden waarop Anthoon Peeters weduwnaar van wijlen Catharina Papen
inwoner van Tongerlo publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerde te verhuren verscheiden
percelen van erven.
Het eerste perceel erve bestaande in omtrent 200 roeden gelegen onder Westerlo. Palende oost
Franciscus Helsen molenaar tot Elsem, zuid Peeter Papen, west en noord de abdij van Tongerlo
Het voorzegde perceel opgeroepen is bij afwerving in huur verbleven aan Martinus Vervoort voor
3 veertelen koren jaarlijks en is hier mede comparerende Hendrick Lauwerijs die zich hier als
borg stelde.
Het tweede perceel bestaande in 200 roeden land gelegen onder Westerlo geheten “ de heide tot
Overwijs “. Palende oost een straatje, west en zuid de abdij van Tongerlo en noord Jan Baptist
Daems. Het voorzegde perceel land opgeroepen zijnde is bij afwerving in huur gebleven aan
Adriaen Van Dijck voor drie veertelen en half koren. Stelde zich als borg Hendrick Van Lommel
inwoner van Tongerlo.
Het derde perceel erve groot 200 roeden geheten “ het schaepsdijck “ onder Westerlo. Palende
oost Peeter Van Leuffel, zuid de abdij van Tongerlo, west Lauwereijs Van Bel en noord Adriaen
Van Nuten. Het voorzegde perceel opgeroepen zijnde is bij afwerving in huur gebleven aan Jan
Baptist Daems voor 4 veertelen koren jaarlijks en stelde Adriaen Van Dijck zich als borg.
Het vierde perceel bestaande in een dries gelegen op “ de putten “ onder Westerlo groot 200
roeden. Palende oost Sebastiaen Horemans, zuid Peeter Verswijvel, west Sebastiaen Horemans
en noord Jan Baptist Diels. Hetzelfde perceel opgeroepen zijnde is gebleven aan Amandt
Verswijvel voor 14 guldens en 10 stuivers in courant geld in de plaats van een pacht te
aanvaarden te half maart eerstkomende en stelde zich als borg Peeter Verswijvel.
Aldus gedaan en publiekelijk verhuurd binnen Tongerlo present vele omstaanders en namelijk van
Peeter Vranckx en Hendrick Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 389.
Akte nr. 12

6 maart 1777.

Condities en voorwaarden waarop Anthoon Peeters weduwnaar van wijlen Catharina Spapen
inwoner van Tongerlo publiekelijk aan de meestbiedenden zal verkopen al zijn haafelijke meubelen
en effecten. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun gemaakte
onkosten daaraan.
Aldus gedaan en notarieel verkocht ter presentie van vele omstaanders en namelijk van H. Van
Schoubroeck en H. Tibors binnen Tongerlo. Volgen verscheidene kwitanties en vermeldingen van
onkosten van deze koopboek.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 395.
Akte nr. 13

18 maart 1777

Op 18 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Stiers bejaarde jongman
inwoner van alhier en zich hier sterk makende voor zijn zuster en broer Francisca Stiers en
Joannes Stiers ter ene en Gregorius Goemmé gehuwd met Anna Catharina Geudens inwoners
van Aarschot ter andere zijde, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan den tweede
comparant zeker huis alhier gestaan binnen Westerlo tussen zijn eerste comparants huis en het
huis van Joseph Bonhiver met alsnog een perceel hof daar omtrent gelegen, zo en gelijk
hetzelfde in huur is geweest bij zekere N. Brais garde van hare Majesteit aan den tweede
comparant wel bekent. Palende de voorschreven hoving. Oost Joannes Lorentops, zuid de
verhuurders heide, west den pad der hoving en noord de verhuurders stalletje, voor de som van 14
guldens ieder half jaar.
Volgen verdere huurvoorwaarden ...
Item dat de tweede comparant op de zoldering van zijn gehuurde huis geenszins zal mogen
leggen nog te laten leggen enige kolen, assen, nog groene mutsaards of fago maar wel droog
zijnde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Guilielmus en Josephus Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 399.
Akte nr. 14

18 maart 1777.
In den naeme ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit tegenwoordig openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk aan
één iegelijk dat op heden 18 maart voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen
Guilielmus Janssens en Elisabeth Snoeks gehuwden en inwoners van Westerlo, de eerste
comparante wel onpasselijk toch gaande en staande en de tweede comparante ziek te bed
liggende allebei, nochtans hun zinnen en verstand wel machtig, welke comparanten verklaarden
uit vrije wil hierbij te sluiten hun testament.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart.
Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke verklaarde deze den
eerstervende aan de langstlevende te laten in volle eigendom.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van de testateuren ter presentie van de
heer doctor E. Segers en Isaek Driessen als geloofwaardige getuigen aanzocht. Maria Elisabeth
Snoeks verklaarde mits haar grote ziekteniet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 403.
Akte nr. 15

22 maart 1777.

Aujourd’ hui le vingt deux de mars 1777, par devant nous moi notaire comparut Bernard Decerf le
quel a déclaré que comme il apprend que son cousin Jean Joseph Gerard, a donné procuration,
au procureur au grand Conseil de la Majesté à Malins Dension pour poursuivre en son nom, l’
exécution de l’ arrest, qu il ij a remporté le 9 novembre 1776 à charge du sieur advocat, au dit
grand conseil Devillers, le comparant consent àce que cette exception se poursuivre au nom de
son cousin par le dit procureur en conformité deja dit procuration at ce non obstant la sommation,
que ce dernier a déjà fait faire au dit avocat du méme arrêt, au nom dudit comparant comme
cessionnaire de son confinais fait er passé a Westerlo, le jour, mois et an susdit en présence de
Sr. M. C. Demeer et Jan Baptist Brion.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 405.
Akte nr. 16

1 april 1777.
In den naeme ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk aan één iegelijk dat
op heden 1 april voor mij openbaar notaris compareerde in propere persoon den eerzame Peeter
Govaerts bejaarde jongman inwoner van Gelindel tot Westerlo, onpasselijk zijnde en ziekelijk zijn
verstand en memorie nochtans wel machtig, welke comparant verklaarde bij deze uit vrije wil herbij
zijn testament te willen maken.
Willende dat zijn dood lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en
ter discretie van zijn na te noemen erfgenamen onmiddellijk na zijn aflijvigheid hem zou nagedaan
worden 100 missen tot lafenis van zijn ziel.
Item dat alsnog kort na zijn aflijvigheid alsnog zouden gecelebreerd worden 200 missen tot lafenis
der zielen van wijlen Martinus Goovaerts en Anna Bellens zijn ouders.
Item maakte hij aan Maria Anna De Keulaer dochter van Jan De Keulaer en Anna Van Hout
waarover hij (doop) peter is een som van 150 guldens eens courant geld.
Item maakte hij aan zijn halfbroer Adrianus Van Hout bij prelegaat een som van 150 guldens
eens en dat voor zijn goede diensten aan hem testateur in ziekte als anderszins gedaan.
Dispositie van zijn verdere goederen zowel de haafelijke als de erfelijke verklaarde hij testateur te
maken aan zijn half broers en zusters, te weten aan Hendrick Goovaerts, Catharina Goovaerts,
Elisabeth Goovaerts, Adrianus Van Hout, Anna Van Hout en Maria Van Hout.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel ten huize van Guilielmus Helsen en Philip
Vermeerbergen als getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 410.
Akte nr. 17

13 april 1777.
In den naeme ons Heere amen ,

Bij den inhoud van dir openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk één iegelijk dat op
heden 13 april voor mij openbaar notaris compareerde in propere personen Wilhelmus Beijens en
Anna Elisabeth Wagemans gehuwden en inwoners van Westerlo beiden gezond van lichaam
hun zinnen, verstand en memorie wel machtig, welke comparanten verklaarden met wel bedachte
zinnen en uit hun vrije wil te maken en sluiten dit hun testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart ter discretie van de langstlevende van hun beiden of hun erfgenamen met nog twee
gelezen missen van requiem te laten celebreren.
Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan zij hun haafelijke goederen verklaarden in volle
eigendom te geven den eerststervende aan den langstlevende van hun beiden. Ingeval den
testateur als eerste kwam te overlijden hij aan zijn voorschreven huisvrouw heeft gelaten dezelfde
zijn huisvrouw in het geheel niet kon genieten uit kracht van testament zo maakte hij testateur in
dat geval al hetgeen zij niet zoude kunnen genieten als dan aan zijn kinderen met zijn
tegenwoordige huisvrouw te verwekken, latende den testateur aan zijn voorkinderen van zijn
eerste huwelijk hun legitiem portie te vinden uit de erfgoederen op dezelfde voorkinderen
gedevolveerd met het afsterven van zijn eerste huisvrouw en aangaande hun erfgoederen maakte
den eerststervende aan de langstlevende van hun beiden de volle touchte en den eigendom
daarvan aan hun gemeenschappelijke kinderen in dit huwelijk te verwekken …
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendricus Verbiest en Hendricus Van
Schoubroeck hiertoe speciaal aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 415.
Akte nr. 18

14 april 1777.

Op 14 april compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer Jan Baptist Herla
inwoner alhier ter ene en Peeter Vrancks gehuwd met Dimphna Van Eeckhout inwoners van het
dorp Veerle ter andere zijde, welke heer eerste comparant verklaarde mits deze verhuurd te
hebben aan de tweede comparanten zeker huis, stal, schuur met de verdere edifitien alsmede de
landerijen en weiden, alles gelegen onder de jurisdictie van Geel ten gehucht “ Den Hasenhout “,
groot te samen omtrent 5 bunders en 300 roeden, actueel in huur bij de weduwe van wijlen
Franciscus Van Aelst waarvan de tweede comparanten deze huur accepterende om en mits een
som van 105 guldens courant Brabants geld.
Volgen de verdere huurvoorwaarden ...
Mede comparerende Anthoon Vranks inwoner van Varendonck die zich hier als borg stelde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Stiers en Peeter Wuijts als
geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 422.
Akte nr. 19

26 april 1777.

Op 26 april compareerde voor mij openbaar notaris, Paulus Vranks en Catharina Van
Broeckhoven zijn huisvrouw, welke comparanten verklaarden bij deze verkocht te hebben aan en
ten behoeve van Jan Baptist Van Broeckhoven bejaarde jongman en inwoner van Veerle en
deze koop accepterende te weten van zeker vierde part in een perceel schaarbos groot in het
geheel 300 roeden. Palende in het geheel Juffrouw ... (leeg) Vervloet, zuid hun eigendom, west
“ het gemeijn broeck “ en noord de erfgenamen van wijlen Franciscus Van Broeckhoven, aan
hun verkopers competerende blijkens scheiding en deling daarvan gepasseerd voor de
wethouders van Herselt ondertekent H. Halloint welk transport is geschied om en mits een som
van 70 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel onder Westerlo, coram Jan Joseph Verstappen en
Adriaen Van Lommel als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 425.
Akte nr. 20

26 april 1777.
In den naeme ons Heeren amen ,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk aan één iegelijk dat
op heden 26 april voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen Paulus Vranks en
Catharina Van Broeckhoven gehuwden en inwoners van Westerlo onder het canton van Gelindel
den eerste comparant ziek van lichaam en te bedde liggende en de tweede comparante gezond
van lichaam, beiden hun verstand en memorie wel machtig welke comparanten verklaarden met
wel bedachte zinnen hier hun testament te sluiten bij akte van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart. Dispositie van al hun goederen, zowel de haafelijke als erfelijke verklaarden zij te maken
aan elkaar den eerststervende aan de langstlevende van hun beiden, dezelfde daarin te noemen
volle erfgenaam nochtans de legitiemen aan hun kinderen te maken.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel onder Westerlo ten huize van de testateuren, ter
presentie van Jan Joseph Verstappen en Adrianus Van Loemel als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 431.
Akte nr. 21

26 april 1777

Op 26 april compareerde voor mij openbaar notaris, Paulus Vrancks en Catharina Van
Broeckhoven gehuwden en inwoners van Westerlo canton Gelindel en de voorzegde Paulus
Vrancks zijn voornoemde huisvrouw assisterende, welke comparanten verklaarden mits deze
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Joannes Carolus Schroven en Maria Van
Broeckhoven gehuwden en inwoners van Veerle welke Joannes Carolus Schroven alhier
present en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel land groot een half bunder
geheten “ de veldt braecke “ gelegen onder de jurisdictie van Veerle. Palende oost Cornelis
Lanen Franciscussone, zuidPeeter Kercjhofs, west Egidius Diels en noord het dorp van Veerle.
Item alsnog een half bunder land aldaar gelegen. Palende oost Cornelis Meeus, zuid het land
geheten “ den verloren cost “, west Franciscus Cimpen en noord Catharien Van Breockhoven,
zijnde gelegen in “ het binnenveld “ beide percelen voor vrij en onbelast en aan de verkoper
comparerende bij de dood der verkoopsters ouders ingevolge scheiding en deling gepasseerd voor
de wethouders van Herselt, welk transport is geschied mits een som van 375 guldens courant
geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen het voorzegde canton Gelindel onder Westerlo, coram Jan
Joseph Verstappen en Adriaen Van Loemmel als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 436.
Akte nr. 22

5 mei 1777.
In den naeme ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk aan één iegelijk dat
op heden 5 mei voor mij openbaar notaris compareerden den eerzame Hendrick Van Aelten en
Maria Dimphna Boeckmans gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste comparant gezond
van lichaam gaande en staande en de tweede comparante ziek te bed liggende, welke
comparanten verklaarden uit hun vrije wil te maken en te sluiten dit testament van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart en willende dat hun na gedaan worden 25 missen tot lafenis van hun zielen.
Dispositie van al hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke waarvan zij macht hebben
maakten zij testateuren aan elkaar in volle eigendom latende nochtans de legitiemen aan hun
kinderen in dit huwelijk alreeds verwekt.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van hun testateuren ter presentie van
Joannes Franciscus Grieten en Adriaen Tubbecks hiertoe speciaal aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 441
Akte nr. 23

5 mei 1777.
In den naeme ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk aan één iegelijk dat
op heden 5 mei voor mij openbaar notaris compareerden Hendrick Wuijts en Maria Theresia Van
De Poel gehuwden en inwoners van Westerlo, welke eerste comparant ziek te bed liggende en de
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tweede comparante gezond van lichaam gaande en staande, beiden hun verstand wel machtig
welke comparanten verklaarden uit hun vrije wil te maken hierbij hun testament van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart. Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke en vooreerst van
hun haafelijke meubelen verklaarden zij te maken aan de langstlevende van hun beiden in volle
eigendom op last der legitieme aan hun kinderen. Disposite van hun erfelijke goederen maken zij
ook aan de langstlevende de volle touchte en den eigendom daarvan aan hun kinderen in dit
huwelijk alreeds verwekt en nog te verwekken.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van hun testateuren, ter presentie van de
heer Clemens Verbruggen en Sebastiaen Patroons als geloofwaardige getuigen. Den testateur
verklaarde mits zijn zware ziekteniet te kunnen schrijven maar wel een kruis kon stellen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 447.
Akte nr. 24

9 mei 1777.
In den naem ons Heeren amen,

Zij kennelijke aan één iegelijk dat op heden 9 mei voor mij openbaar notaris compareerde
Elisabeth Verstappen weduwe van wijlen Adriaen Peeters inwoonster van Westerlo, zijnde
presentelijk ziek te bed liggende, haar verstand nochtans wel machtig, welke comparante
verklaarde bij deze van waarde te houden alzulk conjunctief testament welk zij reeds heeft
gemaakt met wijlen haar voorzegde man Adrianus Peeters gepasseerd voor de notaris P. H.
Halloint binnen Westerlo op datum van 20 maart 1757, zo begeerde zij vooreerst dat er
onmiddellijk na haar dood zouden gecelebreerd worden 200 missen tot lafenis van haar ziel
alsmede dat men haar dood lichaam zou begraven in de kerk alhier op een eerlijke manier zoals
kerkelijk gelpogen met een treffelijke uitvaart welke ordonnanties van haar zou moeten gedaan
worden door haar schoonzoon P. J. Meijnckens naar zijn goed dunken en welke executeur dit
verklaarde te willen aanvaarden …
Aldus gedaan binnen Westerlo ten huize van haar codicillatrice, ter presentie van Carolus
Bruijnseels en Joannes Stiers als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht. Elisabeth
Verstappen verklaarde mits haar ziekteniet te kunnen tekenen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 451.
Akte nr. 25

27 mei 1777.

Op heden 27 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Bosgaerts en Theresia
Priems gehuwden en inwoners van Gelindel Westerlo, welke comparanten verklaarden verkocht
te hebben aan en ten behoeve van Jan Baptist Diels cum uxore Elisabeth Schoubroeckx ook
inwoners van Gelindel onder Westerlo, den voorzegde Jan Baptist Diels alhier present en de
nabeschreven koop accepterende van zeker perceel land groot 130 roeden. Palende oost de
weduwe Vlaeijmans, zuid Adriaen Van Hout, west Adriaen Van Den Brande noord de Seijstraet,
hem verkoper competerende bij koop onder meer tegen zekere Jan Peeters welke koop is
geschied voor de som van 237 guldens en 13 stuivers courant Brabants geld.
Volgen de verkoopsvoorwaarden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten gehucht
van Gelindel, ter presentie van Amandus Helsen en Hendricus Van Schoubroeck.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 455.
Akte nr. 26

1 juni 1777.

Condities en voorwaarden waarop Joannes Wuijts en Adriaen Heijlen als wettelijke voogden der
wezen achtergelaten bij wijlen Michiel Wauters en Elisabeth Rombauts na voorgaande
publicaties aan de meestbiedende zullen te koop stellen alle haafelijke meubelen en effecten de
voorzegde wezen toe behorende. Volgt een lijst van koopwaar met vermelding van de kopers en
hun gemaakte onkosten daaraan.
Aldus gedaan en notarieel verkocht binnen Westerlo, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk Ferdinand Teniers stadhouder en … (leeg) als getuigen. Het geheel import van deze
conditie met het ongeld bedraagt ter som ban 28 guldens 1 stuiver en 2 oorden.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 461.
Akte nr. 27

4 juni 1777.

Op 4 juni compareerde voor mij openbaar notaris Peeter Luijten en Joanna Gorts gehuwden en
inwoners der jurisdictie van Herselt ten gehucht “ den blijenbergh ” 6, welke comparanten
verklaarden bij deze ontvangen te hebben uit handen van Peeter Peeters gehuwd met Maria
Calders inwoners der voorzegde jurisdictie onder Wesel, een som van 100 guldens courant geld.
De eerste comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pand vooreerst zeker perceel
land groot een zille geheten “ het steen “ gelegen op “ den blijenbergh ” onder Herselt. Palende
oost den heer secretaris P. H. Halloints, zuid dezelfde, west Dilis Nuijts en noord Hendrick Van
Den Vliet. Item alsnog een perceel land aldaar gelegen geheten “ het huijsveldt “ groot 300
roeden. Palende oost Hendrick Van De Vliet, zuid, west en noord den voorschreven heer
secretaris Halloint.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Peeter Wuijts en de heer
E. Segers als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 466.
Akte nr. 28

7 juni 1777.
In den naeme ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk aan één iegelijk dat op
heden 7 juni voor mij openbaar notaris compareerden, Peeter Peeters en Maria Calders
gehuwden en inwoners der jurisdictie van Herselt ten gehucht van Wesel, beide comparanten
gezond van lichaam hun verstand wel machtig, welke comparanten verklaarden uit eigen vrij wil te
sluiten hun testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart. Dispositie van al hun tijdelijke goederen en eerst deponerende hun haafelijke goederen
verklaarden zij te maken den eerststervende aan de langstlevende van hun beiden in volle
eigendom en aangaande hun erfelijke goederen daarvan laten zij testateuren de volle touchte
gedurende zijn of haar leven lang en de eigendom daarvan aan hun enige dochter Anna Peeters.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van de heer E. Segers en Hendrick
Van Schoubroeck hiertoe speciaal aanzocht en gebeden.

6

Blijenbergh = Blauwberg .
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 471.
Akte nr. 29

15 juni 1777.

Op heden 15 juni compareerde voor mij openbaar notaris, den heer Bernard Percij en Juffrouw
Beatrix Egidi gehuwden en inwoners der stad Aarschot, welke comparanten verklaarden bij deze
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Joannes Lorentops en zijn huisvrouw Catharina
Theodora Van Rooij inwoners van Westerlo, de voornoemde Joannes Lorentops alhier present
en de nabeschreven koop alzo accepterende te weten van zeker huis, stal, schuur met de erven
en de hovingen daarachter aan, gelegen in het dorp Van Westerlo. Palende oost den heer
secretaris P. H. Halloint, zuid de clijn Laeck, west de erfgenamen wijlen den heer A. Herla en
noord de Plaats van Westerlo.
Aan de Juffrouw Beatrix Egidi competerende als universele erfgename van wijlen Juffrouw Maria
Helena Egidi, welke verkoop is geschied mits een som van 3450 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Aarschot, coram Petrus Baens en Petrus Wuijts als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 475.
Akte nr. 30

17 juni 1777.

Op heden 17 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Goovaerts oud omtrent de 72
jaren, item Philip Vermeerbergen oud omtrent de 66 jaren, item Peeter Dauwen Peeterssone
oud omtrent de 63 jaren allen inwoners van Westerlo onder Gelindel zijn geemploijeerd voor
eerlijke en geloofwaardige personen, welke comparanten ter aanzoek van Jan Baptist Diels en
Peeter Diels inwoners van het voorzegde canton Gelindel en van Franciscus Wijnants
inwoner(s) van Zoerle Parwijs liberlijk verklaarden te attesteren bij deze op hun naam waarachtig
te wezen in plaats van eed dat zij comparanten presenteerden te doen waarachtig te zijn dat onder
het voorzegde kanton van Gelindel een straat is leidende van “ de putten “ naar gehucht geheten
Daemseijnde onder Gelindel gelegen.
Dat Jan Baptist Diels een der rekwiranten tegens deze voorzegde straat een erve heeft groot
omtrent de 3 zillen en daartegen consinerende langs twee zijden op welke erve den rekwirants
huis op staat met de schuur.
Dat tegenover het voorzegde huis ten noorden een grote breedte is bevonden in de gemelde straat
dewelke continueeerd tot tegen het is actueel toebehorende aan Franciscus Wijnants nomine
uxoris, door welke breedte de straat salvo justo in het midden is lopende ‘ den carre wegh ‘.
Dat wederzijds deze karweg op de straat aldaar hebben gestaan grote eikenbomen mitsgaders
ook tegen en langsheen het voorzegde perceel erve van de rekwirant Jan Baptist Diels.
Dat al de voorzegde bomen op de gemelde straat als dan staande zo van de ene als langs de
andere zijde van de karweg in of omtrent het jaar 1743 bij wettelijke conditie en ten overstaan van
de schepenen van Westerlo met oproepen van zekere Michiel Verachtert als dan de plaats van
stadhouder bedienende publiekelijk verkocht zijn geworden ten behoeve en door de gelijke
erfgenamen van wijlen Jan Dauwen gemeenlijk genaamd den cappelmeester aan welke wezen en
erfgenamen het voormelde perceel van erve alsdan was toebehorende.
Dat enige jaren daarna de gemelde bomen van de grond geamoveerd zijnde Jan Baptist Diels
nomine uxoris Maria Dauwen als eigenaar der voorzegde 3 zillen erve bij deling de gemelde straat
tegen zijn erve wederom als voor langsheen zijn voorberoerde erve en op de breedte van de straat
wederzijds den karrenweg heeft beplant zonder enige contradictie ja zelfs tot tegen ‘ den osiendrup
‘ der schuur actueel toebehorende aan Peeter Van Bijlen en voltijds aan Christiaen Van Bijlen
staande nu van oude tijd, ja voor de gedachtenis en memorie der depondenten op dezelfde straat
tegenover het huis van de voorzegde Jan Baptist Diels.
Dat het hun nog wel heugde dat tegenover het gemelde huis van den rekwirant Jan Baptist Diels
op den omdraai westwaarts over den karrenweg in dezelfde straat een plantage was van
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eikenbomen bij vorm van een bosje groot 8 roeden makende ‘ een geerhoek ‘ waarachter de
erfgenamen van wijlen Marten ’t Seijen meijer van Oevel westwaarts in eigendom bezaten een
perceel land westwaarts gelegen tegen de gemelde straat en nu toebehorende met den gemelde
geerhoek gewezen plantage aan dito Jan Baptist Diels bij koop tegen de gezegde erfgenamen
blijkens goedenisbrief daar van zijnde gepasseerd voor de schepenen van Westerlo getekend
L. Van Wesel en dat de gemelde bomen insgelijks door de voorzegde erfgenamen ten overstaan
van de wethouders van Westerlo publiekelijk aan de meestbiedenden nu omtrent 24 jaren geleden
zijn verkocht geworden ten profijt der gemelde erfgenamen.
Dat zij depondenten ten alle tijden bij hun gedenkenis hebben geweten dat één iegelijk tegen zij
erve op de voorzegde straat heeft gepland zowel schaarhout als bomen en hetzelfde ook zonder
contradictie hebben geklapt en genoten.
Verklaarde hij eerst en derde depondent nog bovendien dat het hun wel kennelijk is dat zo lang zij
gedenkenis hebben dat zekere Peeter Diels Janssone wonende tot Schobbroeck de bomen
gestaan hebben op de voorzegde straat tegen zij erve en alsnu anno 1776 door de rekwiranten
publiekelijk verkocht zo langs de ene zijde als langs de andere zijde van den karrenweg heeft
opgesleunt van tijd tot tijd en hetzelfde tot zijn gerief somtijds heeft uitgedaan en gebruikt en het
schaarhout hier en daar onder de gemelde bomen of aan de kanten staande heeft afgehouwen en
zonder enige stoornis gebruikt.
Dat zij depondenten geenszins weten nog hebben horen zeggen dat zijne Excellentie den heer
markies van Westerlo of hun officieren of rentmeesters enig recht van planten op de voorzegde
straat zouden gepretendeerd hebben nog ook ooit enig strooisel of haksel zouden hebben
verkocht.
Doch dat het hun nog wel heugde dat de rentmeester van zijne voorzegde Excellentie differente
reizen heeft haksel of strooisel heeft verkocht op de straat leidende van “ de putten “ naar de
voorzegde Kapel en ook op degene leidende van de voorzegde “ putten “ naar de Plein van
Gelindel alsmede op de twee voorzegde straten hebben gezien enige plantages van eijken bomen
door den rentmeester van zijne voorzegde Excellentie verkocht en na maals op nieuw herplant .
Nee aliter nee amplius en want het redelijk is der waarheid getuigenis te namelijk des aanzocht
zijnde zo verklaarden de comparanten bereid te zijn te compareren hetzij voor hare Majesteits
Souvereine Raad van Brabant en de wethouders alhier indien nodig om verklaringen te
vernieuwen.
Gevende hij eerste depondent voor reden van wetenschap dat hij onder het canton van Gelindel
van zijn jonge jaren altijd heeft gewoond tot heden toe, den tweeden depondent gevende voor
redenen van wetenschap aldaar nu te hebben gewoond omtrent 40 jaar en dat hij alzo hetzelfde
heeft gezien en ondervonden, en den derden depondent bekende dat hij aldaar sinds zijn jonge
jaren tot heden heeft gewoond zelfs heeft geassisteerd in het sleunen der bomen op den
voorberoepen “ geerhoeck “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Van Passel en Jan Blommé.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 480.
Akte nr. 31

18 juni 1777.
In den naem ons Heeren amen ,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat één iegelijk dat
op heden 18 juni voor mij openbaar notaris compareerden Jan Verdoenck en Anna Elisabeth
Deckers gehuwden en inwoners van Zammel jurisdictie van Geel, den eerste comparant gezond
van lichaam en de tweede comparante ziek te bed liggende, beiden hun verstand en memorie wel

Notariaat Martinus Norbertus Van Schoubroeck 1775-1796

Pagina | 48

machtig, welke comparanten verklaarden uit vrij wil te maken en te sluiten dit hun testament of
akte van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart naar staat en conditie en dat er onmiddellijk na hun aflijvigheid zouden gecelebreerd
worden 6 missen tot lafenis hunner zielen.
Dispositie van al hun haafelijke goederen maakten zij aan elkaar in volle eigendom, op last van te
laten legitimeren aan hun gemeenschappelijke kinderen dezelfde behoorlijk op te voeden en te
onderhouden tot den ouderdom van 24 jaar mitsgaders te betalen alle haafschulden en gevende
de volle procuratie en macht om te mogen verkopen zeker een perceel land erve gelegen tot
Gelindel onder Westerlo aan de testatrice gezamelijk met haar broer Peeter Deckers ieder voor
een juiste helft competerende groot in het geheel een half bunder.
Verder disponerende van al hun erfgoederen daarvan maakten zij deze ook aan elkaar de volle
touchte gedurende het leven van de langstlevende en den eigendom van al hetzelfde aan hun
dochter Anna Maria Verdoenck dezelfde daarin noemende volle erfgename laten de legitieme
daarvan aan hun oudste dochter Maria Elisabeth Verdoenck …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zammel ten huize van de testatrice, coram Peeter Van Den
Putte en Joannes Baptista Van Wesemael als getuigen. De testatrice verklaarde door haar
bezwaarlijke ziekte nu niet meer te kunnen stellen dan een kruis.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 485.
Akte nr. 32

24 juni 1777.

Condities en voorwaarden waarop Adriaen Van Leuffel als gelaste van de heer Verreijcken
advocaat en secretaris der stad Lier en aangestelde wettelijk voogd over Anna Maria Van Leuffel
dochter van wijlen Jan Baptist Van Leuffel en … (leeg) ... alsmede gelaste van Joseph Van
Leuffel publiekelijk aan de meestbiedenden zal verhuren 2 differente percelen land en aan de
voorzegde wees benevens de voornoemde Joseph Van Leuffel als enige erfgenamen van wijlen
Peeter Van Leuffel hun gewezen vaderlijke oom aan hun competeerden.
Het eerste perceel bestaande in 200 roeden land gelegen onder Zoerle Parwijs. Palende oost
Hendrick Van Nuten, zuid de abdij van Tongerlo, west Anthoon Peeters erfgenamen en noord
Adriaen Van Nuten. Joannes Blommé aanvaarde den handslag van deze koop voor zes veertelen
en een loop koren te betalen. Adriaen Van Dijck verklaarde zich voor deze huur borg te stellen
Aldus gedaan en publiekelijk verhuurd, coram Peeter Verstappen en Franciscus Van Dijck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 490.
Akte nr. 33

1 juli 1777.

Op 1 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Van Castel Andriessone oud
omtrent 64 jaar inwoner van Oosterlo onder Geel. Item Jan Van Castel Janssone oud omtrent 41
jaar actueel wonende op de hoeve “ de spickdoren “ alhier binnen Westerlo, dewelke ter instantie
van de heer Hendrick Bernard Percij inwoner der stad Aarschot gezamenlijk en elk van hun in
bijzonder verklaarden en attesteerden bij deze uit vrije wil en dat alles tenminste van justitie,
dewelke toties quoties des aanzocht zijnde waarachtig te zijn en indachtelijk te wezen dat zij in hun
jonge jaren hebben gewoond met hun ouders op zekere hoeve gelegen omtrent de windmolen van
Zoerle onder de jurisdictie van Westerlo waar actueel de pachter van is en woonde Jan Van
Passel nu in eigendom competerende aan Juffrouw Beatrix Egidi gehuwd met den rekwirant.
Dat het hun depondenten nog wel kennelijk is dat onder het labeur en winning der zelfde hoeve ten
dien tijde waren twee verschillende weiden een weinig verschillende in grootte de ene gelegen
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achter de andere gesepareerd met een gracht. Palende in het geheel deze twee weiden oost
Peeter Struijven actueel molenaar in Herentals, zuid “ den pensenpoel loop “ en daarover zijne
Excellentie den heer markies van Westerlo, west zijne voorzegde Excellentie met zijn dreef
leidende van “ den septloop “ of “ Zoelsche dreef “ naar de “ quarecken “ en noord “ de
Zoelsche dreef “ voornoemd.
Dat de weg leidende van de voorzegde hoeve naar de voorzegde weiden was langs en door de
actuele gemeenschappelijke Herbaan tot over “ den septloop “ op het einde van “ de Zoelsche
dreef “ leidende naar “ de quarecken “ en westwaarts gelegen tegen de twee voornoemde
weiden. Dat de eerste weide haar inrij of heurtgat had op den hoek dezelfde weide vooraan,
alwaar deze twee voorzegde dreven te weten “ de Zoelsche dreve “ en de dreef leidende van
dezelfde
“ Zoelsche dreve “ naar “ de quarecken “ hun samen vervoegen alwaar den inrij alsnog tot
hedendaags wordt bevonden en dat de tweede of achterste weide haar weg had van deze plaats
rechtdoor de voornoemde dreef leidende naar “ de quarecken “ tot naast de scheigracht der twee
voorzegde weiden en aldaar hadden haar inrij twee of drie passen voorbij de scheigracht den hoek
dezelfde tweede weide en dat zo met karren, paarden, beesten als anderszins zonder daar over
enig belet of stoornis te hebben gehad.
Dat zij depondenten menigmaal door dezelfde wegen zelfs naar de voorzegde weiden hebben
gepasseerd met paard en kar geladen met hooi, turf, russen, assen en zo verder ook gestouwen
met hun vee.
Dat het aan hun depondenten zeer wel indachtig is dat de voornoemde gracht scheidende de twee
weiden van elkaar van tijd tot tijd werd gezuiverd en open gemaakt tot overlast der wateren en dat
zij zelfs daar aan hebben geassisteerd nog (n)ooit hebben gezien een weg door of over de
voorzegde gracht, nog de minste passages leidende van de voorste in de achterste weide.
Dat het hun comparanten nog wel kennelijk is dat er achter de schuur der voorzegde hoeve lang
de kant van het molenhuis of westwaarts enige passen van dezelfde schuur was een elzen haag of
vorm van elzenhagen waarin 2 bomen stonden, verklarende den eerste comparant niet te weten of
het waren elzen of asdoorne bomen en den tweede comparant attesterende dezelfde geweest te
zijn twee esdoornen bomen omtrent in het midden der zelfde haag, welke bomen zo hij tweede
depondent verklaarde dat ze publiekelijk verkocht zijn onder meer andere door wijlen jonker Carel
De Persij alsdan eigenaar der voorzegde hoeve nomine uxoris, Juffrouw Theresia Egidi
verklarende hij eerste depondent dat het kennelijk is dat deze bomen zijn opgesleunt geweest per
order van zijn vader om schade te behouden dewelke takken van hetzelfde toebehoren aan het
dak de voorzegde schuur en dat de voorzegde elzenhaag ook door order en ten profijt, zijns vader
als pachter der zelfde hoeve werd gekapt en gebruikt.
Dat het voorzegde aan hem eerste depondent wel kennelijk is dat aan de voorzegde hoeve annex
was een heiken groot 18 roeden bij vorm van een driehoek. Palende oost de heer Mangelschots
erfgenamen, zuid, west en noord zijne Excellentie den heer markies van Westerlo waarop zijn
vader strooisel hakt en door hem depondent zelfs verscheidene reizen van de voorzegde heide is
thuis gevoerd.
Allegerende hij eerste comparant voor reden van wetenschap dat hij in zijn jonge jaren met zijn
akkoord op de voorzegde heide ten zijde van 12 jaar heeft gewoond en dat hetzelfde alzo hebben
gezien en gelogen en den tweeden comparant allegerende zijner reden van wetenschap zegt dat
hij immediaat na dat de ouders van den eerste depondent de voorzegde hoeve hebben ontruimd
en daarvan zijn af gescheiden hij aldaar is komen wonen en met zijn ouders is verbleven ten tijde
van 18 jaren en al hetgeen voorschreven en bij hem gedeponeerd alzo heeft gezien, ondervonden
en gelogen verklarende zij comparanten attestanten ten alle tijde des aanzocht bereid te zijn te
compareren hetzij voor hare majesteit Souvereine Raad van Brabant en de wethouders van
Westerlo als om elders daar het nodig zal wezen.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Baptist Van Dingenen en
Franciscus Claes als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 495.
Akte nr. 34

3 juli 1777.

Op heden 3 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Milants gehuwd met Anna
Elisabeth Van Kerckhoven inwoners van Zoerle Parwijs ter eerste. Item Anna Maria Milants en
Jan Anthoon De Croock gehuwden inwoners der jurisdictie van Westerlo, den voorzegde Jan
Anthoon De Croock zijn huisvrouw authoriserende ter tweede en tot slot Jan Baptist Torfs
gehuwd met Anna Elisabeth Milants inwoners van Wiekevorst, dito Jan Baptist Torfs en zijn
voorzegde huisvrouw insgelijks tot het nabeschreven ten volle authoriserende, allen kinderen en
erfgenamen van wijlen Joannes Milants en Anna Elisabeth Vervoort welke comparanten
kennen en leiden bij deze in der minnen met goede deliberatie en met rijpe raad in gelijke parten
en delen gescheiden en gedeeld te hebben aan hun competerende na de aflijvigheid van hun
voorzegde ouders.
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker huis, stal en schuur met het binnenblok daaraan gelegen
groot 100 roeden gelegen onder de jurisdictie van Westerlo. Palende oost Jan Anthoon De Croock
zuid de zelfde dividenten erve, west Peeter Van Kerckhoven en noord des Heerenstraet.
item een perceel land geheten “ de overwijsche heijde “ groot 200 roeden gelegen onder de
voorzegde jurisdictie van Westerlo. Palende oost oost de erfgenamen van wijlen Jan
Hasendoncks, zuid de straat, west Michiel Van kerkhoven erfgenamen en noord Jan Verstappen.
Item zal deze kavel trekken tot onderhoud van het voorzegde huis alle jaren uit het voorlijf vier
gulden en dat van 2 jaar te expireren het laatste met Bamis van het jaar 1778, dus te samen 8
guldens courant geld en is deze kavel bij loting bevallen aan Adriaen Milants.
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker een perceel land groot 150 roeden insgelijks onder
Westerlo. Palende oost de erfgenamen Peeter Swolfs, zuid ‘S Heerenstraet, west Hendrick Steurs
en noord Peeter van Kerkhoven op last van 4 stuivers min of meer aan zijne Excellentie den heer
markies van Westerlo in cijns.
Item alsnog een derdel hooiwas in “ het heultjens gebroeckt “. Palende oost het wederdeel
competerende aan de erfgenamen Jan Snijers in het geheel oost Hendrick Vinckx, zuid de grote
Nethe en noord de clijn Laecke, op last dat den eigenaar van deze kavel aan den eigenaar den
derde kavel zal moeten betalen een som van 30 guldens in Brabants geld te voldoen tussen heden
datum en half maart van het jaar 1777 en is deze kavel bij loting bevallen aan Anna Elisabeth
Milants gehuwd met Jan Baptist Torfs.
Item en tot slot is aan de derde kavel gesteld zeker perceel land onder Westerlo gelegen groot een
bunder geheten “ het ven “. Palende oost de dreef van de heer markies van alhier, zuid Adriaen
Dauwen erfgenamen, west Cornelis Verberckt en noord het binnenveld der condividenten met
anderen op den last van 10 stuivers min of meer cijns aan den heer markies voorschreven en is
deze kavel bij loting bevallen aan Anna Maria Milants.
Item is de geconditioneerde dat den eigenaar van de eerste kavel zal toestaan en permitteren aan
den eigenaar der derde kavel dat hij zal uit zavelen en vermogen te halen zoveel zavel tot uit het
binnenblok gesteld onder den eerste kavel tot dat hetzelfde zal hebben en blijven ter hoogte gelijk
hetzelfde binnenblok alreeds is uit gezaveld …
Aldus gedaan en gedeeld binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Peeter Wuijts.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 502.
Akte nr. 35

4 juli 1777.

Op 4 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Heijlen bejaarde jongeman
inwoner van het canton Gelindel onder Westerlo bekende ontvangen te hebben uit handen van
Guilliam Sprengers en Elisabeth Mortelmans gehuwden en inwoners der voorzegde jurisdictie
een som van 125 guldens courant geld.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker een perceel zowel land als bos als
weide geheten “ de duijtses heijde “ groot 300 roeden, gelegen onder Westerlo tot
Straeteneijnde. Palend oost de erfgenamen Marten helpen, zuid Jacobus Heijlen, west de
erfgenamen Teodorus Luijten en noord Adriaen Dauwen aan hem rentgelder competerende bij
dood van zijn ouders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en P. N. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 504.
Akte nr. 36

11 juli 1777.

Condities en voorwaarden waarop Joannes Wuijts en Adriaen Heijlen in kwaliteit van wettelijke
voogden der achtergelaten wezen van wijlen Michiel Wauters en Elisabeth Rombauts bij deze
publiekelijk aan de meestbiedenden zullen verkopen zeker een perceel weide of eussel, geheten
“ de goorkes “ gelegen tot Herselt omtrent de baan Wesel. Palende oost zijne Excellentie den
heer alhier, zuid het Beneficie Servasi, west Jan Franciscus Jansens en noord Diel Verboven. Aan
de voorzegde wezen toebehorende ingevolge scheiding en deling tegens hun condividenten der
goederen van wijlen Hendrick Rombauts en Anna Wuijts daarover gesloten voor de wethouders
van Herselt op datum juni 1777.
Compareerde Franciscus Janssens dewelke na langdurige roepen den handslag heeft
ontvangen van deze koop voor de som van 36 guldens en stelde daarop nog 4 hoogen.
Compareerde Peeter Peeters die deze koopsom verhoogde met één hooge, de voorzegde
Franciscus Janssens stelde nog een hooge bij en Peeter Peeters stelde zich voor borg van deze
koop.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Herselt coram Franciscus Peeter en Jan Schellens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 509.
Akte nr. 37

12 juli 1777.

Condities en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Peeter Swolfs publiekelijk
aan de meestbiedenden zullen verkopen alle granen ten velde staande en aan hun voor de helft
competerende waarvan de andere helft in eigendom is van Jan Franciscus Swolfs mede
erfgenaam en verkoper.
De kopen koren, eerste koop groot omtrent een zille koren op het land tegenover het huis
Tweede koop bestaande in het wederdeel noordwaarts gelegen …etc
Zevende koop bestaande in drie percelen boekweit.
Achtste koop bestaande in omtrent 30 roeden gerst.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram vele omstaanders en namelijk Jan
Baptist Van Kerckhoven en Martinus Van Dijck als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 515.
Akte nr. 38

31 juli 1777.
In den naeme ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk één iegelijk die dit
testament zullen zien of horen lezen dat voor mij openbaar notaris compareerden, Maria Theresia
Struijven en Joanna Catharina Struijven bejaarde jonge dochters inwoonsters van Westerlo en
ook gezond van lichamen en al hun zinnen wel machtig, welke comparanten bekenden uit vrije wil
en onbedwongen hierbij te maken en te sluiten hun testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart en willende dat er onmiddellijk na hun overlijden zouden na gedaan en gecelebreerd
worden voor ieder van hun 100 missen tot lafenis hunner zielen.
Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke verklaarden zij
testateuren te maken den eerststervende aan den langstlevende van hun beiden in volle eigendom
en ingeval van enig overschot na de dood van de langstlevende van hun beiden begeerden ze te
maken aan hun broer Jan Baptist Struijven en bij zijn aflijvigheid aan zijn kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram van den eerwaarde heer J. Van De
Weeteringhe en Gerard J. Janssens als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 520.
Akte nr. 39

9 augustus 1777.

Op 9 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Wuijts in kwaliteit als wettelijke voogd
der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen Wuijts en Elisabeth Van Kerckhoven inwoners van
Westerlo. Item Peeter Wuijts bejaarde jongman zoon van de voorzegde Adriaen Wuijts en
Elisabeth Van Kerckhoven ter ene en Peeter Jennes gehuwd met Maria Van De Vliet inwoners
van Berghom jurisdictie van Herselt, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan de
voorzegde Peeter Jennes zeker huis, stal, schuur, hof en binnenblok, groot 175 roeden gelegen
tot Berghom. Palende oost Jan Baptist Van Echelpoel, zuid de straat, west Jacobus Wuijts en
noord “ de hooge dreve “.
Item alsnog een perceel weide, groot 170 roeden gelegen in de Quaestraet onder Herselt. Palende
oost Jacobus Wuijts, zuid “ de Quaestraetsche dreve “, west Cornelis Tibors erfgenamen en
noord den heer markies alhier. De huurder was verplicht jaarlijks te betalen in voldoening der
voorlijf een som van 20 guldens courant Brabants geld en in korenpacht 3 en een halve veerteel
zuiver koren.
Volgende de huurvoorwaarden o. a.:
item zullen de huurders in de huizinge of keuken leggen een zolder hetzij van leem of planken en
dat tussen heden en een jaar tijd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Jan Baptist Van
Dingenen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 525.
Akte nr. 40

27 augustus 1777.
In den naeme ons Heeren amen,
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Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk dat op heden
27 augustus voor mij openbaar notaris compareerden Jan Franciscus Swolfs en Anna
Catharina Van Goensel inwoners van Westerlo in “ het gooreijnde “, den eerste comparant ziek
te bed liggende en de tweede comparante gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden
uit eigen vrije wil hierbij hun testament of akte van uiterste wil te maken.
Willende dat hun dode lichamen ter gewijde aarde zou begraven worden met een eerlijke uitvaart
naar staat en conditie en ter discretie van hun na te laten erfgenamen willende dat hun nagedaan
worden 2 missen voor ieder particulier tot lafenis hunner zielen.
Dispositie van al hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke willende zij testateuren dat al
dezelfde zouden gaan aan de langstlevende van hun beiden en hun gemeenschappelijke kinderen
ingevolge landsrecht …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van hun testateuren, ter presentie van
Jan Peeters en Joannes Baptista Van Kerckhoven als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 531.
Akte nr. 41

24 september 1777.

Op heden 24 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joseph Victorius Verboven
gehuwd met Maria Dimphna Peeters inwoners van het dorp van Tongerlo ter ene en Joannes
Schroven gehuwd met Dimphna Van Den Poel inwoners van Zammel op “ de brede rijt “
jurisdictie van Geel ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij deze verhuurd te
hebben aan den tweede comparant zeker huis, stal, schuur, hof met het binnengeleg, groot 4
bunders gestaan en gelegen tot Liessel jurisdictie van Geel onder de tiende van Hasenhout Nr. 81
zijnde leenroerig onder het Leenhof van de vrouw Princesse van Geel. Palende oost en noord de
straat, zuid “ de pleijne “ en west den heer Jan Baptist Herla cum suis en den heer L. Van Wesel.
Item nog een perceel land aldaar gelegen onder de voorzegde thiende Nr. 81 groot 2 bunders.
Palende oost Marten Daems, zuid ’S Heerenstraet, west hun eigendom en noord de veldstraat.
Item alsnog een perceel land aldaar gelegen Nr. 105 groot omtrent een half bunder geheten “ den
petercelie hof “. Palende oost Anna Peetermans erfgenamen, zuid de clijne Wimpe, west Marten
Daems en noord ‘ S Herenstraat.
Item alsnog een weide genaamd “ clerens dries “ aldaar onder dezelfde tiende gelegen Nr. 107
groot 2 bunders. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid de Wimpe, west Anna Peetermans en
noord de straat, leenroerig onder de voorzegde Princesse.
Tot slot een half zille hooi was gelegen in “ de Wimpe “ omtrent het voorzegde perceel onder de
voorzegde tiende Nr. 130. Palende oost Jan Peetermans, zuid Jan Hasendonckx, west Adriaen
Verbist en noord de verhuurders erve.
Om en mits hiervoor jaarlijks te betalen een som van 40 guldens courant Brabants geld. Voor
graanpacht, voor de pacht van het perceel land het binnengeleg onder de tiende gelegen Nr. 81 20
veertelen goed leverbaar koren en voor de resterende verder landerijen alsnog 27 veertelen koren.
Item is geconditioneerd dat ingeval den verhuurder of zijn huisvrouw de voorzegde huizingen en
edidfitien met de landerijen, weiden en hooiwassen zelf wilden bewonen en labeuren dat de
pachter daar ten allen tijde half maart en half oogst zal moeten afscheiden alle jaren als het aan de
verhuurder of zijn huisvrouw gelieven zal …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van … Meijckens en Arnoldus
Boeckmans als geloofwaardige getuigen hiertoe geroepen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 539.
Akte nr. 42

27 september 1777.
In den naeme ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat één iegelijk dat
op heden 27 september voor mij openbaar notaris compareerde, Maria Eijckmans laatste
weduwe van wijlen Anthoon Van Hout inwoonster van Westerlo, ziek te bed liggende haar zinnen
en verstand wel machtig, welke comparante verklaarde bij deze uit vrije wil hierbij geordonneerd te
hebben haar testament of akte van uiterste wil.
Ten een eerste begeerde zij dat haar dood lichaam begraven zou worden ter gewijde aarde met
een eerlijke uitvaart. Dispositie van al haar goederen zowel de haafelijke als de erfelijke verklaarde
zij dezelfde te laten en te maken in volle eigendom aan haar dochter Maria Catharina Van Hout
gehuwd geweest hebbende met wijlen Peeter De Langen de voorzegde dochter daarin
instituerende met vol recht van institutie latende nochtans de legitieme portie aan haar verdere
kinderen dezelfde daarin instituerende als voor.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van haar testatrice, ter presentie van
Peeter Verlinden en Hendrick Tibors als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 544.
Akte nr. 43

7 oktober 1777.

Op 7 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Wijnants gehuwd met Elisabeth
Van Dingenen inwoners van Wiekevorst en oudste zoon van Jan Franciscus Wijnants en
Catharina Diels gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs alhier present en in het nabeschreven
consenterende, welke comparant verklaarde uit zonderlinge genegenheid tot zijn broers en zusters
en verdere redenen hem moverende zo voor hem als voor zijn nakomelingen volle afstand te doen
van alzulk recht, actie of pretentie als hij comparant hetzij alreeds of nogmaal zou hebben bij de
dood of aflijvigheid van zijn ouders als oudste zoon in de leengoederen en daarin niet meer
reserverende in scheiding en deling als zijn keuze en gerechtigd aan part.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Adrianus Van Leuffel en Franciscus
Verreijdt als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 547.
Akte nr; 44

15 oktober 1777.

Op 15 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Peeters oud omtrent de
60 jaar. Item Sieur Joannes Baptist Verellen oud omtrent 66 jaar ? Item Sieur Joannes Baptist
Wuijts oud schepen oud omtrent de 64 jaar. Item P. J. Meijnckens oud omtrent de 50 jaar, Item
Petrus Verboven oud omtrent de 38 jaar en tot slot Franciscus Van Waenroij oud omtrent de 30
jaar de laatste comparanten actuele schepenen van Westerlo, alle comparanten inwoners van het
dorp Westerlo zijnde gereputeerd voor eerlijke en geloofwaardig personen, welke comparanten ter
rekwest en instantie van Anna Dimphna Tibors inwoonster van Veerle gezamenlijk en elk voor
hun in het bijzonder bij deze liberlijk op hun naam de waarheid in de plaats van eed dewelke zij
presenteerden te doen waarachtig te zijn en bij hun indachtig te zijn bij hun geheugenis in het dorp
van Veerle aan de eigenaars van het huis genaamd “ den engel “ betaalde iedere reis een
negenmanneke voor passagie geld van de brug en dijk aldaar voorgereden karren bespannen met
een paard verklaarde den voorschreven Jan Baptist Wuijts dat hij zelf differente reizen met vijf à
zes en veertig jaar geleden de voorzegde passagies of wel geld heeft betaald en den
voorschreven P. J. Meijnckens attesteren dat hij het voorzegde weggeld zelf betaalde en den
voorzegde Jan Franciscus Van Waenrooij dat hij insgelijks hetzelfde weggeld verscheidene
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reizen heeft zien betalen, gevende voor redenen van wetenschap dat zij hetzelfde altijd zo hebben
geweten en horen zeggen en namelijk den voorzegde Jan Baptist Wuijts, P. J. Meijnckens en J.
Fr. Van Waenrooij hetzelfde hebben geplogen en zelf ondervonden …
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 550.
Akte nr. 45

18 oktober 1777.

Op 18 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Schroven gehuwd met Dimphna
Van De Poel en inwoners van Zammel ter ene en Peeter Geerts gehuwd met Theresia Van Den
Plas ook inwoners van het voorzegde Zammel ter andere zijde, welke eerste comparanten
verklaarden aan de tweede verhuurd te hebben zeker zijn eerste comparants huis, stal, schuur, hof
en landerijen, weiden, beemden, heiden en zo verder, alles gelegen onder Zammel jurisdictie van
Geel en Westerlo zo en gelijk hij eerste comparant hetzelfde actueel bewoond en in gebruik heeft
waarvoor hij tweede comparant alle jaren in voorlijf aan den eerste comparant ten zijn huis
beloofde te betalen een som van 54 guldens courant Brabants geld en in graanpacht 20 veertelen
goed droog en wel bereid koren. Volgen de veehuurvoorwaarden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 556.
Akte nr. 46

20 oktober 1777.

Op 20 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Anna Catharina Peeters en Adriaen
Bellens 7 gehuwden en inwoners van Olen. Item Joannes Heijns in kwaliteit van wettelijke voogd
der wezen achtergelaten bij wijlen zijn broer Cornelius Heijns daar moeder af leeft de voorzegde
Anna Catharina Peeters. Item Joannes Baptista Heijns bejaarde jongman en Adrianus
Franciscus Heijns gehuwd met Maria Christina Dauwen inwoners van het voorzegde Olen en
beide zonen van wijlen den voornoemde Cornelis Heijns en Anna Catharina Peeters ter ene.
Item Anna Peeters en P. J. Meijnckens gehuwden en inwoners van Westerlo ter tweede en tot
slot Maria Dimphna Peeters gehuwd met Josephus Victor Verboven inwoners van Tongerlo ten
derde zijde. De voorzegde P. J. Meijnckens en dito Joseph Victor Verboven alhier present en
hun huisvrouwen assisterende, allen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen
Peeters en Elisabeth Verstappen die gehuwden waren, welke comparanten bekenden in der
minnen te regelen in drie gelijke parten en delen gescheiden en gedeeld te hebben alle iegelijke
goederen, huizen, landerijen, weiden, beemden, bossen, heiden als anderzijds aan hun
comparanten competerende en op hun verstorven bij de dood en aflijvigheid van hun voorzegde
ouders.
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker een huis, stal, schob, hof en binnenveld gelegen en
gestaan onder Olen tot Meeren, groot 450 roeden. Palende oost de straat en Pleijne aldaar en
Maria Backs, zuid de weduwe van Peeter Heijlen, west Cornelis Verhagen en noord de straat.
Item een perceel hooi was gelegen onder de jurisdictie van Geel, groot 62 roeden genaamd “ de
schurendelle “. Palende oost Marten Van Genechten, zuid de erfgenamen Franciscus Hendrix,
west Cornelis Molenberghs en noord de kleine Nethe.
Item een perceel hooi was genaamd “ de eghde “ onder de jurisdictie van Geel gelegen, groot 100
roeden. Palende oost Peeter Meir, zuid Peeter Boecks, west de erfgenamen Franciscus Hendrickx
en noord Jan Luijten.
Item een perceel hooi was onder voorzegde jurisdictie van Geel gelegen, geheten “ de neijs
zille “ groot 100 roeden. Palende oost Peeter Verstappen, zuid Peeter Van Hove, west en noord
de erfgenamen van Franciscus Hendrix.
7
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Item een half bunder hooiwas op “ den mosbergh “ onder Geel gelegen. Palende oost Peeter
Boecks, zuid de weduwe Jan Heijlen, west Hendrick Verbiest en noord Geerardus Bellens
erfgenamen.
Item alsnog een perceel hooiwas op “ het goor “ onder Geel groot 150 roeden. Palende oost
Adriaen Menten, zuid Adriaen Verstappen, west de erfgenamen Adriaen Verstappen en noord
Hendrick Vervecken, Adriaen Vervecken, Jan Bapt. Elle ?, Adriaen Menten en hun eigendom en
nog anderen.
Item en perceel hooi was aldaar gelegen groot 100 roeden. Palende oost Guilliam Broeckhoven
cum suis, zuid hun eigendom, west de erfgenamen Adriaen Van De Weijer en noord de
erfgenamen Willebordt Baeten.
Item alsnog een perceel hooi was onder Geel gelegen in “ de mosselgoren “ groot 75 roeden.
Palende oost Jan Laenen, zuid Marten Peeters, west den loop en noord Philip Hendrix.
Item een perceel dries genaamd “ de heijkens “ onder Olen gelegen, groot 300 roeden. Palende
oost Adriaen Helsen, zuid den H .Geest tafel van Oevel, west de weduwe van Peeter Heijlen en
noord Anna Maria Peeters.
Item alsnog een perceel land groot 200 roeden gelegen onder Olen. Palende oost de straat, zuid
de weduwe Peeter Heijlen, west Jan Groenen en noord ..(leeg).
Item een perceel land genaamd “ den steen acker “ groot 400 roeden. Palende oost Amandt Van
Hout, zuid Cornelis Geerewaerts, west Adriaen Goor en noord hijzelf.
Item een perceel land “ den clijnen steenacker “ genaamd gelegen onder Olen, groot 62 roeden
Palende oost Maria Daems, zuid en west zijn eigendom en noord Adriaen Van Nuten.
Item een perceel dries genaamd “ het net “ groot 300 roeden aldaar gelegen. Palende oost Marten
Van Nuten, zuid Adriaen Van Nuten, west Anna Maria Peeters en noord de erfgenamen Peeter
Peeters. En is deze kavel bij loting bevallen aan Maria Dimphna Peeters.
Aan de tweede kavel werd gesteld vooreerst zeker huis, stal, schuur, hof en binnenblok gelegen
tot Meeren, groot 600 roeden. Palende oost, zuid en noord de straat en west Marten Leijsen
genaamd “ het cappellenblock “.
Item een perceel hooi was op “ het neergoor “ onder de jurisdictie van Geel gelegen, groot 33
roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter Verachtert ?, zuid en west Jan Baptist Boecks.
Item een perceel hooiwas onder Olen gelegen op “ het slept “ groot 103 roeden. Palende oost
Jacobus Menten erfgenamen, zuid Norbert Oniaerts, west “ de gasthuisbemden “ over de loop en
noord de kleine Nethe, makende een juist vierde en rijdende tegen de andere drie vierde delen te
weten tegens hetgeen compareerde aan het nonnenklooster van Herentals tegen de H. Geest tafel
van aldaar en tegen Peeter Van Dijck.
Item alsnog een perceel hooi was onder Geel gelegen groot 37 en een halve roede op “ de strick
bemden “. Palende oost de heer Moortgat secretaris van Geel, zuid Jan Van Doninck, west Jan
Meeus en noord de erfgenamen Adriaen Verstappen.
Item een perceel kwebbe, heide en moeren in “ de mosselgoren ” groot 100 roeden. Oost de
erfgenamen Sr. De Bré, zuid de loop, west Marten Daems en noord “ de jansse heide “.
Item een perceel weide of dries genaamd “ den graven dries “ onder de jurisdictie van Olen
gelegen, groot 150 roeden. Palende oost de erfgenamen Marten Berinx, zuid Peeter Verstappen
west Peeter Wuijts erfgenamen en noord de voorzegde Marten Berinx erfgenamen.
Item een perceel hooi was onder Geel in “ het varen broeck “ onverdeeld met Peeter Engelen.
Palende in het geheel oost Peeter Verschuren cum suis, zuid Cornelis Gossens, west Cornelis
Van Gorp en noord Sr. A. Tavernes cum suis, Jan Claes cum suis en nog anderen.
Item een perceel land genaamd “ den bosch “ groot 750 roeden gelegen onder Geel. Palende
oost de erfgenamen Sr. C. A. De Witte, zuid Philip Hendrix, west Joanna Van Genechten en noord
de erfgenamen van den voorzegde Sr. C.A. De Witte.
Item een perceel land groot 200 roeden gelegen onder Geel. Palende oost Joanna Van
Genechten, zuid en west Peeter Verlinden en noord Jan Verboven.
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Item een perceel dries genaamd “ het venneken “ gelegen onder Olen, groot 200 roeden. Palende
oost de straat, zuid Jan Heijlen, west de weduwe van Peeter Heijlen en noord Joanna Van
Genechten.
Item een dries genaamd “ de bracksche hoeve “. Palende oost Cornelis Verachtert, zuid Adriaen
Van Nuten, west een straatje en noord Jan Heijlen, groot 350 roeden.
Item een perceel land genaamd “ het veldeken “ onder Olen gelegen, groot 80 roeden. Palende
oost Marten Lanen, zuid Amandt Van Hout, west Joanna Van Genechten en noord de straat.
Item een perceel land genaamd “ den hoeck “ onder Olen gelegen, groot 380 roeden. Palende
oost en noord de straat, zuid de erfgenamen Marten Verbiest en west Cornelis Peeters.
En is deze kavel bij loting bevallen aan Anna Catharina Peeters gehuwd met Adrianus Bellens.
Aan de derde kavel werd gesteld vooreerst zeker perceel land genaamd “ het loosblock “ gelegen
onder Olen tot Greijen, groot 100 roeden. Palende oost Marten Sprengers, zuid de erfgenamen
Hendrick Wilms, west de loop en noord Marten Lanen.
Item een perceel land op “ de herstraete “ onder Olen, groot 80 roeden. Palende oost de baan,
zuid de erfgenamen Hendrick De Busser, west en noord de weduwe van Marten Goor.
Item alsnog een perceel land onder de voorzegde jurisdictie gelegen tot Doeffen, groot 200
roeden. Palende oost en west de weduwe van Jan Luijten, zuid Amandt Haverijns en noord de
loop.
Item een perceel heide onder Olen gelegen genaamd “ de ganse koeij heide “ groot 150 roeden.
Palende oost Jan Baptist Roosbreock, zuid Peeter Verwimp, west de erfgenamen Michiel Wouters
en noord Jan Van Gansen.
Item een perceel land onder Olen gelegen tot Bijlen genaamd “ het renders “ groot 100 roeden.
Palende oost Adriaen Coolkens, zuid Joseph Van Loemmel, west zeker straatje en noord Peeter
Leers.
Item een dries genaamd “ het foldermans “ onder Olen, groot 150 roeden. Palende oost Peeter
Heijlen, zuid Cornelis Bellens, west de straat en noord “ de heijde “.
Item een perceel land tot Larum onder Geel gelegen genaamd “ het schooltien “ groot 100 roeden
Palende oost Hendrick Verboven, zuid Franciscus Goor, west Catharina Rauwvoet en noord de
straat.
Item als nog een perceel zowel land als bos gelegen in “ de meiereij “ onder ..(leeg) ..groot 200
roeden. Palende oost Franciscus Verwimp, zuid Jan Verstappen, west Hendrick Weijndrix en
noord de erfgenamen Lauwreijs Van Bel.
Item een perceel land gelegen onder Westerlo aan de Savelstraet of de dreef van Zoerle, groot 30
roeden. Palende oost de erfgenamen Franciscus Peeters, zuid dezelfde, west P.J. Meijckens en
noord de voorzegde dreef of Savelstraet.
Item alsnog een perceel weide daar omtrent gelegen, groot 200 roeden. Palende oost de
erfgenamen Franciscus Peeters, zuid “ den pensenpoel loop “, west Jan Baptist Wuijts en noord
P. J. Meijnckens.
Item een perceel hooiwas onder Geel tot Zammel, groot 200 roeden onder de tiende van Zammel
Nr. 334 rijdende tegen de wederhelft Jan Snoeks, Peeter Van Oijstaeijen en Andries Van Nuten.
Palende in het geheel oost Marten Daems, zuid de kerk of pastorie van Zammel en Peeter Slans,
west Jodoens Reijns erfgenamen en noord de grote Nethe of de grote Laecke.
Item een perceel beemd op “ het geruijm “ in “ het ellebinders “ groot 100 roeden. Palende oost
Adriaen Verswijvel, zuid Cornelis Verachtert, west de erfgenamen Peeter Papen en noord de loop.
Item een perceel land genaamd “ het baten block “ onder Olen gelegen, groot 600 roeden.
Palende oost Jan Heijlen, zuid de erfgenamen Anthoon Valentijns, west Cornelis Geerewaerts en
noord Amandt Van Hout.
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Item een perceel land genaamd “ het quaet huijs “ onder de voorzegde jurisdictie gelegen groot
150 roeden. Palende oost een straatje, zuid Anna Maria Peeters, west Jan Groenen en noord de
straat.
Item alsnog een perceel land geheten “ het jacob ooms “ onder Olen, groot 150 roeden. Palende
oost de straat, zuid de erfgenamen Maria Daems, west de erfgenamen Marten Daems en noord
Jan Heijlen.
Item een perceel land genaamd “ het blocksken “ onder Olen groot 150 roeden. Palende oost
Anna Cluijts, zuid de straat, west Christiaen Bulkens en noord Anna Maria Peeters.
Item een perceel dries onder Olen, groot 150 roeden. Palende oost de straat of Pleijne van
Meeren, zuid Anna Maria Peeters, west de erfgenamen Peeter Peeters en noord de voorzegde
Anna Maria Peeters.
Item een perceel land genaamd “ den cleijnen steenacker “ onder Olen gelegen, groot 150
roeden. Palende oost zij zelf en Adriaen Van Nuten, zuid zij zelf, west de erfgenamen van Jan De
Wolf en noord de straat. En is deze kavel bevallen aan Anna Peeters.
Volgen verdere voorwaarden van deze scheiding en deling ... Aldus gedaan en gappend binnen
Westerlo, ter presentie van Joannes Stiers en Martinus Duijs.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 570.
Akte nr. 47

30 oktober 1777.

Den ondergeschreven zo in eigen naam als in kwaliteit qua geeft mits deze volle last en commissie
als den notaris M. N. Van Schoubroeck en dat om zich te transporteren bij den notaris Oniaerts
tot Olen residerende en aan dezelfde af te vragen of hij verstaat visite te doen van octrooi van zijn
vader zaliger verworden in hare Majesteits Souvereine Raad van Brabant op datum van 31 mei
1754 ? gepararpheert en ondertekent Ingelberts en bezegeld met het secreet van hare
voorschreven Majesteit bij hem gereclameerd in zijn extract van verkoop der immobiele goederen
bevonden in den boedel van Adriaen Van Kerckhoven en Anna Catharina Wouters, van kosten,
schaden en intresten geleden en te lijden, zullende de voorzegde notaris geven pertinent relaas
van zijn wedervaren om den ondergeschrevene zich daarvan te bedienen.
Actum 30 Oktober 1777. Petrus De Backer.
Den ondergeschreven notaris tot Westerlo residerende verklaarde bij deze ingevolge de
voorstaande commissie zich getransporteerd te hebben bij en omtrent den persoon van
N. Oniaerts notaris binnen Olen en in mijn voorzegde kwaliteit afgevraagd te hebben als breder in
voorstaande procuratie vervat onvermeld heeft verzocht een kopie der zelfde het wel aannemende
voor refus, zo heb daartegen geprotesteerd van alle kosten, schaden en intresten geleden en
alsnog te lijden.
Actum Olen 30 oktober 1777. M. N. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 573.
Akte nr. 48

31 oktober 1777.

Op 31 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Sebastiaen Horemans gehuwd met
Catharina Helsen alhier present inwoners van Gelindel onder Westerlo, welke comparanten
verklaarden bij deze ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Diels insgelijks inwoner
aldaar een som van 250 guldens courant Brabants geld.
De comparant stelde voor deze lening tot pand zeker perceel land groot een bunder en geheten
“ de heijde “ gelegen onder Westerlo in “ de meijereije “. Palende oost een straatje, zuid Elisabeth
Wijnants, west Hendrick Wendricks en noord Cornelis Vranckx erfgenamen. Aan hem comparant
competerende bij koop tegen Jan Baptist Hendricks blijkens de goedenisbrief daarvan zijnde.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer Doctor Segers en P. N. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 575.
Akte nr. 49

9 november 1777.

Op 9 november compareerden voor mij openbaar notaris, Cornelis Govaerts en Maria Theresia
Van Den Poel gehuwden en gewezen weduwe van wijlen Hendrick Wuijts inwoners van Westerlo
ter ene en Hendrick Janssens gehuwd met Elisabeth Verstappen inwoners van Berghom onder
Herselt ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan den
tweede comparant zeker zijn comparantes huis, stal, schuur, hof, landerijen, beemden en hooi
wassen en zo verder alles gelegen onder de jurisdictie van Herselt en actueel in huur bij Adriaen
Michiels, mitsgaders omtrent nog 300 roeden land bij den tweeden comparant zelf in gebruik en
alsnog 2 percelen hooiwassen, te weten het eerste groot een half bunder in “ het varenbroeck “
en het ander groot omtrent een zille gelegen in “ het groot gebroeckt “ bij de Quaestraet alle drie
de voorzegde percelen gelegen onder Herselt, waarvoor hij tweede comparant alle jaren in voorlijf
ten huize van den eerste comparant beloofde te betalen een som van 29 guldens en in graanpacht
9 veertelen goed en zuiver koren en alsnog een veerteel boekweit.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van P. N. Van Schoubroeck en Peeter
Wuijts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 580.
Akte nr. 50

11 november 1777.

Condities en voorwaarden waarop Adrianus Van Leuffel als gelaste vanwege de gelijke
erfgenamen van wijlen Joannes Van Leuffel en Dimphna Dauwen ingevolge procuratie op hem
verleden in de scheiding en deling der voorzegde erfgenamen gepasseerd voor de wethouders
van Westerlo op datum van 15 oktober 1777, publiekelijk aan de meestbiedenden zal verkopen
een partij bomen. Totaal 15 verschillende kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo ter presentie van vele omstaanders en
namelijk van P. N. Van Schoubroeck en Jan Baptist Van Deijck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 586.
Akte nr. 51

14 november 1777.

Op 14 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters inwoner van Westerlo,
winkelier van stiel en gehuwd met Anna Catharina Struijven ter ene zijde en ten andere zijde Jan
Fransen inwoner van Morkhoven, welke eerste comparant verklaarde bij deze verhuurd en in
pacht uit gegeven te hebben aan den tweede comparant zeker zijn huis, stal, schuur met de
annexe edifitien, mitsgaders de landerijen, weiden, beemden zo en gelijk den tweede comparant
hetzelfde als nu in huur heeft en gecultiveerd, om en mits hiervoor te betalen een som van 90
guldens in voorlijf en als nog in graanpacht jaarlijks 20 veertelen goed en wel gezuiverd koren.
Volgen de huurvoorwaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Franciscus
Helsen als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 592.
Akte nr. 52

14 november 1777.

Op 14 november compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Dauwen gehuwd met
Elisabeth Verstappen inwoners van Zoerle Westerlo ter eerste. Item Adrianus Franciscus
Dauwen bejaarde jongman en inwoner als voor ter tweede en tot slot Bernardus Mertens
schepene der Heerlijkheid van Tongerlo en alzo in kwaliteit van voogd der wezen achtergelaten bij
wijlen Maria Catharina Dauwen daar vader af leeft Peeter Verstappen alhier present, mitsgaders
Adrianus Verstappen in kwaliteit van wettelijke voogd der voorzegde wezen inwoners van het
voornoemde Tongerlo ter derde zijde en kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Dauwen en
Joanna Verbiest in hun leven gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo, welke comparanten
verklaarden bij deze ter minne en met rijpe raad en advies van onpartijdige mannen in drie gelijke
parten te scheiden en te delen in drie gelijke parten aan hun comparanten verstorven bij de dood
van hun ouders.
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker huis, stal, schuur, hof met een binnenblok gelegen onder
de jurisdictie van Westerlo groot 500 roeden. Palende oost Anthoon Douwen, zuid de straat, west
Adriaen Toelen en noord Andries Boogaers.
Item alsnog een perceel genaamd “ het schuerveldt “ onder Westerlo gelegen groot 300 roeden.
Palende oost Adriaen Toelen, zuid dezelfde en de straat, west alsnog dezelfde en Adriaen
Dauwen en noord Guiliam Verluijten.
Item een perceel “ het blocksken “ genaamd “ van Gervaes Verswijvel “ onder Westerlo
gelegen. Palende oost en zuid de straat, west Joseph Wouters erfgenamen en noord Jacobus
Heijlen groot 100 roeden.
Item alsnog een perceel land onder de jurisdictie van Parwijs gelegen “ het derdel “ genaamd.
Palende oost de kerk van Zoerle, zuid en west Elisabeth Van Dijck en noord den advocaat Nelis
erfgenamen.
Item een perceel land op “ de kerstraete “ gelegen, geheten “ den toren “ groot 150 roeden. Oost
Peeter Boogaerts, zuid Juffrouw N. Faes begijntje, west Andries Verborghstadt en noord Elisabeth
Van Derijck zijnde ten dele leenroerig.
Item een weide “ het leenbemdeken “ met de straat daar naartoe leidende, beginnende aan het
huis van Andries Boogaerts, groot 200 roeden onder Westerlo gelegen. Palende oost hun eigen
koe weide, zuid Adriaen Toelen en Anthon Douwen, west Andries Boogaerts en noord de Wimpe.
Item een weide genaamd “ de koe weijde “ onder Westerlo gelegen, groot 200 roeden. Palende
oost hun zelf en Andries Boogaers, zuid de voorzegde straat leidende naar het voorstaande “ leen
bemdeken “, west “ het leen bemdeken “ en noord de Wimpe.
Item alsnog een weide genaamd “ den langenbempt “ alhier onder Westerlo gelegen, groot 400
roeden. Oost en zuid Elisabeth Van Dijck, en zuid alsnog Andries Boogaerts, west de voorzegde “
koe weijde “ en noord de Wimp.
Item de helft van een bunder heide omtrent “ het goor “ gelegen, zijnde het deel westwaarts
gelegen. Palende oost het wederdeel, zuid de straat naar “ het goor “, west de straat van “ de
heijde blomme “ naar Heultje en noord de dreef naar de Catovenstraete.
Item alsnog de helft van een bunder heide omtrent “ het goor “ gelegen zijnde het deel westwaarts
gelegen. Palende oost het wederdeel, zuid de straat naar “ het goor “ west een straat en noord de
heide van de erfgenamen Sebastiaen Nuijers.
Item zal deze kavel hebben in eigendom en te profiteren een rente ten kapitaal van 150 guldens
courant geld ten laste van Jan Baptist Boschaers bezet op huis en land gelegen onder Westerlo,
groot 200 roeden en alsnog een obligatie van 50 guldens courant ten last van Franciscus
Dauwen over geleende penningen waarvoor den eigenaar van deze kavel ook zal aanvaarden en
ten zijne last nemen een obligatie van 200 guldens courant geld ten behoeve van Anna Maria
Wauters weduwe van wijlen Anthoon Dauwen tot Antwerpen.
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En alzo Joannes Dauwen verklaarde bij deze af te stappen aan zijn gerechtigheid hetwelk hij als
oudste zoon van Petrus Dauwen zou kunnen hebben …
Aan de tweede kavel werd gesteld zeker huis, stal, schuur aan elkaar gelegen met den hof en het
binnenveld groot 400 roeden. Palende oost Baltazar Nuits, zuid hun zelf aan de hoeve, west
Jacobus Heijlen en noord de S’ Heere straete.
Item alsnog een perceel land onder Westerlo genaamd “ de oude hoeve “ groot 500 roeden.
Palende oost Adriaen Toelen, zuid de erfgenamen Jan Van Leuffel, west Sebastian Nuijers en
noord hun zelf.
Item een perceel zowel land als weide geheten “ de tichelrije “ groot omtrent de 500 roeden. Oost
S’ Heeren Straete, zuid Jan Snijers, Peeter Nuijts en Peeter Bruijnseels, west Henrij Herrotte en
noord hun zelf, Jacobus Heijlen en de weduwe van Peeter Douwen.
Item nog een weide onder Westerlo genaamd “ den peerdenbempt “ groot omtrent 80 roeden.
Palende oost Franciscus Janssens, zuid hun zelf “ schuerveldt “ west Guilliam Verluijten en noord
de Wimp.
item een weide onder Westerlo “ het quaut eussel “ genaamd, groot 200 roeden. Palende oost
Jacobus Heijlen, zuid de Wimpe en Andries Boogaerts, west de erfgenamen Marten Wouters en
noord de weduwe Peeter Douwen en Philip Vermeerbergen.
Item een weide “ den plassen donck “ onder Noorderwijk, groot 200 roeden. Oost Jan Baptist De
Peuter, zuid de loop, west Marten Stercks en noord Marten Heijlen.
Item de helft van een bunder heide oostwaarts gelegen op “ de goorheide “ in “ de leemscuijlen “
Oost Marten Van Eijnde erfgenamen, zuid de derde kavel, west het wederdeel en noord de dreef
naar de Cathovenstraete.
Item alsnog de helft van een bunder heide omtrent “ het goor “ gelegen oostwaarts. Palende oost
de weduwe Peete Gebruers, zuid de straat naar “ het goor “ west het wederdeel en noord de
erfgenamen Sebastiaen Nuijers.
Item alzo pachter van het perceel weide genaamd “ het quaet eussel “ en is in deze kavel
begrepen aan de voorzegde weide nog een jaar huur hebbende ..
Item zal den eigenaar van deze kavel uitkeren of betalen een som van 4 guldens courant geld over
de huur van zekere weide genaamd “ de sleehage “ en gesteld onder den derde kavel. En is deze
kavel bevallen aan de wezen van wijlen Maria Catharina Dauwen daar vader af leeft Peeter
Verstappen.
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker huis, stal, schuur aan elkaar met den hof en binnenveld
onder Westerlo gelegen tot Gelindel, groot 350 roeden. Palende oost de erfgenamen Adriaen Van
Kerckhoven, zuid ‘S Heerenstraete, west hun zelf en noord Adriaen Van Den Brande.
Item een perceel land achter de schuur alhier, groot omtrent de 150 roeden. Palende oost het
voorzegde huis en binnenveld, zuid S’ Heerenstraete, west Adriaen Van Houdt en noord hun zelve
“ modder heijde “.
Item een perceel land “ de modderheijde “ genaamd en onder Westerlo gelegen groot omtrent de
300 roeden. Oost de erfgenamen Marten Wauters en hun zelf, zuid hun zelf en Adriaen Van
Houdt, west de erfgenamen Guilliam Helsen en noord de Heijde straat, ten dele leenroerig.
Item een perceel land genaamd “ den vogelen sangh “ onder Westerlo, groot 200 roeden.
Palende oost Adriaen Van Houdt, zuid Jan Baptist Boschaerts, west “ de Pleijne “ en noord
S’ Heerenstraete.
Item een perceel land onder Parwijs gelegen omtrent 150 roeden. Oost en zuid de erfgenamen
Marten Wouters, west Guilliam Helsen, noord “ de pleijne “ en de straat.
Item alsnog een perceel land “ de lange heijde “ onder Westerlo, groot 200 roeden. Palende oost
de erfgenamen Jan Dauwen, zuid de abdij van Tongerlo, west Geeraert Helsen en Peeter
Verbiest, noord de Heer Doctor De Bal.
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Item een weide onder Westerlo “ den peerden bempt “ genaamd, groot 120 roeden. Palende oost
Adriaen Van Leuffel en de erfgenamen Marten Wouters, zuid de Wimpe en noord Adriaen Helsen
en west Guilliam Verluijten.
Item een weide onder Westerlo genaamd “ de slee haege “, groot omtrent de 400 roeden. Palende
oost Adriaen Verbiest erfgenamen, zuid hun zelf “ verbrande bosch, west Peeter Pauwels
weduwe en noord Jan Cuijpers en Peeter Verbiest.
Item een perceel weide onder Westerlo, groot 200 roeden. Palende oost de erfgenamen Jan
Gebruers, zuid de loop, west Augustinus Verlooij en noord “ straeteneijnde rooij veld “.
Item een weide onder Tongerlo groot 250 roeden. Palende oost het voorzegde “ roeijveldt “, zuid
Peeter De Coster, west Hendrick Soeten en noord Marten Helsen.
Item als nog een bunder heide in “ de goorheijde “. Palende oost ..(leeg), zuid den heer Schroijen
kapelaan tot Zammel, west de straat van de Heijblomme naar Heultje en noord Jan Douwen en de
wezen van Peeter Verstappen met hun heiden.
Item zal den eigenar van deze kavel van den eigenaar van de tweede kavel gedurende de termijn
van 3 jaar pacht van een weide “ de slee hage “ vier guldens courant geld trekken.
Item zal deze kavel nog in eigendom hebben een obligatie van 100 guldens courant geld staande
tot last van Dimphna Dauwen weduwe wijlen Marten Heijlen mitsgaders zal deze kavel nog
trekken uit de gemeenschappelijke penningen uit de verkochte meubelen, granen, korenpachten,
voorlijven en anderen gezamenlijk competerende en voort gekomen uit het sterfhuis van wijlen
Peeter Dauwen een som van 350 guldens. En is deze kavel bij loting bevallen en aangeschreven
aan Adrianus Franciscus Dauwen.
Volgen verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling ... Aldus gedaan, gescheiden en
gedeeld binnen Westerlo, coram Joannes Heijns en P. N. Van Schoubroeck als geloofwaardige
getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 603.
Akte nr. 53

15 november 1777.

Ten verzoek van de ondergetekende Jan Baptist Wuijts ingezetene der jurisdictie van Herselt zal
de notaris M. N. Van Schoubroeck zich transporteren bij en omtrent den persoon van den heer
advocaat Duchateau inwoner van Meerhout en aan de voorzegde heer hem rechtelijk af te
vragen of hij boven en behoudens een som van 78 guldens 18 stuivers 1/2 alreeds door hem van
den onderschreven of van zijnen ’t wege ontvangen heeft op korting van zekere specificatie
hebbende voor titel staat van honoraria gepromertieerd door den advocaat Du Chateau in zaak
van Joannes Baptista Wuijts gedaagde en Adriana Laeremans aanlegster zich verstaat alsnog
te aanvaarden een som van 70 guldens 19 stuivers mitsgaders de voorzegde som van 70 guldens
19 stuivers drie oorden aan dito heer advocaat Du Chateau in klinkende en blinkende seffens te
offreren en te tellen in voldoening van de voorgaande specificatie van voorschotten door den heer
advocaat voor den onderschrevene gedaan en daarvoor te verlijden een behoorlijke kwitantie van
voldoening …
Ingevolg de voorstaande commissie zo heb ik ondergeschrevene in de kwaliteit van notaris mij
getransporteerd bij en omtrent de persoon van de heer P. Du Chateau advocaat ten zijn woonhuis
binnen Meerhout en aan hem voor gelezen de voorstaande commissie en alzo ook rechtelijk
afgevraagd als bij den inhoud derzelfde mitsgaders ook ten zijnen pretentie gesteld de som van 70
guldens 19 stuivers en drie oorden daarin vervat heeft geantwoord zich met de voorzegde som te
vergenoegen en content te houden en dezelfde te aanvaarden in voldoening daarover verleden.
De kwitantie luidende als volgt: Ontvangen bij mij ondergetekende uit handen van den heer Van
Schoubroeck betalende voor Joannes Baptista Wuijts over en alzulke zaak tegens Adriana
Laeremans een som van 70 guldens 19 stuivers en drie oorden in voldoening bij moderatie van
zijn honorarium, verschotten en vacatiën.
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Actum Meerhout 15 november 1777, P. Du Chateau al hetwelke alzo voor en in de naam van Jan
Baptist Wuijts hebbende geaccepteerd.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 606.
Akte nr. 54

17 november 1777.

Condities en voorwaarden waarop Hendrick Van Aelten als wettelijke voogd over de
achtergelaten wezen bij wijlen Cornelis Wauters en Maria Catharina Van Aelten alsmede
vanwege Joseph Wauters bejaarde jongeman en zoon der voornoemde Cornelis Wouters en
Maria Catharina Van Aelten voorschreven, publiekelijk aan de meestbiedenden zullen verkopen
zeker huis, stal, schuur, hof met een perceel land daarachter aan gelegen alhier onder het Laarhof
van Gestele tot Westerlo, groot in het geheel 100 roeden. Palende oost de erfgenamen van wijlen
Jonker Carel Percij en Peeter Verboven, zuid de straat, west de pad naar Tongerlo en noord
Peeter Verboven voorzegd.
Peeter Blanckaert ontving de palmslag van deze koop voor de som van 750 guldens en stelde
daarop nog 50 hoogen. Item compareerde Franciscus Van Camster dewelke deze koopsom
verhoogde met één hooge en compareerde nogmaals Peeter Blanckaert die ook nog één hooge
bijstelde. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo ter presentie van Jan Baptist De
Keulaer en Peeter Lemmens als getuigen.
Op heden 17 november na behoorlijke kerkgeboden en prelectuur van deze conditie opgeroepen
zijnde heeft er niemand hiervoor meer geboden en is den stokslag aan Peeter Blankaers
gebleven coram Francisus Van Calster en Franciscus Van Aelten.
Op heden 4 december 1777 compareerde voor de nagenoemde getuigen Hendrick Diercks en
Adriaen Van De Poel zwagers van de verkopers dewelke zich verklaarden voor borg te stellen
voor de persoon van Peeter Blanckaers koper van het huis en erven in de voorstaande condities.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 612.
Akte nr. 55

17 november 1777.

Condities en voorwaarden waarop Abbé Barth in kwaliteit als rentmeester van de vrouwe
gravinnen Lannoij Princesse Van Rubempré en Heverberge, gravin van Merode alhier tot Westerlo
en doorvoor speciaal gelast, verklaarde verhuurd en in pacht uit gegeven te hebben zekere hoeve
met de stallen, schuur, bakhuis en hof daaraan gelegen onder de jurisdictie van Herselt genaamd “
de quaebeeck “ met de landerijen, weiden, beemden, eussels en verdere gronden van erven en
dat aan Joannes T’ Seijen Janssone alhier present en hetzelfde alzo accepterende te weten
vooreerst zeker perceel land genaamd “ het langh block “. Palende oost de dreef van Quaebeeck
naar “ het deijlvoort “, zuid “ de swendoncke dreef “ met het bos daar tussen gelegen, west “ de
poppelire “ of jonge plantage en noord zijne Excellentie en de weduwe Peeters en tot dien alsnog
een hoek beemd ten westen zijde gelegen.
Item een perceel land genaamd “ het cleijn rencken “ oost aan de dreef van Quaebeeck naar
“ het deijlevoort “, zuid en west zijne Excellentie met de weide van “ swendonck “ en noord “ de
swendoncken dreef “.
Item een perceel genaamd “ het groot rencken? “. Oost Jodocus Rens en Cornelius Haseldonckx
zuid de weduwe Peeters, west de dreef op “ het deijlevoort “ en noord “ het kleijn block “.
Item een perceel land genaamd “ het cleijn block “. Oost Jodocus Rens en het binnenveld der
voorzegde hoeve, zuid “ het groot rencken “ west de dreef van Quabeeck op Deijlevoort en noord
het voorzegde binnenveld.
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Item een perceel land genaamd “ het binneblock “. Oost de weduwe Jan B. Van Den Poel en de
straat komende van de weduwe Van De Poel naar het huis van Judocus Rens, zuid J. Rens
voorschreven en “ het cleijn block “, west de dreef komende van Quabeeck naar Deijlevoort en
noord de voorzegde hoeve en de vloeijen van Qaubeeck.
item een perceel land genaamd “ de cleijn sogge “ gelegen onder Westerlo. Palende oost
Jacobus Blanckaers en zijne Excellentie met “ de groote sogge “, zuid de heer Hoefkens en de
weduwe Peeters, west Peeter Struijven molenaar en Peeter Verboven en noord de heer Hoefkens.
Item en tot slot een perceel land genaamd “ de groote sogge “. Oost de heer Hoefkens en de
weduwe Peeters, zuid de dreef op Zammel, west de heer Hoefkens en zijne Excellentie met “ de
cleijn sogge “ en noord Jaques Blackaers en Jan Baptist Schroven, groot in het geheel 1316 1/2
roeden.
Weiden,
Ten eerste een perceel weide gelegen tegen “ het langh block “. Oost aan “ den boombosch “
van zijne Excellentie, zuid “ het langh block “, west de weduwe Peeters en “ het cleijn block “ en
noord “ het cleijn block “ en “ den calveren dries “ competerende aan zijne Excellentie.
Item een perceel weide in “ de sweijndoncken “. Palende oost “ het klein rencken? “ zuid de
loop west Norbert Helsen en noord “ de sweijndoncken dreef “.
Item “ den grooten bemdt “ eertijds in twee percelen gelegen boven “ den nieuwen dijck “. Oost
de cleijne Laecke, zuid de voorzegde hoeve en “ het binneblock “, west “ den quabeeckschen
deijck “ en noord de grote Laecke.
Item een perceel hooi was gelegen in “ de kruijsbemden “. Palende oost de kerk en de H. Geest
van Westerlo, zuid de weduwe Peeters, west Norbert Helsen en noord Franciscus Peeters.
Item en tot slot een perceel beemd genaamd “ den kerselaer ”. Palende oost de weduwe Peeters
en “ het clijnblock “, zuid “ het langh block “, west het wederdeel van de voorzegde
“ kerselaer “ en noord de groote Laecke.
En heeft de pachter het voorzegde huis en verdere edifitien, hof, weiden, hooi wassen en eussels
mitsgaders alsnog twee bunders ledig land onbezaaid, bestaande in drie zillen naast
“ de pepinier “ en alsnog vijf zullen omtrent het midden van “ het langh block “ aanvaard met half
maart van dit jaar 1777 welke twee bunders land hij ook in zijn afscheid onbezaaid zal moeten
laten liggen om door den aankomende pachter alzo insgelijks aanvaard te worden.
Volgen verdere huurvoorwaarden o.a.:
Bovendien zal de pachter alsnog gehouden zijn te maken en te onderhouden de weg of dijk
leidende van zijn hoeve tot in de dreef van Westerlo op Zammel waarvoor hij zal genieten het
schaarhout staande op den voorzegde dijk te kappen tot den ouderdom van 5 jaar.
Item zal hij pachter zonder korten gehouden zijn zijn gehele termijn van huur beide bruggen
gelegen op de nieuwen dijk ten alle tijden te ontlasten van alle aandrijvende kruiden en vuiligheden
dezelfde zodanig uit het water te trekken dat daar door aan de verhuurder geen schade wordt
toegebracht.
Item is alsnog de conditie of het gebeurde dat de voorzegde hoeve cum annexen kwam af te
branden of bij andere destructie werd geruïneerd of vernietigd dat men in dat geval zich zal
reguleren naar de coustumen des lands als geschreven recht en in dat geval zal het aan de heer
verhuurder liber staan de voorzegde huur te breken zonder contradictie des pachters hierin
consenterende bij deze.
Item zal de pachter moeten leveren behoorlijke weg en passages zo met karren, paarden,
bestialen als anderszins ter designatie des heer verhuurders, van “ de sweijndonckse dreef “
over “ het langhblock “ tot en naar het pand genaamd “ den kerselaar “ en tot het gene
competerende aan de erfgenamen Adriaen Peeters.
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Item zal de pachter gehouden zijn ten alle tijden op order van zijne Excellentie of des heer
verhuurder tot zijn diensten te leveren één of twee paarden tot het doen van nodige reizen daar het
aan hem zal geordonneerd worden mits daarvoor profiterende het loon als van ouds daartoe
staande en aan de pachters daarvoor voldaan.
Item zal de pachter jaarlijks te Sint Andries misse op het kasteel te voldoen in graanpacht 60 veertelen goed leverbaar koren, alsnog 20 veertelen haver en 20 veertelen boekweit en in voorlijf of
geldpacht telkens te Bamis de som van 130 guldens courant Brabants geld.
Item zal de pachter ook jaarlijks op het kasteel moeten leveren 200 pond boter in twee termijnen,
te weten 100 pond in de maand mei en de andere 100 pond in de maand van oktober, zo nochtans
de conditie is dat den heer verhuurder aan zich reserveerde ten zijn keuze de voorzegde boter aan
de pachter te doen voldoen in geld en dat ten prijs en ingevolge de middelmaat gelijk de boter
alhier ter markt elk jaar in de maand mei en oktober zal gelden en verkocht worden en zijn alhier
mede gecompareerd Adriaen Verdonck inwoner alhier op “ het goorken “ en Michiel
‘ t Seijen inwoner van Tongerlo op “ de Duijtschool ” welke comparanten verklaarden zich te
stellen als borg voor de voorschreven pacht.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kasteel binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en
Jan Baptist Geijbels als geloofwaardige getuigen.

Provinciaal Arch. Antw. PAA 3184 Verzameling Eerste Wereldoorlog, Foto Jef Thys.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 621.
Akte nr. 56

19 november 1777.

Condities en voorwaarden waarop Joannes Wuijts als wettige curator over Adriana Laeremans
publiekelijk aan de meestbiedenden zal verkopen differente kopen van schaarhout gelegen onder
de jurisdictie van Herselt, belopende ter som van 64 guldens 7 stuivers.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Herselt, coram Guilielmus Peeters en (Jan) Anthoon
Verbiest als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 625.
Akte nr. 57

29 november 1777.

Op 29 november compareerde voor mij openbaar notaris, Jacobus Blanckaers inwoner van den
Hasenhaut jurisdictie van Geel en weduwnaar van wijlen Lucia Schroven, welke comparant
verklaarde bij deze afstand te nemen aan de touchte en genot dat hij heeft aan zeker perceel land
onder de jurisdictie van Westerlo gelegen, groot 600 roeden. Palende oost Gilliam Coomans, zuid
en west zijne Excellentie den heer markies van Westerlo en noord de heer Hofkens erfgenamen in
den eigen naam competerende voor de helft aan zijn zoon Peeter Blanckaers gehuwd met
Dimphna Auwens en dat ten behoeve van zijn voorschreven zoon om daarmede te doen met zijn
eigen patrimoneel goed, hetzij om te belasten of veroblieren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Van Schoubroeck en Franciscus
Claes als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 628.
Akte nr. 58

3 december 1777.

Op 3 december compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Peeters gehuwd met
Catharina Verdonck inwoners van Zoerle Westerlo ter eerste, Cecilia Peeters gehuwd met
Franciscus Van De Vliet inwoners van Eijnthout Ham ter tweede en tot slot Maria Elisabeth
Peeters en Peeter Geens gehuwden en inwoners van het voorzegde Zoerle Westerlo ten derde
zijde, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Baptist Peeters daar moeder af leeft Maria
Maes alhier present en het nabeschreven consenterende bij deze, welke comparanten verklaarden
in der minnen met goede deliberatie en advies in drie gelijke loten te parten en te delen en
gescheiden te hebben alle en iegelijke alzulk huis, landerijen, weiden en verdere gronden van
erven op hun verstorven bij de dood van wijlen hun voorzegde vader.
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker huis, stal, schuur aan elkaar gezet, den hof en binnenblok
daaraan gelegen onder de jurisdictie van Westerlo groot omtrent 250 roeden. Palende oost S’
Heerenstraete, zuid alsnog de straat, west den aard en noord de erfgenamen Peeter Simons,
zijnde dit perceel belast met een kapitale rente van 150 guldens ten behoeve van Hendrick Neuts
tot Wiekevorst. Item alsnog 5 stuivers jaarlijks voor cijns of rente aan de kerk van Zoerle zonder
verdere belasting.
Item alsnog een perceel heide nu land onder Westerlo, groot 100 roeden. Palende oost de
Schriekstraet, zuid J. B. Van Dijck, west Peeter Douwen erfgenamen en noord hunzelf met het
wederdeel. En is deze kavel bevallen met gemeenschappelijk consent aan Adriaen Peeters.
Depost verklaarden de comparanten onder deze eerste kavel te stellen ten behoeve van Adriaen
Peeters een oud bunder land “ de thiende schure “ gelegen onder Zoerle Westerlo. Palende oost
Peeter Toelen erfgenamen, zuid P. Douwen erfgenamen, west Elisabeth Van Deijck en noord de
Renderstraet.
Aan de tweede kavel werd gesteld zeker huis, stal en verdere gebouwen met den hof en het
binnenveld daaraan, gelegen in de Catovenstraete onder Westerlo, groot omtrent 150 roeden.
Palende oost Jan Van Den Brande, zuid de Schriekstraete, west de erfgenamen Peeter Bertels en
noord S’ Heerenstraete op zijne leenroerigheid onder den heer markies alhier en verder op last
van een kapitaal van 100 guldens courant geld ten behoeve van de erfgenamen wijlen Cornelis
Wauters en Maria Catharina Van Aelten.
Item een perceel heide nu land onder Westerlo gelegen. Palende oost de Schriekstraete, zuid het
wederdeel of hun zelf, west Peeter Dauwen erfgenamen en noord Jan Van Eijnde.
Item als nog omtrent 50 roeden land onder Westerlo. Palende oost Jacobus Heijlen, zuid de
erfgenamen Jan Wouters, west Jan Snijers en noord Peeter Douwen erfgenamen.
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Item moet deze kavel betalen aan den eigenaar van de derde kavel een som van 12 guldens
courant geld te voldoen uiterlijk drie maanden na de dood van de voorzegde Maria Maes hun
moeder. En is deze kavel bevallen aan Cecilia Peeters gehuwd met Franciscus Van De Vliet en
bij mangeling aanschreven aan Maria Peeters.
Aan de derde kavel werd gesteld een perceel land onder Westerlo groot omtrent 130 roeden. Oost
Lenaert Mortelmans, zuid de baan, west Jan Snijers en noord Jan Van Leuffel.
Item een perceel land genaamd “ den halven bemdt “ onder Westerlo, groot 150 roeden. Palende
oost Jan Snijers, zuid Maria Gebruers, west den heer Van Cannaert en noord de Wimpe op last
van 150 guldens kapitale rente ten behoeve van den voorschreven heer Van Cannaert.
Item zal deze kavel trekken van den eigenaar van de tweede kavel 12 guldens.
En is deze kavel bevallen aan Maria Elisabeth Peeters gehuwd met Peeter Geens en bij
mengeling aanschreven aan Cecila Peeters.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Baptist Van Dijck en P. N. Van
Schoubroeck. De waarde der goederen in deze deling begrepen bedraagt de som van 950
guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 634.
Akte nr. 59

5 december 1777.

Op 5 december compareerden voor mij openbaar notaris, Jacobus Hendrickx inwoner der stad
Aarschot ter ene en Joannes Van Passel inwoner alhier ter andere zijde welke eerste comparant
verklaarde aan de tweede verhuurd te hebben zeker perceel land onder Westerlo gelegen groot 7
zillen en een half. Palende oost den heer Bosquet, zuid Hendrick Verbiest, west den H. Geest van
Westerlo en noord de dreef en dat om en mits een som van 14 veertelen en half goed en zuiver
leverbaar koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van J. B. Van Hove en E. Van
Cantelbeeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 637.
Akte nr. 60

6 december 1777.

Op 6 december compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Blanckaers ter oorzaak van zijn
minderjarigheid alhier bijgestaan met Jacobus Blanckaers, vader, Franciscus Blanckaers broer
en Jan Baptist Schroven en Adriaen Valgaerens als naastbestaanden van de voorzegde Peeter
Blanckaers, welke comparanten alzo bij deze verklaarden ter rente ontvangen te hebben uit
handen van den eerwaarde pater G. Peeters procurator der eerwaarde paters Beggaerden binnen
Aarschot een som van 600 guldens.
De comparanten rentgelders stelden voor assurantie van het kapitaal en de te verschijnen
intresten tot pand zeker huis, stal, kamer, hof en het erf daarachter gelegen onder het Laathof van
Gestele tot Westerlo, groot 120 roeden samen. Palende oost de erfgenamen van Jonker C. Persij,
zuid S’ Heerenstraet, west Hendrick Van Aelten en noord Peeter Verboven aan hun competerende
bij koop tegens de erfgenamen Cornelis Wouters.
Item stelden zij alsnog tot onderpand de helft van een perceel land gelegen op “ de sogge “ onder
Westerlo groot 600 roeden. Palende oost Gilliam Coomans, zuid en west den heer markies alhier
en noord de heer Hoefkens erfgenamen.
Aldus gedaan en gepasseerd, coram de heer E. Segers en P. N. Van Schoubroeck.

Notariaat Martinus Norbertus Van Schoubroeck 1775-1796

Pagina | 68

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 641.
Akte nr. 61

17 december 1777.

Op 17 december compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer Van Migem
pastoor en mederegent der parochiale kerk Sint Martini binnen Olen en als gelaste van de
mederegenten der voorzegde kerk, welke comparant naar voorgaande permissie van zijne
doorluchtige heer J. Wellens Bischop van Antwerpen en kennis der heren Tiendeheffers van Olen
en van hun gecommitteerden verklaarde bij deze een rente ontvangen te hebben uit handen van
den eerwaarde heer N. Verheijen dispenser van het convent der abdij van Tongerlo en alzo uit de
penningen van het voorzegde convent competerende een som van 350 guldens courant Brabants
geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram Marten Sprengers en Peeter Marien.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 643.
Akte nr. 62

17 december 1777.

Op 17 december compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer Van Mieghem
pastoor der parochiale kerk Sint Martini binnen Olen als gelaste vanwege de opperregenten der
voorzegde kerk en alsmederegent, welke heer comparant verklaarde bij deze ontvangen te
hebben met voorgaande kennis en permissie der heren Tiendeheffers van het voorzegde Olen of
van hun gecommitteerden uit handen van de regenten der H. Geesttafel van Zoerle Parwijs een
som van 250 guldens Brabants courant geld ter zaak van welke som hij heer comparant beloofde
te betalen uit de kerk inkomsten van Olen aan de regenten of H. Geestmeesters van Zoerle
Parwijs een jaarlijkse en erfelijke rente van zeven guldens en 10 stuivers. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Tongerlo ter presentie van den eerwaarde heer Lambertus Hoecks en
Marten Sprengers als geloofwaardige getuigen.
De regenten der H. Geesttafel van Zoerle verklaarden bij deze ontvangen te hebben uit handen
van den heer pastoor en kerkmeesters de parochiale kerk Sint Martini binnen Olen een som van
250 guldens courant geld in volle voldoening van het hiervoor staande kapitaal van een gelijke
som, mitsgaders nog een som van 3 guldens 2 stuivers en 2 oorden over verschenen intresten.
Consenterende dienvolgens in de cassatie. Actum Zoerle deze 10 mei 1779.
Franciscus Benedictus Buijsen pastoor van Zoerle.
De ondergeschreven als regenten der Arm Tafel van Zoerle Parwijs verklaarden bij deze
ontvangen te hebben uit handen van den heer pastoor en de kerkmeesters der parochiale kerk
Sint Martini binnen Olen een som van 250 guldens courant geld in volle voldoening en afkwijting
van het hier voor staande kapitaal, als de voorschreven som die de kerk verschuld was aan de
Arm Tafel van Zoerle Parwijs, mitsgaders nog een som van 3 guldens 2 stuivers e 2 oorden over
verschenen intresten op datum van 3 maart van dit jaar, consenterende dienvolgens in de cassatie
…
Actum Zoerle 10 mei 1779. Fr. Benedictus Buijsen pastoor tot Zoerle.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 647.
Akte nr. 63

17 december 1777.

Op 17 december compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer pastoor Van
Mieghem en mederegent der parochiale kerk van Sint Martini binnen Olen, welke heer comparant
naar vermogen en voorgaande permissie van zijne doorluchtige heer Wellens Bischop van
Antwerpen en lichte ter rente en ten behoeve van den eerwaarde heer Druijts onderpastoor tot
Poederlee een som van 500 guldens courant Brabants geld waarvoor den heer comparant aan en
ten huize van den heer Druijts de geldschieter jaarlijks beloofde te betalen een intrest uit de kerk
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inkomsten van Olen à rato van 15 guldens jaarlijks en tevens daarvoor behoorlijk te panden
goederen der gemelde kerk competerende.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van den eerwaarde heer Lambertus
Hoecks en Marten Sprengers als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 651.
Akte nr. 64

17 december 1777.

Op 17 december compareerde voor mij openbaar notaris den eerwaarde heer Van Michem in
kwaliteit als pastoor en alsmederegent der parochiale kerk Sint Martini te Olen, ingevolge
vermogen en permissie van zijne doorluchtige hoogwaardige heer T. J. Wellens Bisschop van
Antwerpen en voorgaande kennis der Tiendeheffers van Olen, verklaarde bij deze ter rente gelicht
te hebben uit handen van den eerwaarde heer B. Buiisen pastoor van Zoerle en dat uit de
penningen der pastorij aldaar competerende een som van 100 guldens courant geld, welke som
den heer comparant beloofde te gelden uit de inkomsten der kerk van Olen compterende en
daarvoor te verbinden behoorlijke pand of hypotheken aan de gemelde kerk competerende.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram den heer L. Hoecks en Marten Sprengers
als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK Akte nr. 65

655.

21 december 1777.
In den naeme ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk en één iegelijk die dit
testament zullen zien of horen lezen voor mij openbaar notaris compareerden den eerzame
Joannes Lorentops en Catharina Theodora Van Rooij gehuwden en inwoners van Westerlo
benevens Isabella Catharina Van Rooij bejaarde jongedochter insgelijks inwoonster van
Westerlo allen gezond van lichaam met ons gaande en staande, hun verstand over alles wel
machtig welke comparanten verklaarden met wel bedachte redenen en uit vrije wil hierbij te maken
hun testament of akte van uiterste wil.
Willende vooreerst dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een
eerlijke uitvaart naar staat en conditie.
Item laten en makten zij testateuren aan de kerk Sint Lambert binnen Westerlo een som van 200
guldens courant geld eens te voldoen en te betalen onmiddellijk na de dood van de langstlevende
van hun drie en uit hun achter te laten goederen hetzij haafelijke of erfelijke dewelke zullen
bevonden worden om de voorzegde som van 200 guldens door de provisors of regenten der
voornoemde kerk seffens op goede panden ter rente uit gezet te worden om daarvan den intrest
jaarlijks in de voorzegde kerk tot lafenis der zielen van hen testateuren gelezen te worden zoveel
missen als er ten gevolg der intresten bekomen worden en alle jaren voor het leveren van wijn en
kaarsen enzovoort.
Item maken zij aan de kerk van Sint Anna binnen Tongerlo een som van 200 guldens courant een
onmiddellijk te betalen na de dood van de langstlevenden van hun testateuren. Dispositie van hun
haafelijke en erfelijke goederen verklaarden zij al dezelfde te maken aan elkaar in volle eigendom
en na de dood van de langstlevende van hun drie noemende en instituerende elkaar daarin te
noemen als volle erfgenaam.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van de testateuren, ter presentie van den
eerwaarde heer Fr. C. Verbruggen en J. B. Herla als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 661.
Akte nr. 66

30 december 1777.

Ce jourd’hui le trente decembre est comparu Bernard De Cerf jeune homme agé inhabitant de
Westerlo … verkoopt of cedeerde een rente van 400 guldens aan Jan Joseph Bonhiver en
Carolien Cabau sa femmme … affectée et hypothiqée sur la ferme appellée “ Leumont “ avec le
dependances terres, prés, et bois situé das le jurisdiction d’ Andenne, conté de Namur.
Passée a Westerlo, en presence de P. N. Van Schoubroeck et Jaques Verachtert temoins a ce
requis.
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Microfilm 1075203: 1778 – 1779
NOTARIAAT M. N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6570
1778

WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 004 .

INDEX der voorstaande akten de anno 1778.
Nr.1

Conditie van een verkocht schaarbos door Bernard Persij aan Joseph Verboven.

Nr.2

Rentconstitutie van 500 guldens ten laste van Joseph Verlinden ten behoeve der infirmerie
van het begijnhof tot Herentals gelicht door zijn voogden.

Nr.3

Conditie van verkochte erve door Peeter Franciscus Vermeulen en Maria Peeters aan
Gommarus Venus.

Nr.4

Conditie van aanbesteding der haalde od spille van den toren tot Herselt door den
eerwaarde heer Barth aan Joseph Bonhijver.

Nr.5

Conditie van verkocht schaarhout door den heer advovaat Mangelschots.

Nr. 6

Rentconstitutie van 100 guldens tot last van Joachim Jacobs en Maria Van Deijck ten
behoeve van Hendrick Van Aelten en Dimphna Boeckmans.

Nr.7

Rentconstitutie van 800 guldens tot last van Peeter Peeters en Anna Catharina Struijven
ten behoeve van den eerwaarde heer Van Der Schilden proost in het klooster tot Herentals

Nr.8

Afstand van het recht tot de leengoederen gedaan door Joannes Baptist Hermans zoon
van Jan Baptist Hermans en Theresia Peeters.

Nr.9

Testament van Joannes Baptist Hermans en Theresia Peeters.

Nr.10 Conditie van verkochte meubelen door Joannes en Adriaen Willems.
Nr.11 Attestatie gegeven door Jan Boseth, Peeter dirickx, Adriaen Pihaij, Jan Baptist Tubbax en
Adriaen Snijers in faveur van de gemeente van Westerlo tegen den heer markies alhier.
Nr.12 Testament van Joannes Snoeckx en Anna Catharina Wouters.
Nr.13 Conditie van verkochte meubelen door Jan Baptist S’ iongers.
Nr.14 Conditie van verkochte meubelen door Anna Van Broeckhoven weduwe van wijlen P. ?
Vranckx.
Nr.15 Conditie van verkochte erve door Joannes Heijlen aan Joannes Gepts.
Nr.16 Rentconstitutie van 100 guldens tot last van Petrus Josephus Nuijts en ten behoeve van
Henricus Auwenrogh.
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Nr.17 Conditie van verkochte erve door Martinus Helsen en Adriaen S’ iongers als voogden der
wezen van wijlen Anna Catharina Van Hout daar vader af leeft Jan Baptist S’ iongers aan
Jacobus Heijlen.
Nr.18 Conditie van verkochte fagoo of kleine mutsaard, schaarhout & door de heer Van Cannaert
D’ Hamale &.
Nr.19 Rentconstitutie van 200 guldens tot last van Hendrick Bruegelmans en Maria Janssens ten
behoeve van den heer advocaat Mangelschots.
Nr.20 Conditie van verkochte erven door Theresia en Elisabeth Rens aan P. Mertens.
Nr.21 Conditie van verkochte erven door Franciscus Wijnants en Catharina Diels aan Anthoon
Van Houdt.
Nr.22 Verhuur van een perceel land door den eerwaarde heer provider Simens aan Martinus
Vervoort.
Nr.23 Verhuur van landerijen door Joannes Van Passel aan Joannes Verheijstraeten.
Nr.24 Rentconstitutie van 400 guldens tot last van J.B. Scruijven cum uxore ten behoeve van den
heer Mangelschots.
Nr.24bis

Conditie van verkocht hooi door den heer Mangelschots.

Nr. 25 Akte van mangeling van enige percelen van erven aangegaan tussen Franciscus Weijnans
en Adriaen Van Houdt ?
Nr.26 Akkoord of transactie aangegaan tussen de weduwe van Genechten en Jan Franciscus
Nauwelaers over het bouwen van een muur.
Nr.27 conditie van een verhuurd huis en landerijen door Joseph Victoris Verboven aan Adriaen
Deckers.
Nr.28 Conditie van verkochte eikenbomen en stronken door de erfgenamen Jan Wuijts en
Adriana Laremans.
Nr.29 Scheiding en deling der goederen van de erfgenamen wijlen Jan Wuijts en Adriana
Laremans.
Nr.30 Testament van Peeter Rits en Maria Catharina Van Deijck.
Nr.31 Testament van Jan Baptist Verlinden en Catharina Peeters.
Nr.32 Rentconstitutie van 100 guldens tot last van Joannes Van Beijlen Peeterssone ten behoeve
van Jan Baptist Valgaren.
Nr.33 Rentonsitutie van 60 guldens tot last van Jan Baptist Michiels ten behoeve van Jan
Valgaren.
Nr.34 Conditie van verkochte granen ten velde staande door Jan Baptist S’iongers.
Nr.35 Conditie van verkochte granen ten velde staande door de weduwe wijlen Paulus Vranckx.
Nr.36 Conditie van een verhuurd huis en de landerijen door de weduwe wijlen Jan Snoeckx aan
Adriaen Van Genechten.
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Nr.37 Declaratie gegeven door Henricus Dillen in faveur P.J. Meijkckens.
Nr.38 Declaratie gegeven door Adriaen Van Roij en Anna Elisabeth Verstappen in faveur van
P. J. Meijnckens.
Nr.39 Declaratie gegeven door Peeter Van Dun, Jan Franciscus Van Gouwbergen, Gilliam
Leuckens en Jan Verstappen in faveur van P.J. Meijckens.
Nr.40 Conditie van verhuurde percelen van erve door Guilliam Janssens aan Adriaen Van
Genechten.
Nr.41 Conditie van een verhuurd huis dor Jan Baptist Massuij en Adriaen Van Leuffel aan Jan
Baptist Lemmens.
Nr.42 Conditie van een verhuurd huis dood Joachim Mesens aan Jan Franciscus Huijsmans.
Nr.43 Conditie van verkochte meuebelen door de erfgenamen wijlen Judocus Rens.
Nr.44 Rentconstitutie van 250 guldens tot last van Maria Maeijbosch ten behoeve van de heer
advocaat Mangelschots cum suis.
Nr.45 Conditie van een verkocht perceel erve door Jacobus Adriaens aan Franciscus Adriaens.
Nr.46 Conditie van een verhuurd huis door Norbert Andries Helsen van Jan Baptist De Heuler.
Nr.47 Rentconstitutie van 150 guldens tot last van Jan Hermans ten behoeve der wezen van
Elisabeth Tops.
Nr.48 Rentconstitutie van 1300 guldens tot last van Jacobus De Winter ten behoeve de infiremije
van het begijnhof tot Herentals.
Nr.49 Rentconstitutie van 700 guldens tot last van den eerwaarde heer Franciscus Andries
Daems pastoor in Hulshout ten behoeve van de heer advocaat Mangelschots cum suis.
Nr.50 Testament van Adriaen Marien.
Nr.51 Scheiding en deling der goederen van de erfgenamen van wijlen Joannes Verboven en
Christina Bellens.
Nr.52 Rentconstitutie van 250 guldens tot last van Joannes Verhagen, ten behoeve van de heer
advocaat Mangelschots cum suis.
Nr.53 Conditie van verkochte meubelen door Adrianus Verstappen en Catharina Van Houdt.
Nr.54 Conditie van verkochte bomen, schaarhout door Anna Verlinden en Joseph Masuij.
Nr.55 Condities van verkochte bomen door Juffrouw Mara Catharina Peeters.
Nr.56 Rentconstitutie van 500 guldens tot last van Clemens Cramer ten behoeve van de heer
advocaat Mangelschots cum suis.
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WLO – NOT- VAN SCHOUBROECK - 008.
Akte nr.1

12 januari 1778.

Conditie en voorwaarden waarop vanwege den heer B. Persij en Juffrouw Beatrix Egidij
gehuwden en inwoners der stad Aarschot, publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te
verkopen zeker perceel schaarbos gelegen onder de jurisdictie van Herselt op en omtrent “ den
laerbergh “.
Eerste koop bestaande in omtrent 300 roeden heide of bos. Palende oost Guilliam Peeters
erfgenamen, zuid Joachim Mesens, west N. Mertens en noord de baan op Herselt. P. J.
Meijnckens is bij afwerving koper gebleven voor de som van 71 guldens en stelde daarop nog 5
hoogen. Joseph Verboven verhoogde de koopsom met 2 hoogen en verklaarde zich hierbij als
borg te stellen. Op 12 januari is bij stokslag en gelukwens gebleven als koper Joseph Verboven.
Tweede koop bestaande in omtrent 900 roeden. Palende oost den heer dispenser, zuid de straat
west zijne Excellentie den heer markies en den heer dispenser en noord Sr. Hendrick Dillen. Op 4
december 1777 werd het voorzegde perceel opgeroepen en compareerde Haveneirs den welke
heeft geoffreerd de som van 255 guldens. Coram … (leeg)

Mijnheer Van Schoubroeck tot Westerloo

Inliggende folio / brief .

Domine van Schoubroeck,
Alzo wij van intentie zijn het laerbosch gelegen tegenover de laerhutte alsook zeker bosch
of heijde niet veirre van laerbosch gelegen publiekelijk te verkopen zo verzoek Ue van
dezelfde met een of twee publiekelijke zitdagen te verkopen. Ue zult dezelfde doen
gebieden zo tot Herselt als Westerlo geloven beide percelen te wezen Leenroerig onder
den heer markies van Westerlo en de ander onder den heer dispenser niet twijfelde ofte
Ue zult onze intresten waarnemen en deze zal Ue dienen voor commissie aftrekkende
naar onze complimenten tekenen wij
Domine confrater, Aarschot 28 november 1777
Ue dienaar H. B. Persij, B. Egidij.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 015.
Akte nr. 2

15 januari 1778.

Op 15 januari compareerden voor mij openbaar notaris Adriaen Van Leuffel inwoner der
jurisdictie van Westerlo tot Zoerle en Jan Baptist t’ Seijen inwoner van Zoerle Parwijs in kwaliteit
als wettelijke voogden van Joseph Verlinden zoon van wijlen Maria Van Leuffel daar vader af
leeft Jan Baptist Verlinden, met permissie van de wethouders van Westerlo als oppervoogden
aller wezen en verklaarden opgebeurd te hebben uit handen van Juffrouw Theresia Slegers
meesteres der infirmerie van het begijnhof van Herentals 500 guldens courant geld ten behoeve
van dezelfde infirmerie van het begijnhof.
De comparanten stelden tot pand zeker perceel land geheten “ den mesmaecker “ groot 315
roeden onder Westerlo gelegen. Palende oost Jan Baptist Verlinden, zuid Adriaen Van Leuffel,
west Jan Van Kerckhoven en noord Lenaert Mortelmans.
Item een perceel weide onder Westerlo geheten “ de schrieckstraete “ groot 350 roeden. Oost
Marten Van Ende, zuid Jan Douwen erfgenamen, west “ de klein schrieck “ en noord de
Schrieckstraete. Beide de voorzegde percelen van erven aan den voornoemde Joseph Verlinden
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en zijn zuster Anna Elisabeth Verlinden pro indiviso competerende blijkens scheiding en deling
gepasseerd voor de wethouders van Westerlo op 15 oktober 1777 ondertekent L. Van Wesel
secretaris.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, coram Peeter Verachtert en Joannes Baptista
Daems als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 020.
Akte nr.

3 februari 1778

Op drie februari compareerden voor mij Petrus Franciscus Vermeulen en Maria Peeters
gehuwden en inwoners van Zoerle jurisdictie van Westerlo, welke comparanten bekenden mits
deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van Gommarus Vennus weduwnaar van wijlen
Anna Maria Joris inwoner der stad Haelen alhier present en de nabeschreven koop accepterende
van zeker perceel erve onder Zoerle Westerlo gelegen, groot 135 roeden geheten “ de
marquisinne “. Palende oost de weduwe Peeter Van Kerckhoven, zuid des Heren straat van “ den
bergh “ leidende naar Heultje, west Jan Baptist T Seijen en noord Franciscus Helsen.
Item alsnog een perceel weide onder het voorzegde Zoerle gelegen, grot 150 roeden geheten
“ het houtebemdeken ”. Palende oost de clijn Laecke, zuid het gemijn broek, west Jan Tubbex en
Sebastiaen Van Kerckhoven met “ den regenbempt “ en noord de abdij van Tongerlo hooiwas.
Deze koop is geschied met een som van 388 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Adrianus Van Leuffel en Hendrick
J. Verbist als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 023.
Akte nr. 4

4 februari 1778.

Condities en voorwaarden waarop den eerwaarde heer canonink Barth als rentmeester van het
huis van Merode tot Westerlo heeft aanbesteed en uitgegeven aan Joseph Bonhiver meester
schaliedekker binnen het voorzegde Westerlo, het getimmer en het maken van een naald of spil op
het steenwerk van den toren binnen het dorp van Herselt, zijn als volgt:
Ten eerste is de conditie dat den aannemer J. Bonhiver zal gehouden zijn de voorzegde naald of
spil te maken of te doen maken ter hoogte van zestig voeten Sinte Lambrechts maakt tot onder
den appel derzelfde daartoe te kopen en te leveren goed zuiver onversierd eijken hout, hetwelk hij
ten zijne kost zal moeten doen aanvoeren tot op het plein van het kasteel alhier en aldaar de
voorzegde spil of het houtwerk der zelfde wel doen maken en ineen werken in conformiteit en
vervolgens het model daar van zijnde en gemaakt door J. Fenten meester timmerman binnen het
voorzegde Westerlo volgens de aanwijzingen van hetzelfde model met de letteren A, B, C zonder
te mogen gebruiken enig gespekt hout en zal de aannemer dezelfde spil of houtwerk der zelfde
alzo ineen gewerkt hebbende wederom moeten doen uiteen werken en afbreken om kunnen
vervoerd te worden naar het voorzegde dorp van Herselt, welk transport zal betaald en bekostigd
worden door den heer aanbesteder.
Item zal de aannemer genieten en hebben als het houtwerk van de voorgaande nieuwe spil op den
gezegde toren als daar gemaakt door den voorzegde J. Fenten het welk men aldaar tot Herselt
nog zal bevinden, zonder dat den heer aanbesteder daar zal moeten instaan of te leveren die
stukken, dewelke daar misschien niet meer en mochten bevonden worden. Item zal de aannemer
ook hebben tot zijn gebruik, alle de ijzeren haken dewelke aldaar bevonden worden en alle de
verdere, dewelke daar meerder nodig zullen bevonden worden op de nieuwe te maken spil zullen
door den aannemer insgelijks moeten geleverd worden, welke alle zullen moeten vast genageld
worden daar de aannemer met vier sussistante nagelen.
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Item zal den heer aanbesteder aan den aannemer leveren alle de nodige planken in het dekken of
bekleden der gezegde spil en dezelfde doen aanvoeren tot in het voornoemde Herselt ter nodige
plaatsen mitsgaders ook twaalf duizend nieuwe schalies en bovendien aan den aannemer laten
gebruiken en genieten al de andere schalies van de oude spil van den voorzegde toren dewelke
aldaar zullen bevonden worden en de verdere schalies dewelke tot het voltrekken en dekken der
gezegde hele spil zullen nodig bevonden worden zullen door den aannemer geleverd worden en
dat van dezelfde waarde en soort gelijk zullen zijn de schalies door den heer aanbesteder te
leveren. Den aannemer zal gehouden zijn de schalies boven de ploeije te leggen op zijn derde en
onder de ploeije op twee duimen een half en een half kwart en al dezelfde wel nagelen met twee
sussistante nagelen.
Item zal den aannemer gehouden zijn al de schalies op de horeboomen te nagelen met drie en
daar het van nood zal zijn met vier sussistante nagelen zo en gelijk hij aannemer ook zal
gehouden zijn met goede en sussistante nagelen vast te maken en te nagelen al de planken
derzelfde of op de zelfde spil nodig en zullen al de nagelen aan het voorzegde werk nodig geen
gereserveerd of uitgenomen door den aannemer geleverd worden.
Item zal hij aannemer de haken op de voorzegde spille nodig, behoorlijk moeten bekleden met
goed lood, door hem aannemer te leveren, mitsgaders ook leggen en leveren het nodig lood onder
den appel der gezegde spille, en dezelfde appel cruijs en haan daar behoorlijk opstellen en
vastmaken.
Item zal hij aannemer ook leveren, maken en dekken met schalies de daken in de galmgaten tot
beschutting van den regen, daartoe alles wat nodig is, ook leverende, behoudens de nodige
planken dewelke door den heer aanbesteder zullen geleverd worden.
Item zal hij aannemer ook moeten dekken met schalies het toreken, of dak boven den trap en tot
volvoering en behoorlijke voltrekking van het voorzegde werk zo zal men aan den aannemer een
model ter hand stellen om zich naar te reguleren.
Item zal hij aannemer ten einde moeten advertentie doen aan den heer aanbesteder immers drie
dagen voor het voltrekken van hetzelfde werk om door den heer aanbesteder te kunnen doen
examineren, ingeval het hem dunkt nodig te zijn door expert of personen hun des verstande welke
visitatie zal moeten geschieden ten koste van ongelijk en impedieert na het voltrekken van de
voorzegde spille of het geheel werk dezelfde, als wanneer den heer aanbesteder zich verplicht
seffens te zullen tellen en betalen aan den aannemer een som van elf honderd guldens courant
Brabants geld. Ten effecte van al hetwelke condities zij comparanten mits deze onherroepelijk zijn
constituerende N … en alle toonders dezer ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ,, ter presentie van Ferd. Teniers en Jan Baptist
Geijbels als geloofwaardige getuigen.
Depost is alsnog geconvenieerd dat den heer aanbesteder zal leveren acht verhouwen balken tot
ondersteuning van de voorzegde spille, dewelke door den aannemer zullen moeten ingewerkt
worden in de balken der spille, zo nochtans dat de ankers daardoor den heer aanbesteder zullen
geleverd en ingewerkt worden alsmede den voorschreven heer de balken liggende alsnog op het
steenwerk van den gezegde toren ten zijne kost doen afdoen, ingeval zulks nodig bevonden
worden.
Actum et coram ut ante: L’abbé Barth rentmeester van Westerlo, Joseph Bonhiver, F. Teniers
stadhouder, J. B. Geijbels.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 028.
Akte nr. 5

10 februari 1778.
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Condities en voorwaarden waarop men vanwege den heer advocaat Mangelschots publiekelijk
aan de meest biedenden zal verkopen in differente partijen schaarhout gestaan alhier onder
Westerlo omtrent de windmolen van Zoerle en gelijk dezelfde in hun schalmen zullen aangewezen
worden. Totaal 9 kopen.
De navolgende kopen competeerden aan Joannes Van Passel dewelke op de voorstaande
condities werden verkocht. Totaal 4 kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van vele omstaanders en namelijk van
F. Teniers en P. N. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 033.
Akte nr. 6

10 februari 1778.

Op 10 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Joachim Jacobs en Maria Van Deijck
gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben
uit handen van Hendrick Van Aelten en Dimphna Boeckmans gehuwden en inwoners van
Westerlo een som van 100 guldens courant geld.
De comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker huis en hof alhier gelegen in de
Polderstraat. Palende oost Gilliam Jansens, zuid de cleijne Laeck, west Jan Baptist Laenen en
noord de straat.
Item een heide ten dele bos gelegen onder Herselt, groot 370 roeden. Palende oost zijne
Excellentie den heer markies van Westerlo, west de baan op Wesel en noord J. J. Du Mont en Jan
Baptist Adriaens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Adriaen
Verdonck als geloofwaardige getuigen.
WLO. NOT- VAN SCHOUBROECK - 037.
Akte nr. 7

12 februari 1778.

Op 2 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters en Catharina Struijven
gehuwden en inwoners van Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangent te hebben uit
handen van den eerwaarde heer F. Vander Schilden proost in het klooster de canonnikessen
Norbertinessen binnen de stad Herentals een som van 800 guldens Brabants courant geld.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land geheten “ de lange
delle “ groot 300 roeden gelegen onder Westerlo. Palende oost Peeter Verhoeven, zuid Jan
Baptist t Seijen, west Joseph Van Kerckhoven en noord Jan Toelen erfgenamen.
Item een perceel land insgelijks gelegen in “ het gooreijnde “ onder Westerlo, groot 300 roeden.
Palende oost Peeter Swolfs, zuid Sebastiaen Heijlen, west Jan Helsen en noord de straat.
Item een perceel land aldaar gelegen geheten “ poorters heide “ groot omtrent 100 roeden.
Palende oost Jan Horemans, zuid Amand Helsen, west dezelfde en noord Jan Helsen en zichzelf.
Aan de comparanten competerende volgens scheiding en deling daarover gepasseerd en
aangegaan bij de gelijke erfgenamen van wijlen Peeter Struijven en Maria Daniels voor mij
notaris op datum van 28 januari 1777.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram den eerwaarde heer Jan Baptist Van
Weeteringhe en P. N. Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 041.
Akte nr. 8

21 februari 1778.

Op 21 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Hermans gehuwd met
Maria Theresia Vincks inwoner van Meerbeek en oudste zoon van Joannes Baptista
Herremans en Theresia Peeters gehuwden en inwoners van Westerlo alhier present en hun
oudste zoon assisterende, welke comparant verklaarde bij en mits deze uit zonderlinge
genegenheid tot zijn broers en zusters en in verdere redenen hem moverende zo voor hem als
voor zijn hoiren en nakomelingen volle afstand te doen van alzulk recht als hij comparant het zij
alreeds of namaal bij dood en aflijvigheid van zijn voorschreven ouders zoude hebben of kunnen
hebben als oudste zoon in de leengoederen bij zijn ouders achter te laten, daarin niet meer
reserverende in scheiding en deling tot zijn voorkeuze …
De voornoemde leengoederen van J. B. Herremans of de voornoemde Theresia Peeters zullen
publiekelijk worden verkocht om met de penningen te betalen en te kwijten alle schulden
waarmede zij waren belast en al de resterende goederen hetzij haafelijke of erfelijke gelijk onder
hem comparant of wettelijke descendenten en zijn broers en zusters zonder enig voorrecht zullen
worden gedeeld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Henderick Josephus Van Schoubroeck en
Jan Baptist Helsen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 044.
Akte nr. 9

22 februari 1778.
In den naeme ons heeren amen,

Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament zij kennelijk aan één iegelijk dat op
heden 22 februari voor mij openbaar notaris competeerde Jan Baptist Herremans en Theresia
Peeters gehuwden en inwoners van Westerlo, de eerste comparant ziek te bed liggende en de
tweede comparant gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden hierbij te sluiten hun
testament. Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart. Dispositie van hun haafelijke en erfelijke goederen maakten zij aan hun kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jacobus Philip Meijnckens en Guilliam Du
Pré.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 048.
Akte nr. 10

4 maart 1778.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Wilms en Adriaen Wilms publiekelijk
aan de meestbiedende presenteerde te verkopen alle haafelijke meubelen ten hunne huis
bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo door mij openbaar notaris ter presentie van
vele omstaanders en namelijk van Adrianus Van Leuffel en P. N. Van Schoubroeck.
Eerst koopdag gebeurde op 13 januari 1778.
Er was een vervolg van verkoop der haafelijke meubelen, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk van P. N. Van Schoubroeck en Jan Beset.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 057.
Akte nr. 11

7 maart 1778.

Op 7 maart compareerden voor mij openbaar notaris Jan Boseth oud 80 jaar dienaar van justitie
van alhier, item Peeter Dircx oud omtrent de 63 jaren inwoner van het gehucht van Heultje onder
de jurisdictie van Westerlo, item Adriaen Piheij oud omtrent de 60 jaren inwoner van het
voorzegde gehucht Heultje, item Jan Baptist Tubbax oud 51 jaren inwoner als voor, item Adriaen
Sprengers oud 44 jaren insgelijks inwoner van Heultje, allen geloofwaardige en eerlijke personen,
welke comparanten ter rekwest van de wethouders van Westerlo eenparelijk en elk van hun in het
bijzonder zonder inductie van iemand alleen ten gunste van justitie presenteerden waarachtig te
zijn dat zij in hunne jonge jaren tot heden wonende in en omtrent het voorschreven gehucht altijd
hebben geweten dat zeker twee eussels of percelen van erven onder Heultje gelegen en bekend
onder de naam “ gemeijn eussel “ groot het eerste oostwaarts gelegen omtrent een zille en het
tweede westwaarts daar tegen gelegen groot omtrent een half bunder. Palende te samen oost Jan
Baptist Tubbax, zuid Adriaen Veeckemans, het straetje en de weduwe Cornelis Raes, west
…(leeg) en noord de weduwe Jan De Leest ? en Peeter Boecks, dezelfde publiekelijk ten alle tijde
immers tot het jaar 1760 door de regeerders van het canton Heultje ten privaat profijt van hetzelfde
zonder contradictie van iemand verhuurd, gebruikt en ook beweid geworden, verklarende de twee
eerste depondenten hun wel indachtig te zijn dat de regeerders van Heultje nu omtrent de 36 jaren
geleden in het voornoemde tweede eussel met publieke oproepingen de rus daarin liggende
hebben verkocht ten profijt van hun gemeente, mitsgaders ook namaals hebben verkocht de rus in
het eerste eussel gelegen.
Dat het hun depondenten wel kennelijk is dat nu omtrent de 18 jaren geleden de regeerders van
Heultje en een menigte van volk ter plaatse op het voorschreven eussel vergaderd zijnde van de
russen daarin zijnde wederom publiekelijk als voorgaande ten behoeve van hun gemeente te
verkopen onder elkaar kwestie van geschil krijgende over de verdeling of de verkoping der
gezegde russen aan de vreemden, ter oorzaak van dit hun geschil onverrichte zake en zonder
enige verkoping van russen zijn vertrokken en van elkaar gescheiden alluderende voor rede van
wetenschap en verklaarden zij depondenten al hetgeen voorschreven alzo in waarheid te bestaan
hetzelfde alzo te hebben ondervonden daarbij en present te zijn geweest en namelijk Jan Boseth
en Peeter Diricx eerste depondenten, dat hij Jan Boseth als dienaar van justitie het eerste jaar in
het aankomen van zijn officie ter ordonnantie van Bartel Tubbax en Andries Van kerkhoven als
bedezetters van Heultje, de russen in het voorschreven tweede eussel bij oproepingen publiekelijk
heeft afgewerft en verkocht niet tegenstaande daartoe door de gezegde bedezetters was gekregen
en geroepen zekere Servaes Verswijvel alsdan ook dienaar van justitie van Westerlo dat hij
meermaals insgelijks in het eerste eussel als dienaar publiekelijk als voor de russen zonder
contradictie verkocht.
Dat de gezegde eussels ten tijde van hij deponent in officie zijn geweest differente reizen zijn
verhuurd geweest en namelijk aan de navolgende personen en vooreerst aan Jan Van Goensel,
aan Jan Milants, Adriaen Van Herck, Peeter Schoubroecx, Adriaen Sterks en andere tot
omtrent het jaar 1760.
En de gezegde Peeter Diricx gevende voor speciale reden van wetenschap dat hij zelf nu omtrent
de 36 jaren geleden in het voornoemde tweede eussel russen heeft gekocht bij publieke oproeping
dezelfde heeft gedroogd en ten zijne huis vervoerd, ook hem zeer wel kennelijk te zijn dat de
voorschreven twee eussels aan de voornoemde personen op verscheidene tijden ten behoeve van
de regeerders of bedezetters van Heultje zijn verhuurd en door de huurders zijn gebruikt geweest,
verklarende zij depondenten ten alle tijden des aanzochten te zullen compareren hetzij voor Hare
Maj. Soevereine Raad van Brabant als elders daar het van nood mocht wezen om aldaar te
herkennen deze verklaringen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Tubbax en Marten Helsen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 062.
Akte nr. 12

9 maart 1778.
In den naem ons heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zijn kond en kennelijk dat op heden 9
maart voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen Joannes Snoeks en Anna
Catharina Wauters gehuwden en inwoners der jurisdictie van Herselt in de Quaestraete, den
eersten comparant ziek te bed liggende en de tweede comparante gezond van lichaam, welke
comparanten verklaarden bij deze te sluiten dit hun testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart ter
discretie van de langstlevende van hun beiden met het celebreren van een solemnele mis met
diaken en subdiaken onderwerk alsnog te laten celebreren twee gelezen missen, mitsgaders
ingeval zij testateuren kwamen te overlijden zonder wettig kind of kinderen achter te laten zo
wilden zij testateuren dat in dat geval alsnog tot lafenis hunner zielen van ieder van hun
testateuren zouden gecelebreerd worden 50 gelezen missen, ook latende en makende om grote
redenen bij prelaat vooruit aan Anna Cornelia Snoeks gehuwd met Jan Wendelen zuster van
den testateur en bij haar aflijvigheid aan haar wettige kinderen eens een som van 150 guldens.
Dispositie van hun haafelijke goederen maakten zij aan elkaar en aangaande hun erfgoederen
maakte zij de eerststervende aan de langstlevende de volle touchte en laten zij het schaarhout, het
weke of herthoute bomen aan de langstlevende de vrije wil om deze af te houwen, stronken te
verkopen en tot den gronde worden toe uit te roeien en gebruiken en makende den eigendom van
hun erfgoederen aan hun gemijn kind of kinderen in dit huwelijk verwekt of te verwekken …
De resterende erfgoederen zullen vallen op de zusters van hem testateur ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ten huize van de testateuren, ter presentie van de
heer C. Verbruggen en Petrus M. Wuijts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 068
Akte nr. 13

10 maart 1778.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Jan Baptist Siongers weduwnaar van wijlen
Anna Catharina Van Hout en vanwege Martinus Helsen en Adriaen Siongers als wettelijke
voogden over de wezen van dito Jan Baptist Siongers en wijlen Anna Catharina Van Hout
publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop stellen de haafelijke meubelen en effecten ten
huize van de voornoemde Jan Baptist Siongers bevonden. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo deze 10 maart ter presentie van vele
omstaanders en namelijk van P. N. Van Schoubroeck en Peeter Verswijvel. De gereede penningen
ten dage van verkoop belopen ter som van 90 guldens 9 stuivers en één oord waaraan gekort aan
Peeter Verswijvel 16 stuivers voor het oproepen ….
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 076.
Akte nr. 14

12 maart 1778.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege Anna Catharina Van Broeckhoven weduwe van
wijlen Paulus Vranks, publiekelijk aan de meestbiedenden zal verkopen de haafelijke meubelen
ten sterfhuis van dito Paulus Vranks bevonden. Volgt een lijst van haafelijke goederen met
vermelding van de kopers met hun schuld daaraan.
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van P. N. Van Schoubroeck
en Peeter Verswijvel als getuigen. De contante penningen ten dage der verkoop belopen 21
guldens, 10 stuivers en 1 oord.
De twee condities van verkochte meubelen van Catharina Van Broeckhoven weduwe van wijlen
Paulus Vrancks belopen samen 375 guldens.
Het ongeld beloopt 18 guldens drie oorden
…etc…
De graan koopdag staande hierachter beloopt 42 guldens 15 stuivers dus de gehele som 416
guldens 2 stuivers 2 oorden ….
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 086.
Akte nr. 15

21 maart 1778.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Heijlen bejaarde jongman en inwoner
dezer jurisdictie van Westerlo tot Gelindel aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker
perceel land geheten “ de aerdtganghen “ gelegen onder het voorzegde canton Gelindel, groot
circa 200 roeden aan ditto Joannes Heijlen competerende bij dood en afijvigheid van zijn ouders
ingevolge scheiding en deling daarvan gepasseerd voor ...
Het voorschreven perceel land palende oost des Heerenstraete, zuid Guilliam Verluijten en
Adriaen Soeten, west Adriaen Wouters en noord Jan Helsen opgeroepen zijnde is bij afwerving
gebleven aan Joannes Geps inwoner van Noorderwijk voor de som van 340 guldens en stelde
daarop nog 25 hoogen of verdieren en compareerde Joannes Cuijpers schepen alhier die zich
verklaarde te stellen als borg.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk van Amandus Helsen en Peeter Verswijvel als geloofwaardige getuigen. Op heden 6 april
de kaars ontstoken en is bij uitgang dezelfde Joannes Geps als laatste hooger koper gebleven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 091.
Akte nr. 16

24 maart 1778.

Op 24 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Josephus Nuijts inwoner van Zoerle
Westerlo gehuwd met Anna Elisabeth Van Den Brande, welke comparant verklaarde bij deze ter
rente ontvangen te hebben uit handen van Hendericus Auwenrogh bejaarde jongman en inwoner
van Morkhoven een som van 100 guldens courant.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker twee percelen weiden aan elkaar
gelegen omtrent “ de wilbroecken “ onder Westerlo, groot te samen 250 roeden. Palende in het
geheel oost Peeter Verbist, zuid en west Adriaen Gebruers en noord Merten Hemels en de
erfgenamen Merten Helsen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendericus Josephus Van Schoubroeck en
Petrus Wuijts als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 095.
Akte nr. 17

24 maart 1778.

Condities en voorwaarden waarop Martinus Helsen en Adriaen Siongers als wettelijke voogden
der wezen achtergelaten bij wijlen Anna Catharina Van Hout daar vader af leeft Jan Baptist
Siongers, publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerde te koop te stellen de nabeschreven
percelen van erven op de gezegde wezen verstorven bij de dood der voorschreven Anna
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Catharina Van Hout hun moeder en hun vader J. B. Siongers hierbij afstand nemende van de
touchte die hij is hebbende aan de nabeschreven percelen.
De eerste koop bestaande in een perceel weide groot omtrent 300 roeden geheten “ de inreijt ? “
gelegen tot Straeteneijnde. Renende oost Gommer Verhoeven, zuid Marten Helsen Peeterssone
west het Beneficie van het kasteel van Westerlo en noord Peeter Helsen Adriaenssone. Jacobus
Heijlen ontving den palmslag van deze koop voor de som van 200 guldens en stelde daarop nog
15 hoogen en compareerde Peeter Helsen Adriaenssone die zich verklaarde te stellen als borg.
Op 25 maart is dezelfde Jacobus Heijlen koper gebleven na de kkaarsbranding.
De tweede koop bestaande in een perceel land of dries aldaar gelegen, geheten “ de ganse
bleucke “ groot 490 roeden. Palende oost Hendrick Heuskens en Willem Helsen, zuid de straat,
west de voorzegde Willem Helsen en noord Guilliam Verluijten en Jan Heijlen. Jacobus Heijlen
ontving de palmslag van deze koop voor de som van 440 guldens en stelde daarop 45 hoogen en
is hij na de kkaarsbranding koper gebleven.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van Amandus Helsen en
Peeter Verswijvel als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 102.
Akte nr. 18

26 maart 1778.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege de Heere Van Cannaert d’ Halmale Heere van
Wittegracht & & Publiekelijk zal verkopen een grote kwantiteit fagoo of kleinen mutsaert,
mitsgaders een kwantiteit schaarhout, wortelen en spaanders, zo en gelijk dezelfde hierna volgen
met hun getal en kopen zullen aangewezen worden.
Totaal 34 kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk van Josephus Van Schoubroeck en Martinus Hemels als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 110.
Akte nr. 19

27 maart 1778.

Op 27 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Hendrick Breugelmans en Maria
Janssens (Jans) gehuwden en inwoners van Haenven, jurisdictie van Veerle, welke comparanten
verklaarden bij deze ontvangen te hebben uit handen van den heer advocaat
Fr. Mangelschots cum suis inwoner alhier een som van 200 guldens.
De comparanten stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land gelegen tot
“ haenven “ groot 500 roeden. Palende oost en zuid de rentgelders erve, west de erfgenamen
meijer Boon en noord dezelfde erfgenamen. Het voorschreven perceel land aan hun comparanten
competerende bij koop tegens Sr. Jan Franciscus Lijsten en Juffrouw Anna Catharina Lijsten
voor de ene helft en Juffrouw Magdalena Ruijmaeckers voor de ander helft ingevolge een erfbrief
daarvan zijnde gepasseerd voor de wethouders van Veerle op datum van 19 juli 1759 ondertekend
W. Van Genechten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers
doctor en P. N. Van Schoubroeck .
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 114.
Akte nr. 20

7 april 1778.

Op 7 april compareerde voor mij openbaar notaris, Theresia Rens en Maria Elisabeth Rens
bejaarde jonge dochters inwoonsters van Westerlo, verklaarden bij deze verkocht te hebben aan
P. Mertens stadhouder binnen Herselt zeker perceel land gelegen in “ het kiedorp “ onder Herselt
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groot circa een half bunder. Palende oost de verkopers, zuid de erfgenamen Jan Seijkens, west P.
Mertens voorschreven en noord de straat.
Op welke condities de voorschreven P. Mertens die het voorzegde perceel kocht voor de som van
85 guldens daarop nog 10 hoogen stelde. Jan Franciscus Mertens stelde 2 hoogen bij en P.
Mertens nog 5 hoogen, producerende alhier den persoon van Joannes Fenten dewelke zich
verklaarde te stellen als borg.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Adriaen Milants
als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 118.
Akte nr. 21

25 april 1778.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Franciscus Weijnants en Catharina Diels
gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs publiekelijk aan de meestbiedenden zullen verkopen de
nabeschreven percelen van erven onder deze jurisdictie van Westerlo tot Schobbroeck.
Eerste koop bestaande in een perceel weide groot 300 roeden. Palende oost Peeter Govaerts,
zuid Jan en Adriaen Van Houdt, west de straat en noord Peeter Heijlen. Anthoon Van Houdt
ontving den palmslag van deze koop voor de som van 340 guldens en stelde daar 14 hoogen op.
Jan Vleugels verklaarde zich als borg te stellen. Onmiddellijk daarna stelde Jan Vleugels 2
hoogen bij. Anthoon Van Houdt stelde nog enkele hoogen bij en is koper gebleven van den
eerste koop na de kkaarsbranding op datum als boven.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van Jacobus Weijnants en
Jan Baptist Wouters.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 123.
Akte nr. 22

29 april 1778.

Op 29 april compareerden voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer Simens proviseur der
abdij van Tongerlo ter ene en Martinus Vervoort inwoner van Westerlo tot Overwijs gehuwd met
Joanna Verachtert ter andere zijde, welke heer eerste comparant verklaarde bij deze in huur of
pacht uit gegeven te hebben aan den tweede comparant zeker perceel land genaamd “ de
clavereheijde “ gelegen tot Overwijs, competerende aan de abdij van Tongerlo, waarvoor de
tweede comparant jaarlijks aan de heer eerste comparant ten zijn kantoor telkens te St. Andries
misse voor huur beloofde te betalen een som van 38 guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Cornelius Van
Hove als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 128
Akte nr. 23

2 mei 1778.

Op 2 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Passel inwoner van Westerlo
gehuwd met Maria Catharina Wuijts ter ene en Joannes Verheijstraeten inwoner van
Varendonck gehuwd met Joanna Wuijts ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij
deze uitgegeven te hebben 500 roeden land in verscheidene percelen gelegen allen onder de
jurisdictie van Varendonck en dat voor een termijn van 6 eerstkomende jaren en dat om en mits
tien veertelen goed en zuiver koren.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram den heer E. Segers en P. N. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 131.
Akte nr. 24

4 mei 1778.

Op 4 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Struijven en Anna Maria
Wouters gehuwden en inwoners van Mol, welke comparanten verklaarden bij deze ter rente
gelicht te hebben uit handen van den heer advocaat F. Mangelschots cum suis inwoner alhier
een som van 400 guldens courant Brabants geld.
De comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker huis, schuur, stal en hof gelegen tot Mol.
Palende oost den procureur J. A. Theunissen, zuid B. G. C. Bariton met zijn gekochte “ bruel “
west dezelfde en noord de Gemeijnte straete, aan hun comparanten competerende bij koop tegen
Franciscus Eijsermans en Maria Boons gehuwden blijkens de goedenisbrief daarvan zijnde
gepasseerd voor de Laeten van Sonbeeck op datum van 25 augustus 1775 ondertekend ... Dewolf
meijer alhier.
Alhier mede gecompareerd Peeter Peeters gehuwd met Anna Catharina Struijven inwoners van
alhier die zich verklaarde als borg te stellen voor deze rente.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Franciscus
Bervoets als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 135.
Akte nr. 24

6 mei 1778.

Voorwaarden waarop den heer advocaat Mangelschots publiekelijk zal verkopen een grote
kwantiteit van hooi per honderd ponden. Totaal 18 kopen waarvan deze laatste werd ingemijnd bij
Peeter Van Elst onder Tongerlo op “ de Civits hove “, borg Adriaen Helsen van Oosterwijk.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht bonnen Westerlo, coram Peeter Helsen en P. N. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 141.
Akte nr. 25

6 mei 1778.

Op 6 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Wijnants en Catharina Diels
gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs en Adriaen Van Hout inwoner van Gelindel onder
Zoerle Parweijs laatste weduwnaar van wijlen J. Verhaegen ter andere zijde, welke eerste
comparant verklaarde in volle eigendom te mangelen aan en ten behoeve van de tweede zeker
perceel beemd gelegen onder Westerlo tot Gelindel, groot omtrent 150 roeden, geheten “ den
grooten bempt “. Palende oost Jacobus Heijlen, zuid Willem Helsen, west de loop en noord
Peeter De Coster.
Aan hun comparanten competerende bij scheiding en deling der goederen van wijlen Peeter Diels
en Maria Hermans haar comparantes ouders gepasseerd taxerende het voorschreven perceel tot
90 guldens, waartegen de voorschreven Adriaen Van Hout bij mangeling verklaarde te
transporteren vooreerst zesde part in een perceel beemd genaamd “ het putte bemdeken “
gelegen onder Westerlo tot Gelindel waarvan de resterende delen competeerden aan Peeter Diels
Peeterssone. Palende in het geheel oost Anthoon Van Hout, zuid de gemeente van Westerlo, west
de straat en noord Jan Hermans.
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Item een zesde part in een perceel bos geheten “ het lang eussel “ onder Tongerlo gelegen,
waarvan de resterende delen competeerden aan Jan Baptist Diels cum suis, groot in het geheel
500 roeden. Palende oost Peeter Wuijts, zuid de abdij van Tongerlo, west Anthoon Van Hout en
noord Peeter Van Beijlen en anderen, dezelfde twee percelen voor vrij zuiver en onbelast en aan
hem tweede comparant competerende uit kracht van zekere transactie aangegaan met de
erfgenamen van wijlen Theresia Dauwen zijn gewezen huisvrouw, gepasseerd voor de notaris P.
P. Elaerts en zekere getuigen binnen Westerlo en verklarende de waarde van deze twee percelen
op 90 guldens. Comparanten verklaarden akkoord te wezen met deze transactie.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter
Verborghstadt als getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 145.
Akte nr. 26

15 mei 1778.

Op 15 mei compareerde voor mij openbaar notaris Juffrouw Clara Maria Soels weduwe van wijlen
den heer doctor Van Genechten inwoonster van Westerlo ter ene en Joannes Franciscus
Nauwelaers gehuwd met Maria Van Gehuchten inwoners van Itegem ter ander zijde, dewelke om
geschillen te voorkomen die er tussen hun of hun erfgenamen zouden kunnen ontstaan ter
oorzaak van de erfscheiding tussen hun huizen alhier in dit dorp gelegen, verklaarden bij deze
daarover tot akkoord gekomen te zijn op de navolgende manieren.
Ten eerste dat de scheidingsmuur staande tussen hun voorschreven huizen van de wederzijdse
poorten of ingangen naar hun achterplaatsen tot tegen de stallen langs de noordzijde zal in
gemeenschap blijven en aan hun comparanten competeren half en half, dienvolgens ook dienen
voor scheidingspalen tussen hun wederzijdse erven.
Item dat de reparatie daaraan verschenen en in het toekomende te verschijnen door hun
comparanten ieder voor de juiste helft zullen gedaan en betaald worden van welke voor te vallen
reparaties partijen elkaar aldoor zullen moeten advertentie doen om ten best profijt daar over te
revolveren.
Item zullen de partijen comparanten langs iedere zijn erve tegens de voorschreven
scheidingsmuur vermogen te bouwen en dezelfde liberlijk gebruiken volgens landsrechten.
Hiermee zijn beide comparante vergenoegd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Nagels
als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 148.
Akte Nr. 27

30 mei 1778.

Op dertig mei compareerden voor mij openbaar notaris, Joseph Victor Verboven gehuwd met
Maria Dimphna Peeters ingezetenen van Tongerloo ter ene en Adriaen Deckers 8 gehuwd met
Anna Wauters inwoners van Olen tot Meeren ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde
bij deze in huur en pacht uit gegeven te hebben aan de tweede comparant hetzelfde alzo
accepterende te weten van zeker een huis, stal, schuur, schob, hof en binnenveld aan elkaar
gestaan en gelegen tot Meeren jurisdictie van Olen, groot volgens het meetboek aldaar 385
roeden en volgens het leenboek 450 roeden. Palende oost de straat of “ pleijn “ van Meeren en
Maria Backx, zuid de weduwe Peeter Heijlen, west Cornelis Verhagen en noord de straat.
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Item alsnog een perceel land genaamd “ den grooten steenacker “ groot volgens het meetboek
320 roeden. Oost Amandus Van Houdt, zuid Cornelis Gerewaerts, west Adriaen Goor en noord
zijn zelve en Peeter Jacobus Manckens.
Item een perceel land genaamd “ den heuvel “ groot volgens het meetboek 450 roeden. Oost
Adriaen Helsen, zuid den H. Geest van Oevel, west de weduwe Peeter Heijlen en noord Maria
Peeters.
Item een perceel land genaamd “ den cleinen steenacker “ groot 60 roeden. Oost Maria Daems,
zuid zijn zelve, west Peeter Jacobus Manckens en noord Adriaen Van Nueten onder Oolen.
Item een half bunder land gelegen onder Olen. Palende oost en zuid de straat, west Joannes
Groenen.
Item een perceel weide genaamd “ het leen “ of “ net “ groot 300 roeden. Palende oost Marten Van
Nueten, west Anna Maria Peeters, zuid Adriaen Van Nuten en noord de erfgenamen Peeter
Peeters.
Item een perceel hooiwas genaamd “ schuerendel “ groot 62 1/2 roeden. Oost Marten Van
Genechten, zuid de weduwe Franciscus Hendrickx, west Cornelis Molenberghs en noord de
Nethe.
Item een perceel hooiwagen genaamd “ de ege “ op “ den mosbergh “ groot 100 roeden. Oost
Peeter Meer, zuid Peeter Boeckx, west de erfgenamen Franciscus Hendrickx, noord Jan Heijlen
west en noord Peeter Van Beijlen en anderen.
Item een perceel hooiwagen genaamd “ de nijs sille “ op “ den mosbergh “ groot 100 roeden.
Palende oost Peeter Verstappen, zuid Peeter Van Hove, west Joannes Seijen en noord de
erfgenamen Franciscus Hendrickx.
Item een perceel hooiwas op “ den mosbergh ” groot 200 roeden. Palende oost Peeter Boeckx,
zuid Joannes Heijlen, west Hendrick Verbiest en noord Geeraerdt Bellens.
Item een perceel hooiwas genaamd “ den mosselgooren bempt “ groot 45 roeden. Palende oost
Joannes Lanen, zuid Jan Goossens, noord den loop en Philip Hendrickx.
Item een perceel hooiwas of moer op “ het goor “ groot 150 roeden. Palende oost Jan Van
Doninck en Adriaen Menten, zuid Adriaen Verstappen, west de erfgenamen Adriaen verstappen en
noord Hendrick Vervecken, Adriaen Vervecken, hun zelf en anderen.
Item een perceel hooiwas of moer op “ het goor “ genaamd “ den deselman “ groot 100 roeden.
Palende oost Guilliam Broeckhoven cum suis, zuid hun zelf, west de erfgenamen Adriaen Van De
Weijer en Adriaen Menten en noord Willebordt Baeten.
Item een perceel weide of dries genaamd “ de heijkens “ groott 333 roeden. Oost de erfgenamen
Joannes Seijen, zuid Adriaen Goor, west het straatje en noord Joanna Van Genechten.
En dat voor een termijn van zes achtereenvolgende jaren en daarvoor jaarlijks te betalen een som
van vijftig guldens courant geld en in graanpacht 24 veertelen koren.
Volgen de huurvoorwaarden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter
Wuijts en Geeraerdt Van Goempel.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 87

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 155.
Akte nr. 28

5 juni 1778.

Condities en voorwaarden waarop de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Joannes Wuijts
en Adriana Laeremans publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen verscheidene eiken
bomen en stronken, gestaan onder de jurisdictie van Herselt. Totaal van 19 kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Herselt ter presentie van vele omstaanders en
namelijk van Joannes Aerts en Hendericus J. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 159.
Akte nr. 29

5 juni 1778.

Op 5 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Wuijts gehuwd met
Anna Maria van De Borght inwoners van Westerlo ter eerste. Item Jan Baptist Wuijts gehuwd
met Elisabeth Peeters inwoners der jurisdictie van Herselt tot Wesel ter tweede. Item Andreas
Van Gansen en Anna Catharina Wuijts gehuwden en inwoners der voorzegde jurisdictie Herselt
op “ den vispoel “ en tot slot Hendrick Verlinden en zijn huisvrouw Maria Wuijts ook
ingezetenen als voor ten gehucht den Varen Winckel, alle kinderen en erfgenamen van wijlen
Joannes Wuijts en Maria Laeremans welke comparanten verklaarden in der minne te verdelen in
vier gelijke parten of delen en te scheiden en te delen alle goederen, zoals huizen, landerijen,
weiden, bossen, heiden en alle verdere gronden van erven aan hun bij de dood van hun
voorschreven ouders verstorven.
Onder de letter A werd voor de eerste kavel gesteld zeker huis, stal ,schuur aan elkaar met het
schob, hof en binnenblik gelegen onder deze jurisdictie van Herselt in “ den Vaeren winckel “
groot omtrent 100 roeden. Palende oost de erfgenamen Franciscus Van Bael, zuid en west de
straat, noord Peeter Van Gehugten.
Item een perceel land ook weide groot omtrent de drie zillen gelegen onder Herselt. Palende oost
Peeter Wuijten erfgenamen, zuid de baan op Aarschot, west Hendrick Peeters erfgenamen en
noord Jan Cuijpers geheten “ de calsters “.
Item een perceel weide geheten “ de mortelkens “ gelegen onder Herselt, groot omtrent 150
roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter Van Gehugten, zuid de loop, west Adriaen Van De
Weijer erfgenamen en noord de voorst.erfgenamen Peeter Van Gehugten.
Item alsnog een perceel land onder Herselt gelegen, geheten “ het bercken veldt “ groot omtrent
een derde. Palende oost Anna Verreijdt erfgenamen, zuid de straat en heide, west Peeter Wuijts
erfgenamen en noord Anna Verreijdt erfgenamen. Op last dat deze eerste kavel zal betalen aan de
eigenaar van de tweede kavel tien guldens courant geld mitsgaders aan den eigenaar van de
vierde kavel elf guldens en dat voor Kerstmis van dit jaar of uiterlijk 8 dagen daarna. Deze kavel is
bij loting bevallen aan Hendricus Verlinden gehuwd met Maria Wuijts.
Voor de tweede kavel werd gesteld een perceel land geheten “ het groot veldt “ groot 350 roeden
gelegen in “ den Vaeren winckel “ onder Herselt. Palende oost Peeter Van Gehucten
erfgenamen, zuid Joachim Verlinden, west en noord de straat.
Item een perceel beemd onder Langhedorp gelegen, groot omtrent 100 roeden geheten “ den
voorsten bempt “. Palende oost den loop, zuid hun eigen “ achtersten bempt “ west Jan Baptist
Geijskens erfgenamen en noord den voorschreven loop.
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Item een derdel hooiwas in “ het elschot “ gelegen noordwaarts tegen het wederdeel. Palende
oost den heer drossaard Vervloet erfgenamen, zuid hun eigendom en wederdeel of derdel, west
…(leeg) en noord Jan Peeters.
Item alsnog omtrent een zille hooiwas aldaar gelegen groot een half bunder waarin de resterende
100 roeden aan hun en aan de heer Doctor …(leeg) … tot Putte onverdeeld is competerende en
gezamenlijk jaarlijks wordt gehooid. Palende in het geheel oost Michiel Wauters erfgenamen, zuid
de kerk van Herselt en anderen, west de heer dispensier van Tongerlo en noord den heer A. Herla
erfgenamen. De eigenaar van deze kavel zal trekken van de eerste kavel 10 guldens. Deze kavel
is bevallen bij voorkeuze en met consent van de delers aan Joannes Franciscus Wuijts.
Voor de derde kavel werd gesteld een perceel land groot omtrent 200 roeden geheten “ het
peerken bertels “ gelegen onder deze jurisdictie in “ den vaerenwinckel “. Palende oost Anna
Verreijdt erfgenamen, zuid Maria Catharina Derboven erfgenamen, west Peeter Rens erfgenamen
en noord Maria Anna Rens erfgenamen.
Item een perceel land genaamd “ de heijde “ gelegen als voor, groot omtrent 200 roeden. Palende
oost Anna Verreijdt erfgenamen, zuid Catharina Vleminckx erfgenamen, west Jan en Peeter Aerts
en noord Maria Anna Rens.
Item een perceel land als voor gelegen geheten “ het mathiesken “ groot omtrent een derdel.
Palende oost Franciscus Van Baelen erfgenamen, zuid de erfgenamen Jan Rens, west Jan
Cuijpers en noord de straat.
Item een perceel beemd geheten “ den achtersten bempt “ gelegen onder Langhdorp, groot
omtrent 100 roeden. palende oost den loop, zuid Peeter Van Gehuchten erfgenamen, west Jan
Baptist Geijslkens en noord hun eigen “ voorsten bempt “.
Item een perceel hooiwas in “ het elschot “ onder Herselt, groot omtrent een derdel zijnde
zuidwaarts tegen het wederdeel gelegen uitgedrukt in de tweede kavel. Palende oost den heer
drossaard Vervloet erfgenamen, zuid Cornelis Tieborts erfgenamen, west …(leeg) en noord hun
eigen wederdeel. Deze kavel is bij loting bevallen aan Andreas Van Gansen gehuwd met Anna
Catharina Wuijts.
Voor de vierde kavel werd gesteld vooreerst zeker huis en stal alhier gelegen in “ den
vaerenwinckel “ met het binnenveld daaraan gelegen, groot omtrent een bunder. Palende oost de
baan op Aarschot, zuid de Kieckuijttestraet, west Anna Verreijdt erfgenamen en noord hun
eigendom en Joannes Wuijts met “ de huijshoeve “.
Item een perceel land aldaar gelegen, groot omtrent 200 roeden geheten “ de huijshoeve “.
Palende oost en noord de straat, zuid het voorschreven binnenveld en west Joannes Franciscus
Wuijts.
Item een perceel beemd geheten “ de kleinen bempt “ gelegen onder Langhdorp aan hun
gezamenlijk competerende met de erfgenamen Peeter Van Gehucten, ieder voor de helft en in
onverdeeld recht. Palende in het geheel oost Jan Van Deijck, zuid en west de loop en noord Jan
Lintermans. Deze kavel is bevallen bij loting aan Jan Baptist Wuijts gehuwd met Elisabeth
Peeters.
Er werd verder geconditioneerd bij de comparanten condividenten dat Fransiscus Geens actuele
pachter der goederen zal hebben en blijven genieten zijn volle termijn van huur dewelke hij hij aan
het voorzegde huis en gronden van erven nog is hebbende ingevolge conditie van huur
gepasseerd voor de notaris P. P. Halloint ten jaren 1780 ….
Aldus gedaan, gescheiden en gedeeld binnen Herselt, coram Hendricus J ? Van Schoubroeck en
Jacobus Laeremans als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 166.
Akte nr. 30

2 juli 1778.
In den naeme ons Heere amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk aan één iegelijk dat op
heden 2 juli compareerden Peeter Rits en Maria Catharina Van Deijck gehuwden en inwoners
van Zoerle Parwijs, den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te
bed liggende beiden hun verstand nochtans wel machtig en gebruikende, welke comparanten
verklaarden hierbij te maken hun testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en
dat er na hun overlijden zouden gecelebreerd worden vijftien gelezen missen tot lafenis van hun
zielen. Dispositie van hun haafelijke goederen maakten zij de eerststervende aan de langstlevende
van hun beiden de volle eigendom.
Dispositie van hun erfelijke goederen maakten zij ook den eerststervende aan de langstlevende
van hun beiden de volle touchte en den eigendom aan hun kinderen in dit huwelijk te verwekken
en indien zij kwamen te overlijden zonder kinderen achtergelaten te hebben zo wilden zij dat al hun
erfgoederen zullen gaan en keren volgens landsrecht …. waarbij de erfgenamen mogen verkopen
een perceel erve zowel land als weide groot omtrent 170 roeden gelegen onder Westerlo omtrent “
de putten “. Palende oost “ het beecksken “, zuid Jan Baptist Diels, west en noord de straat.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 169.
Akte nr. 31

6 juli 1778.
In den naem ons Heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk en één iegelijk, dat
op heden 6 juli voor mij openbaar notaris compareerden Jan Baptist Verlinden en Catharina
Peeters gehuwden en inwoners van Zoelre Westerlo, den eerste comparant ziek te bed liggende
en de tweede comparante gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden met welbedachte
zinnen en uit vrije wil hierbij te maken hun testament.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart, en onmiddellijk na ieders dood te laten celebreren 20 gelezen missen tot lafenis hunner
zielen.
Dispositie van al hun tijdelijke goederen en eerst van hun haafelijke effecten die zij maakten den
eerststervende aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom en mocht het gebeuren dat
den testateur eerst kwam te sterven en dat hetgeen hij aan zijn voorzegde huisvrouw bij deze heeft
gelaten en dezelfde huisvrouw in het geheel niet kon genieten uit kracht van dit testament zo laat
en maakt hij testateur in dat geval al hetgeen aan zijn huisvrouw gelaten alsdan aan zijn kinderen
met deze zijn huisvrouw verwekt, latende den testateur aan zijn voorkinderen in zijn eerste
huwelijk met Maria Van Leuffel verwekt hunne legitieme portie ….
En aangaande hun erfelijke goederen daarvan maakten den eerststervende aan de langstlevende
de volle touchte en den eigendom daarvan aan hun gemeenschappelijke kinderen in dit huwelijk
verwekt. Verder opdracht van aan de langstlevende van hun beiden een rente te mogen nemen
een som van 200 of 250 guldens courant geld om gebruikt te worden tot reparatie en restauratie of
verbouwing van zeker huis gestaan onder Zoerle Parwijs op “ den bergh “ aan de testatrice
competerende en daarvoor te verbinden sussistante panden.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo ten huize van de testateuren, coram Peeter
Lemmens en Jan Baptist De Winter als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 174.
Den ondergeschrevene verklaarde bij deze dat hij in zijn weduwlijke staat gekocht heeft, ten
behoeve van zijn twee zusters Anna Verlinden en Maria Verlinden, wonende tot Mechelen, zeker
perceel beemd onder Westerlo gelegen in de Catovestraete, groot omtrent 260 roeden. Palende
oost Lucia De Winter, zuid en west Peeter Lemmens en noord Joseph Van Kerckhoven, dat de
penningen waarmee hij hetzelfde heeft voldaan en betaald insgelijks van hem waren te hand
gesteld door zijn voorschreven zusters en aan hun competerende en alzo hij ondergetekende
beducht is dat het gemelde perceel beemd op zijn naam zou zijn geregistreerd en gegeerd voor de
wethouders van Westerlo zo verklaarde hij in dat geval hetzelfde te zijn geschied en daar in geen
recht of eigendom bij koop te hebben maar hetzelfde te competeren aan zijn zuster Anna
Verlinden nog wonende binnen Mechelen.
Actum Westerlo deze 6 juli 1787, coram M. N. Van Schoubroeck als getuige. Jan Verlinden.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 175.
Akte nr. 32

13 juli 1778.

Op 13 juli compareerden voor mij openbaar notaris Joannes Van Beijlen Peeterssone gehuwd
met Maria Goijvaerts inwoners van Westerlo ten gehucht van Schobbroeck, welke verklaarden ter
rente opgelicht te hebben uit handen van Joannes Baptista Valgaeren bejaarde jongeman en
inwoner in de abdij van Tongerloo een som van 100 guldens courant.
De comparanten stelden tot pand zeker huis en hof met het binnenveld daaraan, gelegen tot
Schobbroeck onder de jurisdictie van Westerlo, aan hem rentgelder pro indiviso met zijn broer
Marten Van Beijlen competerende groot 100 roeden. Palende oost Anthoon Van Houdt, zuid Jan
Baptist Diels, west Jan Van Kastel en noord Jan Van Houdt met de schuur en de woning daarin op
het voorschreven pand staande en aan hem comparant competerende bij vernaarding tegen Jan
Baptist Diels nomine uxoris en verder nog tot pand stelde zijn patrimoniale goederen en gronden
van erven aan hem en zijn voorschreven broer in onverdeeld recht competerende.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram P. N. Van Schoubroeck en Adriaen
Verbiest als getuigen . Deze som werd terugbetaald op 24 januari 1783.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 179.
Akte nr. 33

13 juli 1778.

Op 13 juli 1778 compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Michiels garde van
Hare Majesteits rechten, inwoner actueel van Oosterlo jurisdictie van Geel, welke verklaarde mits
deze ter rente opgelicht te hebben uit handen van Joannes Baptista Valgaeren bejaarde
jongeman en inwoner in de abdij van Tongerloo, een som van zestig guldens.
De comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn huis, hof en erve daaraan gelegen onder het
voorschreven dorp van Oosterlo. Palende oost de Nethe, zuid “ het kreken bempdeken “, west de
wederhelft en noord des Heeren straete. Aan hem comparant competerende bij gift aan hem
comparant gedaan bij Franciscus Verwimp gehuwd met Joanna Maria Raijmaeckers blijkens de
akte daarvan gepasseerd voor de notaris A. J. Peetermans en zekere getuigen binnen Eindhout
op datum van 2 december 1777 waartoe geprefereerd wordt op den last van 100 guldens courant
geld ten behoeve van Sr. Joannes Verellen een half veerteel koren aan den H. Geest van
Oosterloo en nog zeven en een halve stuiver aan de kapel van aldaar.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendr. Joannes Van Schoubroeck en
Petrus Wuijts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 182.
Akte nr. 34.

1778.

Condities en voorwaarden waarop Jan Baptist Siongers weduwnaar van wijlen Anna Catharina
Van Hout en vanwege Martinus Helsen en Adriaen Siongers als wettige voogden van de wezen
van dito Jan Baptist Siongers en wijlen Anna Catharina Van Hout, publiekelijk aan de
meestbiedenen zal verkopen alle granen ten velde staande. Totaal 10 kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Tongerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter
Verswijvel als getuigen. Depost is er nog een perceel gerst publiekelijk opgeroepen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 188.
Akte nr. 35

22 juli 1778.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Anna Catharina Van Broeckhoven weduwe
van wijlen Paulus Vranckx, publiekelijk aan de meest biedenden presenteerden te verkopen alle
granen ten velde staande. Totaal 13 kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Verswijvel.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 193.
Akte nr. 36

4 augustus 1778.

Op 4 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Anna Catharina Wauters weduwe van
wijlen Joannes Snoecks inwoonster van Herselt in de Quaestraete ten ene en Adriaen Van
Genechten gehuwd met Maria Anna Peeters inwoners van Herselt tot Berghom ter andere zijde,
welke eerste comparante verklaarde bij deze verhuurd te hebben aan den tweede comparant
zeker haar huis, stal, schuur, hof en verdere landerijen en weiden hierna te specificeren en
gelegen onder de jurisdictie van Vaerendonck. Palende het huis en hof groot omtrent de 100
roeden boost Jan Paries ?, zuid het beneficie west de straat en noord het convent van Tongerloo
Item alsnog een omtrent de 300 roeden land “ de slee haege “ genoemd. Oost en zuid de straat,
west het voorschreven Beneficie en noord …(leeg)
Item drie zillen land “ den dries “ genaamd. Oost Franciscus Luijten, zuid en west de straat.
Item het eerste perceel weide gelegen in “ de groote wijde “omtrent de tweehonderd roeden, west
het convent van Tongerloo en noord het voorschreven Beneficie.
Item omtrent tweehonderd roeden land “ het binnenblock “ genaamd. Oost en noord de straat,
zuid en west het voorschreven Beneficie.
Item alsnog een zille hooi was of bussel in “ het vaerenbroeck “. Palende oost de kerk van
Westerlo, zuid het voorschreven Beneficie, west en noord Hendrick Boonen erfgenamen.
Volgen de huurvoorwaarden.
Mede comparerende Adriaen Van Genechten de vader van de huurder dewelke zich bij deze
verklaarde zich als borg te stellen voor de voorschreven pachter Adriaen Van Genechten zijn
zoon.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram den heer S’ Jegers en P. N. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 198.
Akte nr. 37

14 augustus 1778.

Op heden 14 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Sr. Henricus Dillen actuele
inwoner van Asche, oud 80 jaar, aan mij notaris en getuigen wel bekend, gereputeert voor een
eerlijke en geloofwaardige persoon, welke comparant ter rekwisitie en instantie van Petrus
Jacobus Meijnckens inwoner van Westerlo en brouwer van stiel, liberlijk en zonder inductie van
iemand enkel ten gunste van justitie op zijn waarheid in plaats van eed en verklaarde waarachtig te
wezen en aan hem nog indachtig dat de Herbaen leidende van de grote brug, liggende over de
Nethe naar het dorp van Westerlo langs het huis genaamd “ de marlie “ 9 alhier en aldaar
omkerende naar de Polderstraete nieuwelijk was gemaakt van wege zijne excellentie den heer
markies van Westerlo.
De voorschreven brug alsnog was een oude weg leidende van daar naar zekere stenen gemetste
brug over “ de cleijn rivier oft laecke “ naar de Polderstrate of het voornoemde dorp van Westerlo
dewelke was genoemd “ de oude bane “.
Dat hij depondent ten jaren 1723 is komen wonen in het voorschreven huis “ de Marlie “ en dat
daags voor den feestdag van alle Heijligen.
Dat het aan hem depondent nog wel kennelijk is dat op de voorschreven oude weg leidende van
de voornoemde grote brug of grote Nethe over de gezegde stenen brug en kleine Laecke, naar de
Polderstraat of dorp van Westerlo was staande een huisje geheten “ het weghgeldt huijsken “
waar in alsdan was wonende zekere Adriaen Baeten, competerende aan zijne voorschreven
Excellentie den heer markies van Westerlo en staande op dezelfde plaats als waar tegenwoordig
staat het huis competerende aan Adriaen Van Den Bergh tegenover het land genaamd “ het
gerstenblock “ actueel in eigendom aan de voorschreven Peeter J. Meijnckens.
Dat den voorschreven Adriaen Baten als pachter of gelaste van wege zijne voorschreven
Excellentie den heer markies van Westerlo was ontvangende het weghgeldt 10 van karren peerden
als anderszins aldaar passerende zo en gelijk actueel als nu nog zijn ontvangende de pachter of
huurlingen der voornoemde huizinge “ de Marlie “.
Dat de voornoemde Adriaen Baten bovendien alsnog als pachter of gelasten in de voegen als
voor was ontvangende en jaarlijks rond halende onder de jurisdictie van Herselt enige porties of
(een) kwantiteit van brood genaamd “ het deijck broodt “ in de voegen gelijk als de actuele
bewoners van het voorzegde huis “ de Marlie “ alsnog jaarlijks zijn doende.
Dat aan hem depondent nog zeer wel kennelijk is, dat van wegens zijne Excellentie den heer
markies voorschreven alsnog was gemaakt een weg van het voorzegde huis “ de marlie “ leidende
recht door tot in de baan van Westerlo naar Zoerle en komende uit de eerstgenoemde gemaakte
baan van de grote brug over de cleijne laecke langs de gezegde “ Marlie “ naar het dorp van
Westerlo leidende.
Dat in de voorschreven weg omtrent in het midden tussen de huizen “ de Marlie “ en de baan van
Westerlo op Zoerle was gesteld vanwege zijne Excellentie den heer markies een barrière 11
dewelke ten alle tijde was gesloten, waarvan den sleuter 12 berustte in handen van de voornoemde
Adriaen Baeten of inwoner van “ het wegh geldt huijs “ 13
Dat hij depondent nog wel indachtig is dat bij tijde als de wegen zeer kwaad en onbruikbaar waren
van de voorschreven “ Marlie “ op Westerlo den gezegde Adriaen Baeten bij nacht en stilte en
9

Marlie, Marli, Marlije .
Wegh geldt: tol .
11 Barrière: bareel, veken, draaiboom …
12 Sleuter: sleutel.
13 Wegh geldt huijs: tolhuis.
10
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zonder weten van zijne principale de voorschreven barrière 14 heeft geopend en verscheidene
malen daardoor heeft laten passeren de karren varende van Diest op Antwerpen.
Allegerende hij deponent voor redenen van wetenschap dat hij nu 46 jaren salvo justo geleden ten
tijde van omtrent vijf jaren zo in het gezegde huis “ de Marlie “ als binnen de parochie van
Westerlo en dorp (een) vaste woning heeft gehad hetzelfde alzo heeft gezien en ondervonden ja
zelfs verscheidene maal heeft gegaan door den weg komende van de voorzegde grote brug of
grote Nethe over de voorzegde stenen brug en oude weg naar het gezegde “ weghgeldt huijs “ of
dorp van Westerlo en tot comfort van dien verklaart hij depondent desnoods aanzocht zijnde ten
alle tijden te zullen compareren, hetzij voor Hare majesteit Souvereinen Raad van Brabant,
wethouders van Westerlo als elders daar het van node wezen zal.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Sterckx
als geloofwaardige getuigen.

De Marlije

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 202.
Akte nr. 38

21 augustus 1778.

Op 21 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Roij inwoner van Berghom
jurisdictie van Herselt oud omtrent 78 jaar zijnde bekend voor een eerlijke en geloofwaardige
persoon. Item compareerde Anna Elisabeth Verstappen inwoonster als voor, oud omtrent de 72
jaren aanzien voor een geloofwaardige vrouw persoon, welke comparanten ter rekwest van Petrus
Jacobus Meijnckens inwoner van Westerlo in “ het Cleijn Antwerpen “ één parelijk en elk van
hun in het bijzonder liberlijk zonder inductie van iemand enkel ten gunste van justitie verklaarden
en attesteerden waarachtig te wezen en onder eed te bevestigen dat zij depondenten alhier
omtrent den dorp van Westerlo onder de jurisdictie van Herselt zijn geboren, te weten den eerste
depondent ten gehucht “ de quae strate “ en de tweede dependente ten gehucht van Berghom
beide deze gehuchten onderhorig aan de parochie van Westerlo.
Dat zij depondenten voor hunne geboorte of tot heden daags toe altijd hebben gewoond in en
omtrent de twee voorschreven gehuchten onder de voorschreven parochie behoudelijk dat de
eerste depondent omtrent de negen jaar elders heeft gediend in de naburige abdij van Averbode
en Tongerloo en de tweede depondente eerst getrouwd zijnde ten tijde van een jaar gewoond
onder Zoerle.

14

Barrière: veken, bareel .
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Dat zij depondenten van tijd af dat zij enige gedenken zijn hebbende geweten en gezien dat de
enige baan leidende van het dorp van Westerlo hetzij naar Diest, Herselt of de gewesten lopende
daar de Polderstrate langs zeker huis genaamd “ het weghgeldt huijs “ staande tegenover het
land “ het gersten block “ alwaar actueel is wonende Adriaen Van Den Bergh en van daar tot op
den hoek oft omdraai der cleijne Laecke en alzo dezelfde Laecke volgende langsheen over het
zogenaamde Beneficie land tot aan een tweede omdraaij dezelfde Cleijne Laecke onder ter
plaatse alsmaar de grote Nethe met de voorschreven Cleijne Laecke bij middel van een doorsnee
haar vervoegd, op welke plaats over de “ cleijne Laecke “ als dan was en gemetste brug genaamd
“ de steene brugge “ en van daar verder langsheen den den voorschreven doorsnee of waterloop
tot der plaatsen alsmaar actueel en ten dien einde was liggende een brug over de grote Nethe.
Dat in het voorschreven “ weghgeldthuijs “ ten einde hunne jonge jaren was wonende zekere
Adriaen Baten dewelke van wegens zijne Excellentie den heer markies van Westerlo als wachte
was ontvangende het weggeld (tol).
Dat hij hun depondent ook zeer wel kennelijk is dat dito Adriaen Baten als pachter van zijne
voorschreven Excellentie jaarlijk ook was genietende het zogenaamd “ deijckbroodt “, hetwelk hij
onder de parochie van Westerlo jurisdictie van Herselt jaarlijks bij de inwoners was omhalende à
rato van vijf ponden brood voor iedere inwoner labeurende met een peerd en twee en een half
panden brood voor iedereen inwoner labeurende met een os.
Dat zij dependenties zeer wel weten dat in hun jonge jaren het voorzegde “ weghgeldthuijs “ niet
alleen den naam en hadden van “ weghgeldthuijs huijs “ maar dat men het ook alsdan noemde
“ het deijckhuijs “ en compteerde aan zijne Excellentie.
Dat zij depondenten in hunne jonge jaren en alsdan ter schole gaande aldaar geen andere weg
leidende van de Polderstrate van Westerlo naar Diest of Herselt en hebben gezien of geweten.
Dat enige tijd daarna aldaar van wegens zijne Excellentie den heer markies van Westerlo heeft
gemaakt een nieuwe weg zo en gelijk hij actueel nog extreem, te weten leidende uit het dorp van
Westerlo door de Polderstrate langs het voorzegde deijck of weghgeldt huijs recht door tot het huis
“ de Marlie “ genaamd en aldaar zuidwaarts omdraaiende recht door over de cleijne laecke tot aan
en over de grote Nethe alwaar de actuele brugge is liggende.
Dat het hun depondenten ook wel kennelijk is dat van wege zijne Excellentie omtrent dezelfde tijd
was gemaakt een weg van het huis “ de Marlie “ recht tot in de baan van Westerlo op Zoerle, in
welke baan omtrent in het midden was gesteld een gesloten barriere belettende de passage aan
de voerlieden om door deze passage gene prejeductue te doen aan de inwoners van het dorp van
Westerlo in hunne neirgingen. Dat ook omtrent den zelfde tijd de voornoemde steenbrug en ouden
weg hiervoor geroerd is vernietigd en buiten gebruik gemaakt.
Alles wat hij eerste depondent voor redenen van wetenschappen alhier in Westerlo ter scholen
gaande dagelijks dezelfde oude weg over de voorschreven stenen brug was passeerde en
repasserende en de tweede comparante gevende voor redenen van wetenschap dat zij in haar
jonge jaren de koeien wachtende in den voornoemde ouden weg en op de gezegde steen brugge
verscheidene malen malen heeft gespeeld en gepasseerd verklaarde zij comparanten des nodig
zijnde aanzocht ten alle tijden te zullen compareren het zij voor Hare Majesgeits Soevereinen
Raede Van Brabant alsomme elders daar het van nood zal wezen onder hunne deugdelijke eed te
zullen vernieuwen en herkennen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, coram Franciscus
Jepers en Judocus ? Jespers als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 206.
Akte nr. 39

24 augustus 1778.

Op 24 augustus compareerde voor mij openbaar notaris compareerde Peeter Van Dun inwoner
van het dorp van Herselt, oud omtrent 81 Jaar. Item Jan Franciscus Van Gauwbergen inwoner
als voor insgelijks oud omtrent de 81 jaren. Item Guilliam Leuckens inwoner van Meerbeeck oud
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omtrent de vijf en zeventig jaren, Item Jan Verstappen inwoner van Hoesselt op “ den hooghen
weg “ oud omtrent de zes en zeventig jaren, al de comparanten gedeputeerd en aanzien als
geloofwaardige personen, welke comparanten ter rekwest en instantie van Petrus Jacobus
Meijnckens inwoner van Westerlo in “ het cleijn Antwerpen “… allen gezamenlijk en elk van hun
in het bijzonder liberlijk zonder inductie van iemand, dan eniglijk ten faveur van justitie verklaarden
en attesteerden waar en waarachtig te zijn dat aan hun depondenten zeer wel kennelijk en
indachtig is dat in hunne jonge jaren en zo lang als zij geheugens zijn hebbende den weg of
Herbaan leidende van Herselt naar Westerlo was lopende over zeker brug liggende over de rivier
de grote Nethe en langsheen zekere arm of doorsnee, komende uit de voorschreven rivier de grote
Nethe en zich vervoegende en vallend in de cleijne Laecke ter plaatse alswaar als was gemetst
een stenen brug genaamd “ de steenen brugge “ en alles over de gezegde steene brugge
langsheen de Cleine Laecke tot aan de erve of hoving, actueel competerende aan Adriaen Van
Den Bergh en zo langsheen deze zijn erve en huis in de Polderstrate of dorp van Westerlo.
Dat de voorzegde erve actueel competeerde aan Adriaen Van Den Bergh als dan was
competeerde aan zijne Excellentie den heer markies van Westerlo. Dat op de gezegde erve ten
dien tijde ook was staande een huis ter plaatse alwaar actueel het huis van de voornoemde
Adriaen Van Den Bergh is staande en ten dien tijd genaamd “ het deijckhuijs “ of “ weghgeldt
huijs “. Dat in het gezegde huis als dan was wonende zekere Adriaen Baten als huurder en van
weg zijne Excellentie den heer markies van Westerlo was ontvangende het weggeld.
Dat de voorzegde Adriaen Baten als huurder of pachter jaarlijks was omhalende onder de
parochie van Westerlo, jurisdictie van Herselt het zo genaamde “ deijck brood “, het welk de
inwoners der voorzegde parochie jaarlijks betaalden à rato van vijf ponden voor ieder labeurende
paard en van twee en een half ponden brood voor ieder labeurende os.
Dat het hun depondenten zeer wel kennelijk is dat zijne excellentie den her markies voorschreven
de voornoemde baan leidende naar Herselt over de voornoemde stenen brug naar Westerlo heeft
verandert en verlegt met het maken van een nieuwe weg tot hedendaags nog bestaande en
komende van de brug liggende over de grote Nethe tot aan het huis genaamd “ de Marlie “ en van
daar omdraaiende recht door naar de voornoemde erven en huizen van de voorgemelde Adriaen
Van Den Bergh en zo verder tot in de Polderstraete of dorp van Westerlo.
Dat zij ook nog zeer wel weten dat na het voltrekken van de vermelde nieuwe weg of Herbane de
voorgereden oude weg en ook de voorgemelde stenen brug vanwege zijne Excellentie zijn teniet
gedaan. Dat het hun depondenten insgelijks wel kennelijk en indachtig is, dat ten dien tijde
vanwege zijne Excellentie den heer markies ook was gemaakt een weg lopende van het gezegde
huis “ de Marlie “ recht door, door de gronden van erven in de baan leidende van Westerlo naar
Zoerle.
Dat omtrent in het midden van deze nieuwe weg van weg zijne Excellentie was gesteld een
gesloten barrière, om daar te beletten de pasage achter het dorp van Westerlo en daar door niet te
beschadigen de passage en dien volgend den nering doenders in het dorp van Westerlo.
Allegeerde zij depondenten voor redenen van wetenschap, dat zij hetzelfde alzo in hun jonge jaren
hebben gezien en ondervonden en menigmaal door den voorschreven oude weg en over de
voormelde stenen brug waren gepasseerd en ook dat de voormelde eerste en derde depondenten
dat zij in hun jonge jaren en zelfs alsnog ten tijde van het maken van de voormelde nieuwe wegen
waren wonende binnen het voorzegde dorp van Westerlo en de tweede depondent alluderende
voor speciale reden dat hij in zijn jonge jaren tweemaal op de week in commissie mocht gaan naar
Westerlo ten huize van de voerman op Antwerpen ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, coram Jan Baptist Roelants en Jan Baptist
Kesselaers als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 210.
Akte nr. 40

5 september 1778.

Op 5 september 1778 compareerde voor mij openbaar notaris, Guillelmus Janssens gehuwd met
Maria Elisabeth Snoeckx inwoners alhier ter ene en Adriaen Van Genechten gehuwd met Maria
Anna Peeters inwoners van Berghom, jurisdictie van Herselt ter ander zijde, welke eerste
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan de tweede comparant de navolgende erven van
percelen gelegen onder de jurisdictie van Varendonck.
Ten eerste zeker perceel land “ het derdel “ genaamd groot omtrent 135 roeden. Palende oost het
Beneficie ons Lieve Vrouwe gasthuis, zuid de oude baan, west en noord Franciscus Verlinden
erfgenamen. Item een perceel land groot omtrent 200 roeden. Oost Franciscus Curincks, zuid en
noord het voorzegde Beneficie, west Franciscus Verlinden. Item alsnog een perceel land groot
omtrent een half zille.
En dat om en mits negen veertelen en een half koren door de huurder jaarlijks aan en ten huize
van de verhuurders te leveren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van P.
N. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 214.
Van schade en intrest.
Op december 1791 hebben afgevraagd aan Jan Baptist Lemmens of hij zich hier aan de
nieuwe huur gemaakt met Masuij en zegde dat ik hem wel mocht verstaan, dat hij op
Hoogwaardig avond tot Mechelen hem 13 guldens was gevraagd en 12 guldens geboden
hadden, en mits daar een weike mocht bij zijn, en al zo zij hem dat dientijds niet gelaten
hadden dat hij hem hield aan de oude conditie, want hadden hij geweten dat zij ook aan de
oude conditie niet en zouden gehouden hebben, dat hij al zoude gehuurd hebben eer hij uit
Mechelen ging, en mits hij nog huur pretendeerde zou heb geprotesteerd.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 215.
Akte nr. 41

9 september 1778.

Op 9 september compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Masuij gehuwd met Anna
Elisabeth Verlinden inwoners en burger der stad Mechelen. Item Adrianus Van Leuffel
ingezetene van Zoerle Westerlo in kwaliteit als wettelijke voogden der achtergelaten wezen van
wijlen Jan Baptist Verlinden en Maria Van Leuffel ter ene en Jan Baptist Lemmens inwoner
van Wiekevorst gehuwd met Eva Van Houdt ter andere zijde, welke comparanten verklaarden
verhuurd te hebben aan den tweede comparant zeker huis, stal, schuur hof, weiden, hooi wassen
en landerijen allen gelegen onder de jurisdictie van Westerlo en actueel bewoond en in labeur bij
conventie Catharina Peeters weduwe van wijlen Jan Baptist Verlinden als ook zeker perceel
erve, zowel weide als dries genaamd “ de groote schriek “, groot omtrent 350 roeden.
Item alsnog een perceel erve genaamd “ de binnen heijde “, groot omtrent 100 roeden.
Volgen de huurvoorwaarden.
Waarvoor hij huurder aan en ten huize van den eerste comparant J. Masuij binnen Mechelen
jaarlijks beloofde te betalen in twee termijnen een som van 100 guldens courant Brabants geld en
alzo vijftig guldens in voorlijf en vijftig guldens voor graanpacht.
Item zal de pachter alsnog gedurende de voorzegde termijn aan de voornoemde Catharina
Peeters laten het gebruik van een deel in den hof, gelegen tussen den pad en de straat, te weten
van het huis tot aan de haag en bovendien alsnog een hoek of plaats in de schuur aan de pachter
aangewezen, waarvoor de huurder gedurende drie jaar zal mogen genieten het gebruik van zekere
weide genaamd “ het driesen “, groot 100 roeden.
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Item is de conditie dat wanneer de voornoemde Catharina Peeters haar woning in de voorzegde
kamer zou verlaten, hetzij voor of na de voorgeroerde drie jaar of wanneer zij kwam aflijvig te
worden, dat in dat geval de pachter zal gedogen het gebruik lieberen en uitgang tot dezelfde
kamer aan de eerwaarde pater Franciscus Verlinden Augustijn en aan zijn broer Joseph
Verlinden en dat jaarlijks hetzij aan ieder van hun of gezamenlijk voor een tijd van zes weken en
reserveerde de pachter het gebruik van den oven.
Mede comparerende Jan Baptist Van Den Bolck inwoner van Wiekevorst dewelke zich voor de
voorzegde pachter Jan Baptist Lemmens tot volbrenging der voorstaande condities verklaarde
zich te stellen en te verbinden als borg principaal.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Jan De
Winter als getuigen.
De post verklaarde J. Masuij en Adriaen Van Leuffel in kwaliteit als in de voorstaande condities
vermeld ter presentie van dezelfde getuigen alsnog verhuurd te hebben aan Jan Baptist
Lemmens twee percelen land competerende aan Anna Verlinden tot Mechelen, gelegen onder
Zoerle Parwijs, groot te samen omtrent de 500 roeden waarvoor hij Jan Baptist Lemmens
jaarlijks voor huur of graanpacht beloofde te betalen negen veertelen koren.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 221.
Akte nr. 42

23 september 1778.

Op 23 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joachim Mesens inwoner van
Berghom jurisdictie van Herselt ter ene en Jan Franciscus Huijsmans gehuwd hebbende
Catharina Willeborts inwoner der voorzegde jurisdictie ter andere zijde, welke eerste comparant
verklaarde verhuurd te hebben aan de tweede comparant zijn huis, stal, schuur aan elkaar met
den hof daaraan gelegen tot Berghom, mits alsnog omtrent 150 roeden beemd of weide geheten
“ den smeer lants bempt “ gelegen omtrent “ de witbergen “.
Item alsnog een weide groot omtrent de 200 roeden gelegen in de Quaestrate en bij hem eerste
comparant in huur van Jacobus Wuijts inwoner der stad Brussel, mitsgaders alle en iegelijke
landerijen bij hem eerste comparant actueel in labeur en aan hem in eigendom competerende.
Waarvoor hij tweede comparant aan en ten huize van den eerste comparant beloofde te betalen in
voorlijf een som van 41 guldens courant geld en voor korenpacht een half veerteel koren en drie
veertelen boekweit.
Alhier mede comparerende Peeter Van Doninck als gelaste van zijn vader Joannes Van
Doninck inwoner van Oosterlo dewelke zich mits deze als borg stelde voor de voorzegde Jan
Franciscus Huijsmans.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts als
getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 255.
Akte nr. 43

23 september 1778.

Condities en voorwaarden waarop de erfgenamen van Sr. Judocus Rens publiekelijk zal te koop
stellen alle haafelijke meubelen aan hun erfgenamen competerende.
Item op wie enig meubel zal afgewerft worden zal absolute koper zijn en instantelijk moeten
voldoen aan zijn koopsom, niet monterende tot of boven de drie guldens zullen de kopers tijd van
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betaling genieten en te doen ten huize en in handen van Joannes Andreas Govaerts binnen
Westerlo.
Aldus gedaan publiekelijk en notarieel verkocht binnen Westerlo, ter presentie van vele
omstaanders en namelijk van P. N. Van Schoubroeck en Peeter Peeters als getuige.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 234.
Akte nr. 44

30 september 1778.

Op 30 september compareerden voor mij openbaar notaris, Maria Maeijbosch weduwe van wijlen
Cornelis Hasendonckx, Jan Baptist Hasendonckx en Norbert Hasendonckx bejaarde
jongman, Dimphna Hasendonckx, Franciscus Hasendonckx gehuwd met Catharina Bervoets
allen inwoners der jurisdictie van Herselt ten gehucht “ de Goorbeecke “ en kinderen en
erfgenamen der voorzegde Cornelis Hasendonckx en Maria Maeijbosch, en tot slot Anna
Dimphna Hasendonckx dochter als voor en bijgestaan met Franciscus Bervoets haar man,
inwoner van Westerlo, dewelke verklaarden bij deze ter rente opgelicht te hebben uit handen van
de heren Fr. Mangelschots en P. H. Mangelschots en de Juffrouwen A. B. Mangelschots en J.
Mangelschots een som van 250 guldens Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden tot pand zeker een perceel land groot een zille, gelegen tot
Herselt in “ de goorbeeck “ geheten “ het pleksken “. Palende oost Adriaen Machiels, zuid Peeter
Peeters, west hun zelve en noord den pad of het volgende pand.
Item een perceel land groot omtrent 100 roeden, aldaar gelegen en geheten “ het binnenveldt “.
Palende oost Jan Baptist Van Genechten, zuid den pad en daar over het voorschreven pand, west
de notaris Coomans en noord den waterloop ; De voorschreven percelen van erven aan hun
comparanten rentgelders competerende bij koop tegens Jan Baptist Hollands blijkens
goedenisbrief daarvan gepasseerd voor de wethouders van Herselt.
Item alsnog een perceel hooi was groot omtrent 100 roeden onder Geel gelegen op “ het stuijckt “
rijdende tegen de abdij van Averbode en de erfgenamen van Jan Baptist Van Baerle. Palende in
het geheel oost de grote Nethe, zuid en west de abdij van Averbode en noord de voorschreven
percelen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Helsen
als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 238.
Akte nr. 45

8 oktober 1778.

Op 8 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Jacobus Adriaens bejaarde jongman
inwoner van Zoerle Westerlo, dewelke verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van
Franciscus Adriaens zijn broer zeker omtrent 100 roeden erve, makende zijn gerechtigde part en
deel in omtrent de 500 roeden erve gelegen in “ de kiedorp “ onder Herselt, aan hem Jacobus
Adriaens voorschreven benevens den voorzegde Franciscus Adriaens, Arnoldus Adriaens,
Adriaen Adriaens en de wees van wijlen Jan Adriaens daar moeder af leeft Catharina Lauwen
allen als kinderen en erfgenamen van Guilliam Adriaens en Elisabeth Vonckx pro indiviso
competerende welke koop en transport is geschied om en mits een som van 32 guldens courant
geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 99

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 241.
Akte nr. 46

19 oktober 1778.

Op 19 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Norbertus Andreas Helsen gehuwd met
Maria Medaets inwoner van Westerlo voorschreven ter ene en Joannes Baptist De Ceulaer
gehuwd met Barbara Helsen insgelijks inwoner van Westerlo ter andere zijde, welke eerste
comparant verklaarde bij deze verhuurd te hebben aan den tweede comparant zeker zijn huis, stal
schuur, hof, landerijen en weiden hierna te specificeren en gelegen onder de jurisdictie van Herselt
tot Berghom.
Palende het voorzegde huis en hof, groot 40 roeden oost het spoor of de erfgenamen van wijlen
Adriaen Verstappen, zuid S’ Heerenstraete, west Joachim Mesens en noord zijn zelve.
Item alsnog twee degels genaamd “ de derdels “ oost de weduwe Peeters en Jan Laeremans,
west Franciscus Huijpens, zuid den heer dispenser van Tongerlo en noord “ de hooge dreve “.
Item een half bunder genaamd “ den weijngaert “, oost Martinus Dens (Rens), west de
erfgenamen van Adriaen Verstappen, zuid Jan Laremans en noord Franciscus Hermans.
Item “ het binnenveldt “ groot omtrent een zille. Palende oost de straat of spoor en daarover de
erfgenamen van Adriaen Verstappen, zuid zijn zelve, west Joachim Mesens en noord dezelfde.
Item een perceel hooi was gelegen in “ het varenbroeck “ omtrent de loop, groot een derdel.
Item een weide “ het swart eersel “ genaamd groot omtrent een zille. Palende oost de weduwe
Govaerts, zuid en west de dreef van zijne Excellentie, noord den loop “ het leijken “.
En dat om en mits een som van 36 guldens in voorlijf te betalen en voor korenpacht twaalf
veertelen koren.
Mede comparerende Hendrick Bruijndonckx gehuwd met Maria Catharina Van Laer inwoners
van Bruggeneinde jurisdictie van Heijstenbergh die verklaarde zich als borg te stellen voor de
voorschreven Jan Baptist de Ceulaer.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Norbertus Aerts
als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 246.
Akte nr. 47

19 oktober 1778.

Op 19 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Hermans en Elisabeth Van
Kerkhoven gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs, welke comparanten verklaarden
ontvangen en ter rente gelicht te hebben uit handen van Jan Franciscus Tops inwoner van
Noorderwijk en Jan Van Den Brande inwoner van Zoerle Parwijs als wettelijke voogden der wees
van wijlen Elisabeth Tops daar vader af leeft Peeter Wuijts een som van 150 guldens courant
Brabants geld.
De comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel weide gelegen inter de jurisdictie
van Westerlo omtrent de Catoverstraete, groot een half bunder. Palende oost Peeter Simons
erfgenamen, west den secretaris Van Deijck, zuid en noord den heer advocaat Nelis.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en H….Van Schoubroeck
als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 250
Akten nr. 48

26 oktober 1778.

Op 26 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Jacobus De Winter gehuwd met Anna
Catharina Cnaeps inwoner van Zoerle Parwijs, welke comparant verklaarde bij deze ontvangen te
hebben uit handen van Juffrouw Theresia Slegers meesteresse der infirmerie van het begijnhof
binnen de stad Herentals, een som van 1300 guldens courant Brabants geld. De comparant stelde
voor deze jaarlijkse rente speciaal tot pand zeker perceel beemd groot 450 roeden. Palende oost
Adriaen Peeters, zuid de Herstrate, west Juffrouw Van Kerckhoven begijn en noord de Wimpe.
Item een perceel land groot 133 roeden “ het anna geeben “ genoemd, oost en zuid de
voorschreven Juffrouw van Kerckhoven, west Jan Baptist Vermijen en noord de voorschreven
Hesstrate. Item een perceel hooi was, groot 200 roeden, oost en noord Jan Baptist Seijen cum
suis, zuid de Laecke, west de kerk van Westerlo.
Item alsnog een perceel hooiwas groot 100 roeden .Palende oost de erfgenamen Jan Van Leuffel,
zuid het Beneficie van het kasteel van Westerlo, west de grote Laecke en noord de abdij van
Tongerlo, alles gelegen onder Zoerle Parwijs. Item en tot slot een perceel bos onder Zoerle
Westerlo gelegen, groot 136 roeden. Palende oost, zuid en noord Jan De Winter en west Willem
Helsen. Aan hem comparant competerende zowel bij succesie als bij koop.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, coram Adriaen Douwen en Laurijs Van Hove.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 253
Akte nr. 49

13 november 1778.

Op 13 november compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer Franciscus Andr.
Daems pastoor tot Hulshout, welke heer comparant verklaarde bij deze ter rente te hebben
opgelicht uit handen van den heer advocaat F. Mangelschots inwoner alhier uit de penningen den
voorschreven advocaat benevens den heer Philippus Mangelschots zijn broer en de Juffrouwen
Anna Mangelschots, Barbara Mangelschots en Joanna Mangelschots zijn zusters
competerende en alzo ter hunne gemeenschappelijke behoefte een som van 700 guldens.
Den heer rentgelder verbindende en speciaal tot pand stellende zeker zijne heere rentgelders actie
bestaande in een rentconstitutie brief van duizend guldens wisselgeld staande op de bank van
Wenen, lopende den intrest daarvan à rato van vijf guldens procent courant geld en verleden
vanwege zijne Keizerlijke Koninklijke Apostel Majesteit ten behoeve van Juffrouw Joanna
Francisca Dams binnen Wenen den 29 oktober van het jaar 1700 drie en vijftig en aan hem
rentgelder competerende als enige en universele erfgenaam ab intestato van wijlen de
voorschreven Juffrouw Joanna Francisca Dams zijn zuster.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick J. Van Schoubroeck en Franciscus
Bervoets als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 257.
Akte nr. 50

19 november 1778.
In den naem ons Heeren amen

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 19
november voor mij als openbaar notaris compareerde, Adrianus Marien inwoner van Westerlo en
laatste weduwnaar van wijlen Dimphna Van Tendeloo, zijnde gezond van lichaam zijn verstand
en memorie wel machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde hierbij te maken en te
sluiten zijn testament of akte van laatste wil.
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Willende dat zijn lichaam ter gewijde aarde besteld te worden en te begraven met een eerlijke
uitvaart met het celebreren van een solemnele mis met diaken en subdiaken en willende dat er
onmiddellijk na zijn aflijvigheid tot lafenis van zijn ziel alsnog zouden gecelebreerd worden 25
gelezen missen.
Item maakte hij aan Theresia Marien zijn voordochter verwekt in zijn eerste huwelijk met Maria
Hermans een som van 130 guldens eens dienende tot remplassement van het juiste vierde part
en deel bij hem testateur ontvangen en genoten wegens zijn patrimoniale goederen gezamenlijk
met zijn mede condividenten publiekelijk binnen Olen verkocht. Latende ook aan zijn voorzegde
voor dochter Theresia Marien haar legitieme portie te vinden uit de voorschreven 130 guldens
courant geld.
Item maakte hij testateur aan de gelijke kinderen van de voornoemde Theresia Marien zijn
voordochter een som van 170 guldens courant geld eens om door hun egaal te verdelen ….
Komende hiermede hij testateur ter dispositie van al zijn verdere resterende goederen zowel
haafelijke als erfelijke, maakte hij dezelfde aan zijn nakinderen verwekt met Dimphna Van
Tendeloo dezelfde daarin noemde en instituerende zijn enige en universele erfgenamen.
Hierbij casserende en teniet doende alle voorgaande gemaakte testamenten en namelijk zijn
testament gemaakt met zijn tweede huisvrouw Dimphna Van Tendeloo gepasseerd voor de
notaris P. F. Tieborts binnen Oosterlo residerende op datum van 4 februari 1765 ook casserende
zijn naarder testament gemaakt bij den voorschreven notaris P. F. Tieborts op datum van 8
januari 1771 reserverende hij testateur nochtans de macht om deze te mogen annuleren,
veranderen, verminderen en vermeerderen naar zijn believen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van de heer E. Segers en Petrus
Martinus Wuijts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 261.
Akte nr. 51

30 november 1778.

Op 30 november compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Vermeerbergen
Franciscussone als wettelijke voogd over de wezen van wijlen Catharina Verboven daar vader af
leeft Franciscus Vermeerbergen inwoner van Olen en Peeter Cluijts in kwaliteit als schepen
voogd uit de wet van Olen over de voorzegde wezen ter eerste zijde.
Item Cornelis Cluijts inwoner van Olen en in kwaliteit als wettelijke voogd der wezen van wijlen
Elisabeth Verboven daar vader af leeft Geeraerdt Wauters inwoner van Zoerle Westerlo alhier
present en assisterende met Peeter Verboven schepene en voogd uit de wet van Westerlo over
de voorschreven wezen ter tweede.
Item Adriaen Franciscus Cluijts en Theresia Verboven gehuwden en inwoners van Olen, den
voorschreven Adriaen Franciscus Cluijts zijn voorschreven huisvrouw assisterende ten derde.
Item Jan Baptist Verboven inwoner van Tongerlo tot Olen gehuwd met Joanna Catharina
Vennekens ter vierde zijde. De voorschreven comparanten allen in kwaliteit als kinderen en
erfgenamen of assistenten der kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van wijlen Joannes
Verboven en Christina Bellens die gehuwden waren en inwoners van Olen onder Tongerlo,
welke comparanten verklaarden bij deze in der minne met goede deliberatie in vier gelijke parten
en delen gescheiden en gedeeld te hebben alle goederen, zo landerijen, weiden, hooi wassen,
bossen, heiden als alle andere en iegelijke gronden van erven aan hun bij dood van de
voorschreven Verboven en Christina Bellens competerende en op hen verstorven.
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Voor eerst werd aan de eerste kavel gesteld zeker perceel land geheten “ den hoeck “ gelegen tot
Daemseijnde onder Westerlo, groot omtrent 175 roeden. Palende oost Peeter Van Uijtsel, zuid
Peeter Diels, west Peeter Heijlen en noord Jan Verhaert.
item alsnog een perceel land genaamd “ de busseltiens “ groot omtrent een bunder gelegen
onder Oosterwijk Tongerlo.
Item een perceel weide in “ de rauwvennen “ onder Olen gelegen, voor de helft noordwaarts
gelegen, groot voor dat deel omtrent 100 roeden waarvan de wederhelft zuidwaarts gelegen hierna
is gesteld in de vierde kavel. Palende dit perceel noordwaarts gelegen oost de weg of gemeente
heide, zuid het voorzegde wederdeel, west Adriaen Bellens en noord Jan Blampers erfgenamen.
Item een perceel zowel land als heide genaamd “ den hondts padt heijde “, groot omtrent 200
roeden, gelegen onder Tongerlo. Palende oost de straat op Oosterwijk, zuid Dilis Goossens, west
Hendrick Meer erfgenamen en noord Peeter De Smet.
Item een perceel genaamd “ het ringel ven “ gelegen onder Tongerlo, groot omtrent 200 roeden.
Palende oost een geer heide waar voortijds een gerecht op gestaan heeft, zuid de baan, west
Peeter De Ceuster en noord de twee heijkens aan elkaar gelegen gesteld in de derde kavel.
Deze kavel is bij loting bevallen aan Jan Baptist Verboven.
Aan de tweede kavel werd gesteld een perceel land, groot 250 roeden geheten “ den hinnen
nest “ gelegen onder Olen. Palende oost Juffrouw Dimphna Bellens begijn, zuid de straat, west
Guilliam Willems en noord Michiel Kenes op last van een loop koren aan de kerk van Olen.
Tem een weide genaamd “ den haverhof “ groot 140 roeden gelegen onder Olen. Palende oost de
straat, zuid een straatje, west Michiel Kenes en noord Cornelis Geerewaerts.
Item een perceel weide genaamd “ de biese ackers “ groot omtrent 200 roeden gelegen onder
Olen. Palende oost Guilliam Verachtert, zuid Laureijs Janssens, west Marten Van Beijlen
erfgenamen en Jan Baptist Wuijts, noord Adriaen Douwen.
Item den anderen “ biesen acker “ groot 200 roeden gelegen onder Olen. Palende oost Adriaen
Douwen, zuid Marten Daems en Egidius Oniaerts, west de erfgenamen Peeter Peeters en noord
Gilliam Verachtert.
In de marge: depost verklaarden de ondergetekenden dit pand “ den biesen acker ” alhier
subject nr. 4 gesteld getransporteerd te hebben aan de derde kavel aan de
erfgenamen van Geeraerdt Wouters en Anna Elisabeth Verboven, dus alhier nihil
en in de plaats van dezelfde alhier onder deze kavel te stellen de helft van de
“ borgelije bemdt “ staande in de derde kavel sub nr. 5 ….
Item alsnog een perceel weide gelegen in “ den honinck “ onder Olen, groot 200 roeden. Palende
oost Michiel Cloots, zuid Peeter Van Deijck, west Geeraert Laenen erfgenamen en noord de abdij
van Tongerlo.
Item de helft in zeker perceel beemd geheten “ den borgerleije bempt “ gelegen onder Geel,
groot in het geheel 400 roeden. Palende dit gehele pand oost Amandt Van Houdt, zuid Marten
Peeters, west dezelfde en noord “ het gemeijene broeck “
Item de helft van een perceel hooi was gelegen onder Geel, geheten “ den ouden gracht “ groot
80 roeden, blijvende dit perceel alsnog onverdeeld met den eigenaar van den derden kavel.
Palende in het geheel oost Adriaen Steijnen, zuid de erfgenamen Laureijs Verboven.
Item alsnog omtrent 50 roeden hooi was onder Geel gelegen, geheten “ den mosch bergh “. Oost
Peeter Hoes, zuid Adriaen Meer erfgenamen, west Peeter Van De Perre erfgenamen en noord
Peeter De Ceuster.
Item alsnog een heide onder Geel “ de jansse heijde “ genaamd, groot 100 roeden. Palende oost
Franciscus Verstrengelen, zuid ..(leeg), west Joseph Verachtert en noord den heer secretaris
Moortgadt.
Deze kavel is bevallen en aangeschreven aan Theresia Verboven gehuwd met Adriaen
Franciscus Cluijts.
Voor de derde kavel werd gesteld een perceel land gelegen onder Olen, geheten “ het stecks “
groot omtrent 150 roeden. Palende oost de pastorie van Olen, zuid de erfgenamen van den notaris
Oniaerts, west “ het doffens vennenken “ en noord de straat.
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Item een perceel land “ het langh block “ onder Olen, groot omtrent tweehonderd roeden.
Palende oost de erfgenamen Franciscus Seijen, zuid de pastorie van Olen, west de straat en
noord Cornelis Cluijts.
Item alsnog een perceel land genaamd “ de cattestrate “ onder Olen gelegen, groot omtrent 200
roeden. Palende oost Peeter Wuijts, zuid Franciscus Seijen erfgenamen, west Adriaen
Veeckemans en noord de Cattestraete.
Item een perceel weide “ het heijblock “ genaamd gelegen onder Olen, groot omtrent 150 roeden.
Palende oost den H. Geesttafel van Olen, zuid de kerk van Olen, west Hendrick Ooms en noord de
erfgenamen Willem Meer en Jan Mols.
Item alsnog een onverdeelde helft in zekere beemd “ de borgeleije bempt “ gelegen onder Geel,
groot in het geheel 400 roeden waarvan de andere onverdeelde helft werd gesteld in de tweede
kavel. Palende oost Amandt Van Houdt, zuid Marten Peeters, west dezelfde en noord “ het
gemeijn broeck “.
Item alsnog een onverdeelde helft in een perceel hooi was onder Geel, geheten “ den ouden
gracht “ groot omtrent 80 roeden waarvan de wederhelft hiervoor werd gesteld onder de tweede
kavel. Palende oost Adriaen Stijenen, zuid de erfgenamen Lauwreijs Verboven ….
Item alsnog een perceel land onder Olen “ het meermans “ genaamd, groot 65 roeden. Palende
oost Peeter Cluijts, zuid Jan Torfs, west Hendrick De Backer en noord de straat.
Item twee heikens aan elkaar gelegen, groot samen omtrent 100 roeden. Palende oost een
straatje, zuid “ het ringelven “ gesteld onder den eerste kavel, west zekere heide gesteld in de
vierde kael en noord Willem Meer erfgenamen.
Deze kavel is bevallen aan de kinderen van Geeraerdt Wouters verwekt met Anna Elisabeth
Verboven.
Voor de vierde kavel werd gesteld een perceel land onder Olen gelegen, geheten
“ de blockskens “ groot 300 roeden. Palende oost Adriaen Bellens, zuid Peeter De Smet en
Hendrick De Backer, west Hendrick Haest erfgenamen en noord de straat.
Item een perceel land “ den drij hoek “ onder Olen, groot 100 roeden. Palende oost Willem Meer
erfgenamen, zuid en west de straat en noord Hendrick De Backer.
Item een perceel land genaamd “ het roth ven “ gelegen onder Olen, groot 100 roeden. Palende
oost Peeter De Smet, zuid dezelfde, west de erfgenamen van de notaris Oniaerts en noord de
straat.
Item een perceel land onder Olen, geheten “ het meermans “ groot omtrent 150 roeden. Oost
Cornelis Cluijts, zuid Christina Vermeerbergene, west een straatje en noord Franciscus
Vermeerbergen op zijne leenroerigheid onder den heer markies van Westerlo.
Item een perceel weide genaamd “ de stercksheijde “ onder Tongerlo, groot 200 roeden. Oost de
erfgenamen Franciscus Seijen, zuid Jan Govaerts erfgenamen, west de straat en noord Adriaen
Bellens.
Item de helft in zekere weide zuidwaarts gelegen, genaamd “ de rouwvennen “ onder Olen, groot
in het geheel 200 roeden waarvan de ander helft noordwaarts gelegen is aangeschreven in de
eerste kavel. Palende oost den weg, zuid Peeter Martien Verbiest, west Jan Meulenberghs en
noord het wederdeel vervat in de eerste kavel.
Item alsnog een heide, groot omtrent 150 roeden. Palende oost de twee heidens aan elkaar
gelegen en hiervoor vervat in de derde kavel, zuid Peeter De Ceuster, west Adriaen Bellens en
noord Willem Meer erfgenamen.
Deze kavel is bij loting bevallen aan de wezen wijlen Catharina Verboven daar vader af leeft
Franciscus Vermeerbergen.
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Volgen verdere afspraken aangaande deze scheiding en deling o.a. item zullen de partijen
condividenten na de dood van Cornelis Cluijts weduwnaar van wijlen Christina Bellens moeten
aanbetalen ieder zijn juist vierde part in een som van 50 guldens courant geld zijnde de helft van
een obligatie van 100 guldens ten behoeve van het besloten nonnenklooster tot Herentals
waarvoor is geassigneert zeker perceel erve “ het lang block “ genaamd en alzo elkaar ingeval
van realisatie hetzelfde helpen te ontlasten of indemniseren.
Aldus gedaan en gescheiden en gedeeld binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en
Petrus Wouters als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 269.
Akte nr. 52

1 december 1778.

Op 1 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Verhagen weduwnaar van
wijlen Catharina Callaers. Item Theresia Verhagen en Adriaen De Backer gehuwden en
inwoners van Herselt, welke comparanten verklaarden bij deze wel en degelijk schuldig te zijn aan
de heren Franciscus Mangelschots en Philip Mangelschots en de juffrouwen Anna
Mangelschots, Barbara Mangelschots en Joanna Mangelschots hun zusters een som van 250
guldens wisselgeld …. de species van munten uit den hoofde en als erfgenamen van wijlen de
Heere Franciscus Mangelschots in zijn leven drossaard van Westerlo en van wijlen Juffrouw
Anna Mennekens hun ouders, de rentconstitutie is verleden door de voorschreven Joannes
Verhagen en gepasseerd voor de notaris Hendrickx binnen Westerlo.
Zij comparanten rentgelders stelden speciaal te pand zeker een helft van negen zillen land
genaamd “ de krets “ gelegen onder Herselt omtrent het woonhuis van de rentgelders. Palende
oost in het geheel Emanuel Verlinden, zuid en west Adolphus Verboven en noord zijne Hoogheid
de Prince van Orangien en ..(leeg) Helsen begijntje tot Herentals.
Verklarende verder de voorschreven Joannes Verhagen tot meerder effect van dit verhaal afstand
te nemen van het vruchtgebruik van dit perceel, komende hiermede casserende, dood en teniet
zijnde de voorgeroepen rentconstitutie gepasseerd voor de notaris Hendrickx hiervoor verklaart.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Helsen als
getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 273.
Akte nr. 53

10 december 1778.

Condities en voorwaarden waarop Adrianus Verstappen en Catharina Van Hout gehuwden en
inwoners van Tongerloo, publiekelijk aan de meest biedenden zullen te koop stellen al hun
haafelijke meubelen en effecten te hunne woonhuis bevonden zijnde.
Aangaande de verkoop van het vee. Peeter Vermeijlen van Busschot komt voor 41 guldens en 10
stuivers een koe, Guilliam Van Hout stede zich borg. Jan Van De Put van Zoerle Parwijs kocht
voor dezelfde som ook een koe Peeter Bruijndonckx van aldaar stelde zich als borg. De weduwe
Peeter Verachtert van Oevel kocht een andere koe voor 42 guldens en Peeter t’ Seijen pachter tot
Tongerloo stelde zich als borg. Verder kocht Henrick Verbiest van Westerlo, Petrus Hollands van
Eijnthout, Guilliam Van Hout, Jan Heijlen van Oosterwek Houtven, Jan Baptist Dielkens van
Herentals een koe, Franciscus Boonen kocht een rund, Hendrick Van Eijnde een ander waarvoor
Amandt Van Hout van Olen zich als borg stelde, Franciscus Verdonck van Watereijnde kocht een
ander rund, P. J. Meijnckens van Westerlo kocht ook een rund. Marten Van Eijnde van Tongerloo
kocht een os evenzo Jan Geps van Noorderwijk, Anthoon van Hout van Schobbroeck en Andries
Verlinden van de Cathoverstraat. Amanda Van Hout kocht een kalf, Peeter Verswijvel van Gelindel
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een ander, Peeter Kerselaars van Wiekevorst een ander, Jan Baptist Helsen kocht twee andere
kalveren. Joseph Van Sandt kocht voor 101 guldens het paard ….
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Tongerlo, coram Guilielmus Van Hout en Franciscus
Boonen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 281.
Akte nr. 54

12 december 1778.

Condities en voorwaarden waarop Anna Verlinden en Joseph Masuij publiekelijk aan de
meestbiedenden zullen verkopen verschillende kopen zoals bomen, schaarhout evenals stronken
zoals deze zullen aangewezen worden in hun schalmen.
De kopen waren gelegen o.a. op “ ‘s heeren bosch “ zuidwaarts en westwaarts, in de weide
oostwaarts en westwaarts, op het land van de wezen Adriaen Verlinden en in “ het saert
bosken “, totaal verkocht 15 loten.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, coram Joannes Andreas Verborghstadt en Adrianus Van
Leuffel als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 287.
Akte nr. 55

12 december 1778.

Condities en voorwaarden waarop de Juffrouw Maria Catharina Peeters inwoonster van Westerlo
publiekelijk zal verkopen verscheidene eiken bomen in hun schalmen hierna uit te drukken.
Totaal 11 kopen en verkocht 12 eiken bomen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, coram H. Verbiest en P. N. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 292.
Akte nr. 56

29 december 1778.

Op 29 december compareerde voor mij openbaar notaris, Clemens Craemer chirurgijn en
Catharina De Meijer gehuwden en inwoners van Herenthout, welke comparanten verklaarden
opgelicht te hebben uit handen van de heren Franciscus Mangelschots en Philippus
Mangelschots en de Juffrouwen Anna Mangelschots, Barbara Mangelschots en Joanna
Mangelschots inwoners van Westerlo een som van 500 guldens courant Brabants geld.
Zij comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker hun huis, hof en land gelegen op
” den uijlenbergh “ tot Herenthout geheten “ de arc van Noe “ groot 18 roeden. Palende oost
Peeter Boeckx, zuid de straat, west Hendrick van Mogh en noord de erfgenamen N. Fontein,
belast met 125 guldens aan Jan Maes. Aan hun comparanten competerende blijkens de
goedenisbrief daarover gepasseerd voor de wethouders van Herenthout op datum 24 september
1777 ondertekent J. B. Neckx secretaris.
Item alsnog een heide ook tot Herenthout gelegen, groot 200 roeden staande op de kaart figuratief
over de verkochte heiden gemaakt nr. 177 en palende oost aan de heide 170, zuid nr 178, west nr.
182 en noord nr. 176. Aan hun comparanten competerende volgens de goedenisbrief gepasseerd
op 8 november 1775, ondertekent als voor.
Item alsnog 200 roeden land “ den clijnen wijngaert “ genaamd gelegen omtrent het dorp van
Herenthout. Palende oost Peeter Verlinden erfgenamen, zuid Elisabeth Valentijns, west de
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Koeijstrate en noord Adriaen Van Den Broecke zijnde voor twee derde leenroerig onder den
leenboek van het Capittel van Lier en voor een derde cijnsroerig onder den cijnsboek van de heer
Van Tendeloo. Aan hun comparanten competerende blijkens de goedenisbrief voor de
Leenmannen van de voorschreven Leenhove gepasseerd op 12 april 1776, ondertekent
C. J. Stalpaerts geautoriseerde.
En tot slot te pand stellende een perceel land, groot 20 roeden aan het dorp van Herenthout
gelegen en aan hun comparanten competerende bij koop gedaan tegens Adriaen Stijnen inwoner
van aldaar en bejaarde jongman. Palende oost Anthonis De Kepper, zuid het Sint Bernardus
klooster, west Adriaen Stijnen en noord de straat.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer Franciscus Jacobus Brems pastoor
in Herenthout en P. N. Van Schoubroeck als getuigen.
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NOTARIAAT M. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6571
1779

INDEX DER VOORSTAANDE AKTE, DE ANNO 1779.
Nr.1

Rentconstitutie van 450 guldens ten behoeve van de wezen wijlen Cornelis Wouters tot last
van Francisus Mertens.

Nr.2

Rentconstitutie van 800 guldens ten behoeve van de heren Mangelschots tot last van
Peeter Peeters en Anna Catharina Struijven.

Nr.3

Scheiding en deling der goederen van wijlen Peeter Hoelmans en Anna Catharina
Bartholomeus.

Nr.4

Rentconstitutie van 200 guldens ten behoeve van Maria De Winter tot last van Joseph Van
Kerckhoven.

Nr.5

Verhuring van zeker hus dood Jacobus Verbert aan Franciscus Helsen.

Nr.6

Procuratie verleden door de gelijke erfgenamen van wijlen de heer secretaris Mertens in
faveur van Bernardus Mertens.

Nr.7

Conditie van verkocht hout door M. N. Van Schoubroeck als executeur testamentair van
Hendrick Soeten.

Nr.8

Attestatie gegeven door Jan Baptist Vermeijen tot faveur van Andreas Norbertus Helsen.

Nr.9

Conditie van verkochte meubelen door Adriaen Vertappen.

Nr.10 Procuratie verleden in het Frans op de heer De Cock door Maria Thersia ,Maria Catharina
en Joanna Francisca Lambillotte.
Nr.11 Rentconstitutie van 100 guldens ten behoeve van Guiliam Janssens en ELisabeth Snoeckx
tot last van Petrus Van Deijck en Maria Dimphna Snoeks.
Nr.12 Conditie van verkochte russen en koren door Adrianus Van Leuffel ten behoeve van Anna
Verlinden & ..
Nr.13 Conditie van verkochte meubelen door M.N. VAn Schoubroeck als executeur testamentair
van Hendrick Soeten.
Nr.14 Centrael of transactie aangegaan tussen Cecilia Peeters, Maria Elisabeth Peeters ter ene
en Adriaen Peeterster andere zijde.
Nr.15 Rentconstitutie van 50 guldens ten behoeve van den eerwaarde heer Van Migem pastoor
van Olen tot last van de kerk aldaar.
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Nr.16 Staat en inventaris ter rekwisitie van Theresia De Winter over klederen en lijnwaad
gecompeteerd aan Jan Baptist Vermeijen.
Nr.17 Conditie van verkochte erve door Theresia en Anna Elisabeth Rens ten behoeve van
Franciscus Naets.
Nr.18 Condities van verkochte granen door Adrianus Verstappen en Catharina Van Hout.
Nr.19 Scheiding en deling der erfgeoderen van wijlen Judocus Rens en Dimhna Verlinden.
Nr.20 Rentconstitutie van 100 guldens ten behoeve de geilde Sint Norberti binnen Tongerlo, tot
last der wezen van wijlen Maria Bergen.
Nr.21 Testament gemaakt door Juffrouw Maria Magdalena Mertens inwoonster der stad Diest.
Nr.22 Testament gemaakt door Adrianus Verstappen en Catharina Van Hout.
Nr.23 Testament gemaakt door Jospeh Bonhiver en Theresia Carolina Cabau.
Nr.24 Conditie van een verhuurd huis en landerijen door Jan Baptist Van Hout aan Jan Hermans.
Nr.25 Testament gemaakt door Peeter Van Kerckhoven en Adriana Raes.
Nr.26 Rentconstitutie van 100 guldens ten behoeve van Anna Maria Verlinden tot last van Martin
Ambroos t’ Seijen.
Nr.27 Rentconstitutie van 100 guldens ten behoeve van Anna Maria Verlinden tot last van
Adriaen Toelen.
Nr.28 Conditie van een verkocht huis door Joannes Van Den Putte aan Martinus Heijlen.
Nr.29 Taxaat der erfgoederen van Anna Elisabeth en Joseph Verlinden.
Nr.30 Rentconstitutie van 110 guldens ten behoeve der Gilde Sint Norbertus binnen Tongerlo tot
last van Egidius Cools en Anna Helsen.
Nr.31 Testament gemaakt door Egisdius Cools en Anna Helsen.
Nr.32 Rentconstitutie van 185 guldens ten behoeve van het Beneficie Sint Servasi binnen Herselt
tot last van Jan Peeter en Catharina Smets.
Nr.33 Rentconstitutie van 400 guldens ten behoeve van Jean J. Dumont tot last van Petrus
Jacobus Meijnckens en Anna Peeters.
Nr.34 Testament gemaakt door Petrus Jacobus Meijnckens en Anna Peeters.
Nr.35 Rentconstitutie van 175 guldens ten behoeve van Theresia Pauwels weduwe wijlen Ferd.
Mathew tot last van Petrus Van Derijck en Maria Dimphna Snoecks.
Nr.36 Commissie en afvraging gedaan aan G.Vaes leider van Wiekevorst van weg de heren N.
De Bal en E.Segers Licentiaten.
Nr.37 Conditie van verkocht hout door de eerwaarde heren paters Augustijnen binnen Herentals.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 301.
Akte nr. 1

4 januari 1779.

Op 4 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Mertens inwoner van Eijnthout,
welke comparant verklaarde mits deze ontvangen te hebben uit handen van Hendrick Van Aelten
als wettelijke voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Cornelis Wouters en Maria Catharina Van
Aelten een som van 450 guldens Brabants courant geld.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker zijn comparanten huis, stal, schuur,
hof en binnenveld gelegen onder de jurisdictie van Eijnthout in “ den trichelhoeck “, groot 500
roeden. Palende oost, zuid en west de straat en noord zijn comparante erve. aan hem comparant
competerende bij scheiding en deling tegen zijn broer Adriaen Mertens gepasseerd voor de
notaris Van Genechten tot Veerle residerende op datum van … (leeg).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 305.
Akte nr. 2

26 januari 1779.

Op 26 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters en Anna Catharina
Struijven gehuwden en inwoner van Westerlo, welke comparanten verklaarden bij deze
ontvangen te hebben uit handen van de heren Franciscus Mangelschots en Philippus
Mangelschots, van de Juffrouwen Anna Mangelschots, Barbara Mangelschots en Joanna
Mangelschots een som van 800 guldens courant Brabants geld.
Zij comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, stal, schuur en hof daaraan
gelegen alhier binnen de Plaatse van Westerlo, groot omtrent 15 roeden. Palende oost Jan Baptist
Peeters nomine uxoris, zuid de cleijn Laeck, west de rentheffers erve en noord de Plaetse van
Westerlo. Item alsnog een perceel hooiwas gelegen in “ het groot broeck “, groot omtrent 130
roeden. Palende oost Jan Govaerts, zuid de Groote Laecke of Nethe, west Jan Baptist Verlinden
erfgenamen en noord de kerk van Zoerle.
Aan hun comparanten rentgelders competerende bij koop gedaan tegen de erfgenamen van wijlen
Jan Paes daar moeder af leeft Catharina Folders, blijkens den goedenisbrief daarover
gepasseerd voor de wethouders van alhier, ondertekent L. Van Wesel en het tweede bij koop
tegens Adriaen Verhoeven ingevolge de goedenisbrief van de voorzegde wethouders op datum
van 13 januari 1779, ondertekent C. Coomans.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 309.
Akte nr. 3

1 februari 1779.

Op 1 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Horemans ingezetene van het
gehucht Schobbroeck onder de jurisdictie van Westerlo gehuwd met Catharina De Groof ter ene
en Jan Baptist Van Hemelen schepen en alzo in kwaliteit van voogd uit de wet van Tongerloo
over het enige achtergelaten kind van wijlen Anna Catharina Horemans daar vader af leeft
Egidius Bartholomeus alhier present, welke comparanten verklaarden in der minne in drie gelijke
loten of parten te delen en te scheiden in alzulke gronden van erven en huizen als aan den eerste
comparant Peeter Horemans en het weeskind in onverdeeld recht competeerde te weten een
derde aan dito Peeter Horemans competerende bij de dood van wijlen Joannes Horemans en
Maria Bertels zijn ouders en het tweede derde alsnog aan dezelfde competerende als erfgenaam
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uit kracht van testament van wijlen zijn broer Adriaen Horemans gepasseerd voor de notaris C.
Coomans binnen Zoerle Parwijs residerende op datum van …(leeg) 1769..
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker huis en verdere edifitien, met den hof of binnengeleg
daaraan gelegen, 45 roeden groot. Palende oost Jan Janssens, zuid Jan Van Hout, west Jan
Hermans en noord de straat gelegen tot Schobbroeck.
Item alsnog een perceel land groot 45 roeden. Palende oost Jan Van Hout, zuid Jan Van
Calsteren, west Amandt Helsen en noord Anthoon Van Hout insgelijks tot Schobbroeck gelegen.
Deze kavel is bij loting bevallen aan Peeter Horemans gehuwd met Catharina De Groof.
Aan de tweede kavel werd gesteld de helft van een perceel land gelegen als voor, groot in het
geheel 200 roeden, geheten “ het hoogh veldt “ zijnde deze helft westwaarts gelegen. Palende
oost het wederdeel of de volgende kavel, zuid Jan Andries Verborghstadt, west de erfgenamen
Peeter Bellemans en noord de straat op last van de helft der cijnzen daarop uitgaande. Deze kavel
is bevallen aan de voorzegde Peeter Horemans.
De derde kavel bestaande in het wederdeel van het voorschreven perceel land oostwaarts gelegen
Palende oost Jan Baptist Diels, Jan Andries Verborghstadt over de straat, zuid Jan Andries
Verborghstadt voorschreven, west het wederdeel of de tweede kavel en noord de straat insgelijks
op last te betalen de helft der cijnzen daarop uitgaande. De kavel is bevallen aan Catharina
Bartholomeus dochter van Egidii Bartholomeus en Catharina Horemans.
Volgen verdere verklaringen aangaande de voorwaarden van scheiding en deling.
Aldus gescheiden en gedeeld binnen Westerlo, coram Dhr. E. Segers en P. N. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 314.
Akte nr. 4

1 februari 1779.

Op de eerste februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joseph Van Kerckhoven laatste
weduwnaar van Dimphna Simons inwoner van Zoerle Parwijs, welke comparant verklaarde bij
deze ontvangen te hebben uit handen van Maria De Winter bejaarde jonge dochter inwoonster
van alhier een som van tweehonderdguldens courant geld.
De comparante stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen in de
Cathovestraat onder Zoerle Westerlo groot 130 dertig roeden. Palende oost den heer doctor De
Bal, zuid de loop, west Jan De Winter en noord Marten Heijlen erfgenamen.
Item alsnog een perceel in de Cathovestraat gelegen groot 150 roeden. Palende oost den heer
doctor De Bal, zuid de loop, west Jan De Winter en noord Marten Heijlen erfgenamen.
Item alsnog een perceel erve aldaar gelegen in de Cathovestraat groot 150 roeden. Palende oost
den voorschreven den heer doctor De Bal, zuid de straat, west de erfgenamen Jan Douwen en
noord de erfgenamen Marten van Eijnde.
De voorschreven twee panden aan hem comparant competerende of ter zijner tijd libere dispositie
zijnde ingevolge en uit kracht van zeker testament bij hem comparant gemaakt met wijlen zijn
laatste huisvrouw Joanna Douwen en gepasseerd voor den eerwaarde heer Hensmans actuele
pastoor in Oevel en zekere getuigen binnen Zoerle op datum van … (leeg) van het jaar … (leeg) …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer Phil. Mangelschots en P. N. Van
Schoubroek als getuigen.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 317.

© https://www.ansfridiana.be

Akte nr. 5

Pagina | 111

6 februari 1779.

Op heden 6 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Jacobus Verbert gehuwd met
Maria De Goij ter ene zijde en Franciscus Helsen gehuwd met Anna Maria Vranckx inwoners
van alhier ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde mits deze verhuurt te hebbende
den tweede comparant zijn eerste comparantes huis met het bakuis, stal en hof daaraan gelegen
alhier binnen het dorp van Westerlo. Palende oost de erfgenamen van den heer doctor van
Genechten, zuid de cleijn Laecke, west P. P. Slaerts erfgenamen en noord de Plaatse alhier en dat
voor een termein van drie achtereenvolgende jaren in te gaan half maart eerstkomende, waarvoor
den eerste comparant beloofde jaarlijk te betalen een som van 61 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 821.
Akte nr. 6

23 februari 1779.

Op 23 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Mertens Janssone wonende onder
Herentals voor zichzelf en en hem sterk makende voor zijn consoorten, Henrick Wouters verder
in de naam van zijn kinderen, Jan Wolfs en Maria Catharina Schroven representanten
respectievelijk van Henrick Mertens, Franciscus Van Dijck voor en in de naam van zijn kinderen
alsmede zijn consoorten sterk makende, descendenten van wijlen Peeter Mertens.
Jan Baptist Bleijers gehuwd met Catharina Wijgers ingezetenen van Turnhout hem voor
dezelfde sterk makende.
Petrus Wuijts Adriaenssone daar moeder af leeft Barbara Mertens en hem sterk makende voor
zijn consoorten.
Dimphna Meulders Jacobusdochter voor haarzelf als in de naam van Jan Baptist Meulders Jan
Baptistsone.
De Heer Norbertus De Bal Licentiaat in de medicijnen voor zichzelf als hem sterk makende voor
de heer Walterus De Bal pastoor tot Goytrode en Anna De Bal Jacobusdochter. Jan Baptist
Dresseleers zo voor zichzelf als hem strekkende voor zijn consoorten
Peeter Dresseleers inwoner van Oevel voor hem en consoorten zich sterk makende voor Henrick
Dresseleers, Jacobus Dresseleers, Peeter Dresseleers, Henrick Goudblom gehuwd met
Theresia Dresseleers, dezelfde Henrick Dresseleers hem sterk makende voor zijn zuster
wonende tot Brussel.
Hendrick Dresseleers Jan Baptistsone die broer was van de voorschreven Hendrick
Dresseleers.
Anna Maria Verachtert Michielsdochter weduwe wijlen Wouter Belmans die de dochter was van
Elisabeth Dresseleers.
Dimphna Van Iersel Jansdochter daar moeder af was Elisabeth Dresseleers ten deze bijgestaan
met Arnoldus Theunis.
Peeter Wuijts Mertenssone, Susanna Wuijts bijgestaan met Fernandinus De Kepper haar man
zo voor hun al hun sterkmakende voor hun consoorten.
Adriaen Van Nuten Janssone daar moeder af was Dimphna Dresselaars zo voor zich als hem
sterkmakende voor zijn consoorten.
Martinus Hufkens Jan Baptistsone en Joanna Hufkens bijgestaan met Erasmus Schoofs haar
man.
Anna Maria Vermeerbergen weduwe van wijlen Joannes Philippus Eugenius Vermeijen
gewezen schoolmeester te Zoerle als testamentelijke voogdes over haar minderjarige kinderen.
Al welke comparanten als erfgenamen van wijlen den heer Siardus Mertens in zijn leven
secretaris van deze Heerlijkheid Tongerlo, verklaarden bij deze dat alzo dezelfde heer zijn
codicillen voor zijn executeur over zijn sterfhuis heeft gesteld Bernardus Mertens inwoner alhier
voor het honorair als bij hetzelfde, zo is het dat wij deze vermits den grote lasten en vacatiën die
daaraan veroorzaakten zullen moeten geschieden, hem zijn consenterende boven het gemelde
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honorair van tweehonderd guldens courant geld in de gemelde codicillen aan hem executeur
toegestaan, beloven te zullen goed doen en betalen alle en iegelijke zijne vacatiën en devoiren
buiten dit dorp te doen onder behoorlijk taxaat van de wethouders alhier, mits alle en iegelijke zijne
gedane verschoten te zullen betalen en voldoen.
Gevende hem executeur bovendien volle macht en autorisatie om tot hem te assumeren Joannes
Josephus Van Roij secretaris dezer Heerlijkheid in voorvallende zaken den sterfhuis regarderen,
hem executeur dat goed dunkende tot zijne executeurs assistentie te nemen onder zijn salaris zo
dat het behoord. Belovende alle de voorschreven comparanten in hetgeen voorschreven te zullen
houden voor goed, vast en van waarde ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de Heerlijkheid van Tongerlo ter presentie van Peeter Raets
en Marten Timmermans ingezetenen alhier als getuigen geroepen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 325.
Akte nr. 7

27 februari 1779.

Condities en voorwaarden waarop de notaris M. N. Van Schoubroeck als executeur van wijlen
Henrick Soeten aan de meestbiedenden zal verkopen een kwantiteit schaarhout en masten of
dennen sleunsel. Totaal 5 kopen.
Aldus publiekelijk verkocht, coram Van Schoubroeck en J. P. Meijnckens als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 329.
Akte nr. 8

27 februari 1779.

Op 27 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Vermeijen inwoner van
Westerlo oud omtrent de 70 jaar, ziek te bedde liggende van de Heilige laatste Sacramenten
geadministreerd op heden deze dag zijnde gereputeerd voor geloofwaardige persoon aan mij
notaris en de nagenoemde getuigen wel bekent, welke comparant ter rekwisitie van Norbertus
Andreas Helsen insgelijks inwoner van alhier, libertijn en uit vrije wil en enkel ten gunste van
justitie op zijn manne waarheid en deugdelijke eed dewelke hij toties quaoties aanzocht heeft, voor
alle heren hoven en wetten, verklaarde waarachtig te wezen dat hij depondent ten jaren … (leeg)
in dato … (leeg) aan den voorschreven Norbertus Andries Helsen hadden geleverd een half ton
goed bier, met nog enig bier door order van dito Helsen of hem zelfs geconsumeert en genoten
met den pot op cleijne maete belopende samen ter som van … (leeg) …
Dat namaals ten jaren … (leeg) den gezegde Norbertus Andreas Helsen publiekelijke koopdag
houden van zijne haafelijke meubelen hij depondent ten verzoek en instantie van dito Norbertus
Andr. Helsen aldaar heeft gekocht den korenmolen of korenwinde met intentie van daartegen te
kwijten en met dito Helsen te effenen de voorschreven zijne depondents pretentie ot last van dito
Helsen over geleverde bieren .Dat hij depondent en den gezegde Norbert And. Helsen dan aan
elkaar zegden, deze of dergelijke woorden “ nu sullen wij effen oft queijt zijn …”. Dat hij depondent
deze woorden en samenspraak alsdan heeft verstaan en genomen voor afrekening.
Dat hij depondent de pretentie dewelke hij was hebbende tot last van de gezegde Norbertus
Andr. Helsen over geleverde bieren als voorschreven is, niet tegenstaande op zijnen notitieboek
heeft laten openstaan. Dat hij depondent namaals alhier ter secretarije van Westerlo is geroepen
geweest om te compareren voor de advocaat Du Mont als schepenen rechtsgeleerden van alhier
om getuigenis der waarheid geven in zake van Barbara Van Der Veecken tegens dito Norbertus
Andr. Helsen over de voorschreven zo gemeende afrekening.
Dat hij depondent in de menig zijnde dergelijke woorden van afrekening inderdaad als afrekening
te bestaan, en ter goede trouw genoegzaam en daartoe bestendig te zijn voor den voorschreven
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heer advocaat Du Mont dat zijn afrekening tegen de gezegde Norb. Andr. Helsen over hunne
wederzijdse pretentie onder zijns depondents eed heeft geaffirmeerd en verklaarde inderdaad
afgerekend te hebben.
Dat nu omtrent een jaar geleden dito Norb. And. Helsen met den procureur H. Van Hove ten zijne
depondents huis is gekomen, aan hem depondent rekening en afwijking verzoekende over de
voorschreven wederziende pretentien.
Dat hij depondent ten zelfde tijd inderdaad met den voornoemde Norb. And. Helsen ter presentie
van de voorschreven procureur H. Van Hove heeft afgerekende zijnen notitie boek producerende
de pretentie dewelke hij depondent was hebbende tot last van de gezegde Norb. And. Helsen, als
dan heeft gecasseerd en dood daar over verleidende kwitantie.
Dat hij depondent namaals onderricht zijnde en kennis bekomen heeft, hoe en waarin een
behoorlijke rekening is bestaan, als dan maar eerst heeft gezien en begrepen het erreur van zijne
dispositie over de voorschreven afrekening gedaan te overstaan van den voorschreven Heer
Dumont schepen en rechtsgeleerde van Westerlo zo en als voor is geweest voor redenen van
wetenschap hetzelfde alzo geschied en in de waarheid te bestaan en aan hem depondent nog
zeer kennelijk is indachtig te wezen verklarende bereid te zijn te compareren hetzij voor hare
Majsteits Souvereine Raad van Brabant of wethouders van Westerlo ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. Verboven president schepen en J. B.
Wuijts schepenen als getuigen hier toe aanzocht. Jan Baptist Vermeijen verklaarde door zijne
bezwaarlijke ziekteniet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 333.
Akte nr. 9

3 maart 1779.

Condities en voorwaarden waarop Adrianus Verstappen en Catharina Van Hout gehuwden en
inwoners van Tongerlo, publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te verkopen
verscheidene haafelijke meubelen, stro en zo verder.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Tongerlo, ter presentie van Amandus Van Hout en P.
N. Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 341.
Akte nr. 10

8 maart 1779. (Franse tekst)

Op heden 8 maart compareerden voor mij openbaar notaris Marie Therese Lambillotte, Marie
Catharina Lambilotte en Joanna Françoise Lambillotte bejaarde jonge dochters inwoonsters
van Westerlo resort van het kwartier van Geel faxsant partij de sept quarties d’ Anvers en zusters
van … Jean Constantin Joseph Lambillotte, legitieme van Laurent Lambilotte en Françoise
Stiers wonenden tijdens hun leven in Westerlo, welke verklaarden te construeren mijnheer L’abbé
De Kock residerende actueel in Parijs om in hun naam te nemen communation du testament van
de gezegde Jean Constantin Joseph Lambillotte ontvangen bij Mr. Dom..N° … à Paris et son
confrère op 11 februari van het jaar 1770 accept on contesteer les disposities u’il content, faire
proceder ... en suitte a la’inventaire de biens er effects, titres, papiers er renseignements
demandants de la succession et al la vente fe tout on partie de meubles, nommer er convenier a
cette effecte de toud offieciers, gardiens, sequestres et depositaires … etc..
Gedaan en gepasseerd binnen Westerlo en presente de P. N. Van Schoubroeck en Joseph Van
Schouwbroek.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 343.
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16 maart 1779.

Op 16 maart compareerden voor mij openbaar notaris Petrus Van Deijck en Maria Dimphna
Snoeckx gehuwden en inwoners van Westerlo, welke comparanten bekenden bij deze ontvangen
te hebben en ter rente opgelicht uit handen van Guillielmus Janssens en Elisabeth Snoeckx
gehuwden en ook inwoners van Westerlo een som van 100 guldens Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden speciaal tot pand zeker hun comparante huis, stal en hof
alhier gelegen in de Plaetse van Westerlo. Palende oost de erfgenamen van wijlen Jan Baptist
Heijlewaert, zuid de Plaatse van Westerlo, west Joanna Struijven en noord de Leugenpadt. Aan
haar Maria Dimphna Snoecx competerende uit kracht van scheiding en deling tegen haar broer
en zusters allen als erfgenamen van wijlen Peeter Snoeckx en Elisabeth Van Eijndthoven hun
gewezen ouders en gepasseerd voor mij notaris op datum van 14 mei 1776.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram P. N. Van Schoubroeck en Joannes Smits.
Deze kapitale rente van 100 guldens met intrest werd volledig terugbetaald op 17 juni 1780.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 345.
Akte nr. 12

22 maart 1779.

Condities en voorwaarden waarop Adrianus Van Leuffel vanwege Anna Verlinden bejaarde
jonge dochter en inwoonster van Mechelen publiekelijk aan de meestbiedenden zal verkopen
verscheidene kopen russen in hun weiden gelegen onder Zoerle Westerlo, mitsgaders een
kwantiteit rogge of koren per veerteel.
Aldus gedaan en notarieel verkocht binnen Zoerle op 23 maart 1779, ter presentie van P. N. Van
Schoubroeck en Adriaen t’ Seijen als getuigen. Hierna volgt de verkoop van russen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 354.
Akte nr.13

30 maart 1779.

Condities en voorwaarden waarop de notaris M. N. Van Schoubroeck als executeur testamentair
van wijlen Henrick Soeten publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen alle haafelijke
meubelen en effecten ten sterfhuis van dito Soeten bevonden. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Item alsnog verkocht het lijnwaad het welk nog bij den wever was aan Norbert Berger voor 13
stuivers per elle.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 361.
Akte nr. 14

3 april 1779.

Op 3 april compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Van De Vliet en Cecilia Peeters
gehuwden en inwoners van Eijnthout Hamme. Item Elisabeth Peeters en Peeter Geens ook
gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo ter ene zijde.
Adriaen Peeters ook inwoner van Zoerle Westerlo gehuwd met Catharina Verdoenck ter andere
zijde. Welke comparanten bekenden mits deze overeen gekomen te zijn, te weten dat zij eerste
comparanten consenteren en willen dat in de scheiding en deling der erfgoederen bij hun gelijke
comparanten als erfgenamen van wijlen Jan Baptist Peeters waarvan de weduwe alsnog in leven
is Maria Maes en gepasseerd voor mij notaris en zekere getuigen op datum van 3 december 1777
in de eerste kavel als deel makende in dezelfde deling ten behoeve van de voornoemde Adriaen
Peeters alsnog zal aangeschreven worden zeker perceel land geheten “ de tiende schure “ groot
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370 roeden gelegen onder Zoerle Westerlo. Palende oost Peeter Toelen erfgenamen, zuid Peeter
Douwen erfgenamen, west Elisabeth Van Deijck en noord de Renderstraete aan hun gelijke
comparanten alsnog in overdeeld recht dienvolgens aan ieder van hun voor zijn juist derde part
competerende en voorts dat den tweede comparant tussen heden en veertien eerstkomende
dagen ten volle zal afkwijten en betalen aan Juffrouw …(leeg) weduwe wijlen Dhr. Van Tendeloo
tot Herentals een obligatie van 750 guldens courant geld met de verlopen intresten, voor welke
som het voorzegde pand “ de tiende schure “ bij akte is verbonden gepasseerd voor de notaris
Jan Baptist Soeten en zekere getuigen binnen Herentals op datum van maart 1772.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Eijnthouthamme, coram Jan Baptist Van Deijck en P. N. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 365 .
Akte nr. 15

22 april 1779.

Op 22 april compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Verboven kerkmeester der
parochiale kerk Sancti Martini binnen Olen, welke comparant in die voorschreven kwaliteit
verklaarde ter rente opgelicht te hebben tot last van de voorzegde kerk uit handen van den
eerwaarde heer Van Mieghem pastoor van Olen een som van 50 guldens courant Brabants geld,
als den voorzegde eerwaarde heer pastoor van Olen met kennis en permissie van zijne
Doorluchtige hoogwaardigheid den heer Biscop van Antwerpen en de heren tiendheffers van Olen
ook als gelaste van de mede regenten of proviseurs der voornoemde kerk op 17 december 1777
ten behoeve van de H. Geesttafel van Zoerle Parwijs uit handen der zelfde proviseurs ten laste
van de voorzegde kerk van Olen ter rente hadden opgelicht, dienende deze daar over voor volle
en absolute kwitantie en obligatie … van welke som hij comparant uit de kerk revenuen aan den
voorzegde heer pastoor beloofde te betalen jaarlijks een intrest van 30 stuivers.
Hij comparant is verbindende en obligerende alle iegelijke der jaarlijkse revenuen en inkomsten
der voorzegde kerk van Olen ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram den eerwaarde heer Lambertus Hoecks
onderpastoor en Martinus Sprengers als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 367.
Akte nr. 16

3 mei 1779.

Staat en inventaris van alle iegelijke klederen, lijnwaad en zo verder aan wijlen den persoon van
Jan Baptist Vermeijen en zijn lijf toebehoort en gecompeteerd hebbende, ten zijne sterfhuis
bevonden en geformeerd bij mij notaris, ter rekwest van Theresia De Winter weduwe van de
voorzegde Jan Baptist Vermeijen.
o.a.

een lijnwaarde blauwen keel, slechte grouwe wolle kousen, verslete Friesche wanten,
zilveren schoengespen met stale beugels, zilveren broeksgespen, een zilveren hals slot,
neteldoeken daskes zo goede als quade, een paar gele ledere handtschoenen een
duitsche versleten kerkboek getituleerd het hemels palmhof …..

Aldus gedaan en geïnventariseerd binnen Westerlo, ter presentie van C. Bruijnseels en F. Van
Oorschot als geloofwaardige getuigen.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 370.
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12 juli 1779.

Condities ingevolge dewelke de erfgenamen van wijlen Judocus Rens en Dimphna Verlinden
gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen zeker perceel weide gelegen alhier omtrent het dorp
genaamd “ den bruel “, groot omtrent drie en een halve zille. Palende oost Petrus Naets, zuid
Michiel Aerts, west de straat en noord Eugenius Verstappen.
Compareerde Franciscus Naets met zijn drie bejaarde kinderen dewelke het voorschreven pand
heeft gekocht voor de som van 325 guldens courant geld en stelde daarop 75 hoogen of verdieren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, ter presentie van Petrus Naets en Josephus
Gebruers als getuigen hiertoe verzocht. Ondertekent Theresia Rens, Anna Elisabeth Rens.
Dezelfde dag compareerde Petrus Naets die het voorschreven pand boven den last en de
voorschreven rente alsnog komt te verdieren met één hooge.
Dezelfde dag verhoogde F. Naets met mijn kinderen met één hooge en is hij na de kkaarsbranding
op 12 juli koper gebleven, coram de heer D. Dumont vicaris in Herselt en Joseph Gebruers.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 373.
Akte nr. 18

13 juli 1779.

Condities en voorwaarden waarop Adrianus Verstappen en Catharina Van Houdt gehuwden en
inwoners van Tongerlo publiekelijk aan den hoogstbiedende presenteerden te verkopen
verscheidene kopen granen ten velde staande zoals dezelfde zullen aangewezen worden.
Totaal van 32 kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Tongerloo, coram Henrdrick Van Schoubroeck en
Hendrick Tiborts als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 378.
Akte nr. 19

5 augustus 1779.

Op 5 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Theresia Rens en Joannes Andreas
Goijvaerts haar man, beiden hunnen competenten ouderdom bereikt hebbende ter ene zijde en
Anna Elisabeth Rens bejaarde jonge dochter ten effect nabeschreven renoncerende in privilegiën
hieraan enigszins contrarie en wel speciaal aan het Beneficie Senatus Consultie Velliani, zijnde
van het effect die er door mij notaris genoegzaam onderricht, allen inwoners van het dorp van
Westerlo. De voorzegde Anna Elisabeth Rens alhier bijgestaan met Adriaen Van Genechten
schepene van Herselt ter tweede zijde, welke comparanten verklaarden mits deze in der minne in
twee egale parten en delen gescheiden en gedeeld te hebben alle en iegelijke hunne erfgoederen,
zowel huizen, als landerijen, weiden, beemden, bossen, heiden als alle andere en gelijke gronden
van erven aan de voorschreven Theresia Rens en Anna Elisabeth Rens bij de dood van wijlen
Jedoens Rens en Dimphna Verlinden hun ouders, en als bij de dood van hun broer Joannes
Baptist Rens verstorven en alzo als erfgenamen der zelfde anderszins competerende.
Aan de eerste kavel werd toegezegd zeker huis, stal, paarden stalleken met den hof groot omtrent
de 40 roeden gelegen ten gehucht “ de clijn goorbeeck “ (goorbeeck) onder Herselt. Palende
oost, zuid en noord de erfgenamen van wijlen Peeter Peeters, west de Erfstraete.
Item de schuur met het land daar dezelfde op staat, geheten “ het neervelt “ groot 378 roeden.
Palende oost het Erfstraatje daaraan toebehorende, zuid hun zelfs weijde hierna volgende, west
en noord den heer markies van Westerlo te samen getaxeerd.
Item twee percelen zowel land als weide aan elkaar gelegen ten voorschreven gehucht onder
Herselt, groot te samen een bunder. Palende oost een Erfstraatje, zuid de erfgenamen van wijlen
Cornelis Haseldoencks, west den heer markies van Westerlo en noord hun zelve land “ het
neervelt “ hiervoor staande getaxeerd.
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Item een weide met het Erfstraatje daaraan westwaarts gelegen, groot omtrent 100 roeden.
Palende oost Jan Verdoenck erfgenamen, zuid hun zelfs Erfstraatje hier half aan toebehorende,
west over hun Erfstraatje hun zelfs voorschreven pand zo weide als land en noord Peeters Peeters
erfgenamen.
Item een perceel hooi was onder Geel in “ het gemeijn broeck “ gelegen, groot omtrent 300
roeden. Palende oost en zuid den heer Schrooijen, west Guilliam Peeters erfgenamen en noord de
rivier de Nethe. Item een bosken onder Herselt gelegen, groot omtrent honderd roeden. Palende
oost Jan Verdoenck erfgenamen, zuid het scheiden van Varendoenck en Herselt, west …(leeg) en
noord de heer Schro…? ..en capellaan tot Zammel. Item een helft in zeker mastbos gelegen
omtrent de Diestersche baan onder Herselt liggende oostwaarts tegen het karrenspoor (gemijn
blijvende) of het scheiden daar door lopende van het noorden tot den zuiden, groot in het geheel
omtrent de 400 roeden. Palende dit deel of deze 200 roeden, oost den heer markies van Westerlo,
zuid Jan Baptist Van Gansen, west het wederdeel en noord de straat. Item een perceel land
gelegen tot Wesel onder Herselt onverdeeld met Cornelis Rens, groot in het geheel omtrent 225
roeden, dus alhier voor de helft 112 roeden. Palende in het geheel oost en zuid een straatje, west
de Weselsche bane en noord hun zelf schaarbos ook onverdeeld met Cornelis Rens.
Item een weide genaamd “ het brueltien “ gelegen tot Wesel onder Herselt met de helft van het
straatje daar noordwaarts tegen gelegen. Palende oost Franciscus Naets en anderen, zuid en west
de heer P. H. Halloint en noord het voorschreven straatje. Item een weide “ den honincks bempt “
aldaar gelegen, groot omtrent 200 roeden. Palende oost Jan De Cock, zuid Hendrick Verlinden,
west Peeter Verlinden en noord …(leeg). Item een heide “ de schutskoij “ in “ de langhdoncken
“, groot omtrent 150 roeden. Palende oost “ de boecksboone delle “, zuid Guilliam Sels, west
Peeter Van Gehuchten en anderen en noord Jan Baptist Mesens. Item een mastbos onder Herselt
in “ het kidorp “ groot salvo justo een bunder. Palende oost en noord de straat, zuid de secretaris
P. H. Halloint, west Peeter Mertens stadhouder en Peeter Spaepen erfgenamen. Item een
schaarbos “ den kool “ op “ den stippelbergh “ onder Herselt, groot omtrent 218 roeden. Palende
oost Hendrick Ooms, zuid de straat, west het straatje en noord de heer P. H. Halloint.
Deze kavel of den eigenaar der zelfde moet tot zijn last nemen een obligatie van 500 guldens
zoals zij condividenten schuldig zijn aan de H. Geesttafel van Tongerloo met een vol jaar intrest te
verschijnen op 11 april eerstkomende en verder de opvolgende intresten, en is deze kavel bevallen
bij blinde loting aan Anna Elisabeth Rens bejaarde dochter.
Voor de tweede kavel werd gesteld zeker huis, stal, schuur aan elkaar gelegen genaamd “ het
clijn huijs “ met den hof en de erven daaraan, gelegen in “ de clijn goorbeeck “ onder Herselt,
groot 500 roeden. Palende oost de Broeckstraete, zuid het Erfstraatje, west en noord Maria
Catharina Van De Poel en nog noord den loop en “ het gemeijn broeck “. Op een jaarlijkse last
van 50 stuivers aan de H. Geest van Herselt. Item een perceel weide en elsen bos aldaar gelegen,
groot omtrent 300 roeden. Palende oost en west Jan Baptist Van De Poel erfgenamen, zuid
Hendrick Wuijts erfgenamen en noord de Broeckstraete.
Item een weide aldaar gelegen, groot omtrent 100 roeden. Palende oost Hendrick Wuijts
erfgenamen, zuid de waterloop, west zeker straatje daaraan toebehorende en noord het Erfstraatje
daar half aan horende en daarover de eerste kavel. Item een perceel zowel weide als bos onder
Herselt gelegen, geheten “ d’aelvoort “ met het straatje daar noordwaarts aan gelegen, groot 216
roeden. Palende oost den waterloop “ het leijcken “ zuid Jan Baptist Van Echelpoel en Peeter Van
Hout, west den heer markies van Westerlo en noord Jan Huijpens erfgenamen. Item een perceel
bos met het straatje en daarover de plantagie noordwaarts daaraan gelegen, groot 100 roeden,
gelegen onder “ het waeterende “ oost Jan Boecks, zuid Jan Baptist Verdoenck, west ..(leeg) en
noord Hendrick Boonen meijers erfgenamen. Item de helft westwaarts in een mastbos onder
Herselt gelegen omtrent de Diestersche baan, groot in het geheel 400 roede, en alzo voor dit deel
200 roeden van de wederhelft af gescheiden met een gemeenschappelijke weg daardoor lopende
van het noorden naar het zuiden. Palende oost het wederdeel hier af gescheiden, zuid Jan Baptist
Van Gansen, west Richard Van Schoubroeck erfgenamen en noord de baan. Item de helft in zeker
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ander masten bos waarvan de andere helft competeerde aan Cornelis Rens alsnog onverdeeld
zijnde, groot in het geheel omtrent een bunder gekocht van de gemeente van Herselt. Palende
oost de Weselsche baan, zuid Peeter Verboven, west het convent van Tongerloo en noord de
straat.
Item de helft van een schaarboske ook onverdeeld met de voorschreven Cornelius Rens, gelegen
omtrent de Weselsche baan, groot in het geheel 150 roeden. Palende oost Franciscus Janssens
en Adriaen Peeters, zuid hun zelf, west Franciscus Janssens en noord Peeter Peeters.
Item een perceel bos gelegen tot Wesel onder Herselt, groot 100 roeden genaamd “ de neer
hoeve “. Palende oost de Brueltiens straat, zuid zij zelf straatje half hier aan horende, west de heer
secretaris P. H. Halloint en noord Andries Willems. Item een perceel land aldaar gelegen,
genaamd “ den eenige sone “, groot 100 roeden. Palende oost Adolph Verboven, zuid de straat,
west en noord Anthoon Rens. Item een perceel schaarbos als heide aldaar gelegen genaamd “
grunsels heijde “ groot omtrent 300 roeden. Palende oost Jacobus Van Dingenen, zuid Jan
Baptist Mesens, west Adriaen Veeckemans en noord Adriaen Meeus. Item een perceel bleckbosch
gelegen onder Herselt in “ den ollemans hoeck “ groot omtrent 150 roeden genaamd “ den elst “.
Palende oost en west Cornelis Van Heijst erfgenamen, zuid de straat en noord Jan Baptist
Verboven.
Item alsnog een perceel weide onder Herselt gelegen in “ de rooijbemden “ groot omtrent 200
roeden. Palende oost Peeter Van Dun en Ferdinand Matthei erfgenamen, zuid Adriaen Lemmens
erfgenamen, west het Cappittel van Aerschot of “ het gemeijn broeck “ en noord “ de katten “. En
zal den eigenaar die deze kavel moeten aanvaarden op last of een kapitale rente van 400 guldens
courant geld daarop staande ten behoeve van het nonnenklooster of den besloten hove tot
Herentals en gehouden zijn te betalen den lopende intrest …en is deze kavel bij blinde loting
bevallen aan Theresia Rens in huwelijk als voorschreven.
Volgen verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling.
O.a.

Item zullen de comparanten condividenten jaarlijks ieder voor een juiste helft moeten
betalen aan Anna Maria Huijpens bejaarde dochter alhier, den intrest vanwege een som
van 100 guldens courant geld, aan haar gelaten in touchte bij wijlen Maria Verlinden hun
gemeenschappelijke moeije ingevolge haar testament gepasseerd voor de notaris P. H.
Halloint binnen Westerlo op datum van 11 maart 1759. Item zal den eigenaar van de
tweede kavel moeten gedogen aan den eigenaar van den eerste kavel het gebruik van de
bakoven, liggende in het huis onder de tweede kavel gesteld, en dat tot half maart eerst
komende …

Aldus gedaan, gescheiden en gedeeld binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Jan Baptist
Bruggemans als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 390.
Akte nr. 20

28 augustus 1779.

Op 28 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Thijs inwoner van Veerle
en Adriaen Marien inwoner van Westerlo beiden in kwaliteit van wettelijke vonden der wezen
achtergelaten bij wijlen Maria Berghen ,daar vader af leeft Jan Baptist Lanen inwoner van
Westerlo alhier ook mede comparerende, welke comparanten gebruikende de macht en consent
aan hun gegeven door de wethouders van Westerlo als oppervoogden der voorzegde wezen,
blijkens hun rekwest aan de voorzegde wethouders gedaan, verklaarden bij deze ontvangen te
hebben uit handen van Franciscus Van Hout hoofdman, Guilliam Rens deken, Michiel Mols en
Franciscus Van Castelen gezworenen der gilde St. Norberti binnen Tongerlo en alzo uit de
penningen der gezegde gilde een som van 100 guldens courant Brabants geld.
Van welke som zij comparanten rentgelders verbonden en speciaal tot pand stelden zeker 300
roeden land gelegen onder Veerle omtrent “ den lint acker “ genaamd “ de drij sillen “. Palende
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oost de Putmansstraat, zuid Franciscus Van De Goor erfgenamen, west dezelfde erfgenamen en
noord ’s Heeren straete. De voorschreven wezen vader competerende bij de dood van zijn vader
zo hij verklaarde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Van Aelten en Franciscus Van
Aelten als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 392.
Akte nr. 21

6 september 1779.
In den naem ons heeren amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 6
september voor mij openbaar notaris compareerde, Juffrouw (Maria) Magdalena Mertens
inwoonster van Diest en gehuwd met Sr. Norbertus Tielemans, zij comparante gezond van
lichaam, gaande en staande en haar verstand wel machtig gebruikende, welke comparante
verklaarde te maken en te sluiten dit haar testament of akte van uiterste wille.
Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde hetwelk zij wilt begraven hebben
in de parochiale kerk alwaar zij zal komen te overlijden met een solemnele mis met diaken en sub
diaken en vier dertigste onmiddellijk daarna tot lafenis van haar ziel, latende zij testatrice al haar
verdere pieuze werken ter discretie van haar na te noemen erfgenamen.
Dispositie van al haar goederen, zowel haafelijke als erfelijke maakte zij in volle eigendom aan
haar voorschreven man Norbertus Tielemans en bij zijn voor aflijfigheid aan zijn wettige
descendenten en ingeval haar voorschreven man en zijn wettige descendenten kwamen te sterven
zonder wettige descendenten na te laten zo is het de wil van haar testatrice dat al haar gemelde
goederen die er zouden van overblijven in volle eigendom zouden gaan naar Ludovicus Carolus
Tielemans inwoner van Tongerloo gehuwd met Catharina Van De Mortel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van de heer Jan Baptist Herla en
Peeter Wuijts als geloofwaardige getuigen aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 396.
Akte nr. 22

21 september 1779.
In den naem Godts amen

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden deze
21 september voor mij openbaar notaris compareerden, Adrianus Verstappen en Catharina Van
Hout, gehuwden en inwoners van Tongerloo, den eerste comparant ziek van lichaam te bedde
liggende en de tweede comparante gezond van lichaam, beiden hun verstand wel machtig, welke
comparanten verklaarden hierbij te sluiten hun testament of akte van uiterste wille.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde dewelke zij willen begraven
te hebben in de parochiale kerk alhier met een solemnele mis met diaken en subdiaken,
mitsgaders een dertigste onmiddellijk daarna, willende bovendien dat onder den solemnele dienst
alsnog tot lafenis hunner ziel van ieder in het particulier zouden gecelebreerd worden vier gelezen
missen.
Dispositie van al hun haafelijke meubelen maakten zij aan elkaar, te weten den eerststervende aan
de langstlevende van hun beiden, op last van te geven de legitieme portie aan hun kinderen in dit
huwelijk samen verwekt, verder dat de langstlevende zal gehouden zijn hun zoon Jan Franciscus
Verstappen zijn studies te laten verder zetten en te beëindigen tot de school van den Retorica
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incluus en of het gebeurde dat den voorschreven hunnen zoon voor of na het eindigen van zijne
studies als voorschreven is of ook hun dochter Maria Dimphna Verstappen zou willen
aanvaarden den geestelijke staat in het ene of andere klooster, convent of geapprobeerde orde en
dat hun legitieme portie geenszins genoegzaam zoude zijn om tot den voorschreven geestelijke
staat te kunnen komen en te akwireren de nodige bekwaamheden en wetenschap die daar
verzocht worden, zo begeerden zij testateuren dat den langstlevende van hun beiden ten dien
einde zal vermogen te belasten of verkopen zo vele erfgoederen als tot vervulling der daartoe
dienende som die zal nodig bevonden worden, met het surplus wederom ter rente ten behoeve
van hunne na te noemen erfgenamen remplacerende …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen het dorp van Tongerloo, ter presentie van Joannes Baptista
Wellens en Martinus Timmermans als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 401.
Akte nr. 23

10 oktober 1779.
In den naem Godts amen

Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of
horen lezen dat op heden 10 oktober voor mij openbaar notaris compareerden Jan Joseph
Bonhiver en Theresia Carolina Cabau gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste
comparant ziek te bedde liggende en de tweede comparante gezond van lichaam, nochtans
beiden hun verstand over alles wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden
hierbij te sluiten hun testament of akte van uiterste wille.
Ten eerste recommandeerden zij om hun dode lichamen te begraven in gewijde aarde hetwelk den
testateur wilt begraven te hebben in de parochiale kerk alhier recht voor of omtrent het beeld van
Sint Barbara staande tegen een pilaar in het Onze Lieve Vrouwe koor, met een solemnele miste
diaken en subdiaken, een dertigste en onmiddellijk na zijn overlijden 25 gelezen missen tot lafenis
zijner ziel. Willende den testateur dat ten deze van zijn uitvaart voor het voorschreven beeld van
Sint Barbara zal gesteld en geofferd worden een wassen kaars wegende twee ponden en te
branden ter ere der voorschreven heilige.
Willende zij testatrice tot lafenis van haar ziel na haar overlijden te laten celebreren een solemnele
mis met diaken en subdiaken met een eerlijke uitvaart alsmede onmiddellijk na haar dood tot
lafenis van haar ziel ook te laten celebreren zoveel gelezen missen als hiervoor bij den testateur
vermeld.
Dispositie van hun tijdelijke goederen, verklaarden zij te maken den eerststervende aan de
langstlevende van hun beiden in volle eigendom en op last der legitieme (portie) aan hun kinderen
samen verwekt en te verwekken in dit huwelijk.
Item laten en maakten zij testateuren aan hun jongste dochter Maria Carolina Eugenia Bonhiver
vooruit en ter exclusie van haar andere kinderen eens een som van 200 guldens courant om
redenen hun moverende en wel speciaal ter oorzaak de andere hunne kinderen alreeds meerder
als het equivalent daarvan te hebben geprofiteerd, het zij tot verordening van enige
wetenschappen, kostwinningen of andere en bovendien zo maakte de testatrice alsnog vooruit ter
exclusie van de andere hare kinderen aan de voorzegde haar jongste dochter Maria Carolina
Eugenia Bonhiver al haar lijnwaad, klederen, goud en zilver als zijnde een zilveren diamanten
halskruis, oorringen en zo verder tot haar lijve behorende.
Item wilden en begeerden zij testateuren dat ingeval zij kwamen aflijvig te worden voor en aleer
haar voornoemde jongste dochter bereikt had den volle ouderdom van 18 jaar dat in dat geval zij
beiden aflijvig zijnde alle en iegelijke hunne testateuren erfgoederen zullen onverdeeld in
gemeenschap blijven en de jaarlijkse revenuen en inkomsten der zelfde zullen gebruikt worden tot
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opvoeding en onderhout van de voorschreven jongste dochter tot dat deze den ouderdom van 18
jaar zal bereikt hebben. ….
Item maakten zij testateuren aan hun drie dochters met naam Maria Theresia Bonhiver en Maria
Theresia Isabella Bonhiver en Maria Carolina Eugenia Bonhiver ter exclusie van hun zoon
Joannes Josephus Bonhiver zeker perceel land gelegen alhier onder Westerlo, groot 300
roeden. Palende oost de erfgenamen van wijlen Franciscus Peeters, zuid de dreef van Westerlo
naar Zammel, west een veldstraat en noord Peeter Struijven molenaar, nochtans bij zover den
voorschreven hunne zoon Jan Joseph Bonhiver zoude afstand doen van zijn recht en
prerogatief, hetwelk hij na de dood van hun testateuren zoude hebben in en tot de leengoederen
en dezelfde leengoederen als dan zou laten komen ter gemeenschappelijke deling …
Komende hiermede tot hun verdere erfelijke goederen en daarvan maakten zij deze den
eerststervende aan den langstlevende van hun beiden de volle touchte gedurende hun verder
leven en den eigendom aan de zelfde hunne wettige kinderen …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van de heer E. Segers en Anthoin
Zangerle als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
De testatrice verklaarde dat de waarde waarvan zij hebben gedisponeerd niet te excederen de
som van 2800 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 407.
Akte nr. 24

16 oktober 1779.

Op 16 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Van Hout weduwnaar van
wijlen Dimphna Verluijten inwoner van Tongerloo ter ene en Joannes Hermans gehuwd met
Anna Van Neijlen inwoners van Zammel ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij
deze verhuurd te hebben aan den tweede comparant zekere huis, stal, schuur, hof, landerijen,
weiden hooi wassen en zo verder gestaan en gelegen onder het dorp van Zammel, Westerlo als
Herselt zo en gelijk hetzelfde den voorschreven tweede comparant dit actueel bewoond en onder
zijn labeur in gebruik heeft en daarvoor te betalen in voorlijf een som van 66 guldens courant geld
en in korenpacht 32 veertelen en een loopen koren …
Volgen verdere huurovereenkomsten.
De verhuurder is alsnog reserverende aan zich voor een woning, de kamer der voorschreven huis
met de vrije toegang zo bij dag als nacht, mitsgaders een deel in den hof naast de bomen
zuidwaarts en ingeval de verhuurder aldaar niet in wilde wonen, zo zal dito kamer en hof zijn tot
gebruik der pachters.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram Peeter Verstappen en Joseph Van Sande.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 412.
Akte nr. 25

30 oktober 1779.
In den naeme Godts amen

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat voor mij
openbaar notaris op 30 oktober compareerden Peeter Van Kerkhoven en Adriana Raes,
gehuwden en inwoners van het Gooreijnde jurisdictie van Zoerle Parwijs, den eerste comparant
ziek van lichaam te bedde liggende en de tweede comparante gezond van lichaam, gaande en
staande, beiden de comparanten hun verstand wel gebruikende, welke comparanten verklaarden
bij deze te sluiten hun testament of akte van uiterste wille.
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Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en
willende dat na ieders dood van hun testateuren alsnog tot lafenis hunner ziel gecelebreerd te
worden tien gelezen missen.
Dispositie van hun haafelijke meubelen laten en maakten zij aan elkaar den eerststervende aan de
langstlevende van hun beiden en de dispositie van alle hunne erfelijke goederen maakten zij
testateuren den eerststervende aan de langstlevende van hun beiden de volle touchte gedurende
het leven van de langstlevende en latende aan hun oudste zoon Jan Baptist Van Kerckhoven de
legitieme portie te vinden uit de voorschreven erfgoederen en den eigendom van dezelfde
erfgoederen maakten zij aan hun verdere kinderen te weten aan Anna Elisabeth Van kerkhoven,
Anna Catharina Van Kerckhoven, Maria Dimphna Van Kerckhoven en aan Hendricus Van
Kerckhoven …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo ten huize van hun testateuren, ter presentie
van Hendrick Josephus Van Schoubroeck en Peeter Wuijts als getuigen. De testatrice verklaarde
van wege haar ouderdom niet meer te kunnen schrijven en verklaarde hierbij dat de waarde der
goederen waarvan zij hebben gedisponeerd niet te excederen de som van 900 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 417.
Akte nr. 26

3 november 1779.

Op 3 november compareerde voor mij openbaar notaris, Marten Ambrosius ‘t Seijen gehuwd met
Elisabeth Coremans inwoners van Zoerle Parwijs ten gehucht van “ de vijf huijsen “, welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Anna Maria Verlinden bejaarde dochter
wonende binnen de stad Mechelen een som van 100 guldens courant Brabants geld.
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zekere weide groot 100 roeden
gelegen onder Zoerle Westerlo, “ het heijcken “ genaamd. Palende oost Jan Helsen, zuid
S’ Heere vijver, west Adriaen Vekemans en noord Paulus Verherstraeten. Aan den comparant
competerende bij dood en aflijvigheid van zijn vader Jan t ‘Seijen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs, coram Jan Baptist t’ Seijen en H. J. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 420.
Akte nr. 27

3 november 1779.

Op 3 november compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Toelen weduwnaar van wijlen
Elisabeth Van Dijck inwoner van Zoerle Westerlo, welke comparant verklaarde bij deze schuldig
te zijn aan Anna Maria Verlinden bejaarde dochter wonende binnen de stad Mechelen een som
van 100 guldens, welke schuld of rente van 100 guldens hem is aangekomen uit hoofde van wijlen
zijn vader Jan Toelen blijkens scheiding en deling bij hem comparant aangegaan met zijn broer en
zusters gepasseerd voor den notaris Augustijnen binnen Zoerle Parwijs en voorheen gestaan
hebbende ten laste van wijlen Jan Toelen Lenaertssone, blijkens de akte daarvan zijnde
gepasseerd voor de notaris Hendrick De Winter en Laten Hendrick De Winter en Adriaen
Verhoeven op datum van 16 maart 1673 bij kopie authentiek overgelegd en voorgelezen …
Verklarende hij comparant rentgelder tot ontlasting van zeker perceel erve genaamd “ de
verbrande stede “ gelegen onder Zoerle Westerlo. Palende oost en zuid “ de goorheijde “, west
Sebastiaen Cuijpers en noord de straat als voor het voorschreven kapitaal blijkens de
voorberoepen akte was verbonden, alsnu verbindende en tot pand stellende zeker perceel weide,
groot omtrent de 400 roeden genaamd “ het eussel “ gelegen onder Zoerle Westerlo. Palende
oost, zuid en noord Elisabeth Van Dijck en west Franciscus Peeters. Aan hem comparant
competerende uit den hoofde van wijlen zijn ouders, blijkens de voor beroepen scheiding en
deling.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs, ter presentie van Jan Baptist t’ Seijen en
Mart. H. t’ Seijen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 424.
Akte nr. 28

19 november 1779.

Op 19 november compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Joannes Van Den Putte en
Anna Catharina Brans gehuwden en inwoners van Veerle ter ene en Martinus Heijlen gehuwd
met Catharina Bultens inwoner van Noorderwijk ter andere zijde, welke eerste comparanten
verklaarden bij deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van de tweede comparanten zeker
huis genaamd “ het hooghhuijs “ stal, schuur, brouwerij en den hof met de erven achter de schuur
gelegen tot Noorderwijk zo en gelijk zij eerste comparanten het voorzegde huis en de gebouwen
met de erven hebben verkregen bij koop tegen de Juffrouw Anna M. De Sutter weduwe van wijlen
den heer drossaard M. Schellens ingevolge publieke conditie van verkoop daarvan gepasseerd
voor den notaris P. P. Elaers binnen Noorderwijk … welke koop en transport is geschied om en
mits een som van 1675 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Veerle, coram Jan Baptist Meijten en Jan Baptist Praet.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 427.
Akte nr. 29

22 november 1779.

Op 22 november compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Van Deijck en Joannes
Cuijpers inwoners van het markizaat Westerlo onder de cantons of gehuchten van Zoerle en
Gelindel gereputeerd voor geloofwaardige personen en beiden schepenen van het voorzegde
markizaat, welke comparanten ter rekwest van Joseph Masui en Anna Elisabeth Verlinden
dochter van Joannes Baptist Verlinden, gehuwden en inwoners der stad Mechelen, na kennis ter
zake en in geval van verkoop en na rijpe examinatie te hebben getaxeerd de navolgende gronden
van erven aan de voorzegde Josephus Masui nomine uxoris Anna Elisabeth Verlinden
voorschreven competerende benevens haar broer Joseph Verlinden actueel religieuze of novitie
in het klooster der paters Augustijnen binnen Mechelen …. en gelegen onder het voornoemde
markizaat, blijkens loting, scheiding en deling daarvan gepasseerd voor de wethouders van
Westerlo op datum van 15 oktober 1777 ondertekent L. Van Wesel secr. en aangegaan tussen
Adrianus Van Leuffel ter eerste en Jan Baptist Verlinden vader van de voorschreven Elisabeth
Verlinden en Joseph Verlinden als gelasten benevens Jan Baptist t’ Seijen als wettelijke voogd
over de voorzegde Joseph Verlinden ter tweede zijde, Anna Catharina Van Leuffel bejaarde
jonge dochter bijgestaan met Adrianus Soeten oud schepene ter derde, Joanna Catharina Van
Leuffel bejaarde dochter en bijgestaan als voor ten vierde. Item Martinus Van Leuffel bejaarde
jongeman als vijfde en tot slot Elisabeth Van Leuffel bijgestaan met Wilhelmus Helsen haar man
ter zesde zijde present als schepen den voornoemde Jan Baptist Van Deijck en mij
ondergeschreven notaris ten dien einde alsnog president schepen van Westerlo wetende, alles
onder belofte der comparanten van dit hun tegenwoordig taxaat ten alle tijden des nodig aanzocht
zijnde voor alle heren hoven en wetten te zullen retireren.
Voor eerst zeker een perceel land genaamd “ den mesmaecker “, groot 350 roeden. Palende oost
Jan Baptist Verlinden, zuid Adriaen Van Leuffel, west Jan Van Kerckhoven erfgenamen en noord
Lenaert Mortelmans getaxeerd boven de belasting van 50 guldens alsnog 200 guldens.
Item een perceel weide “ de groote schriecke “ groot omtrent 350 roeden. Palende oost Merten
Van Eijnde erfgenamen, zuid Jan Douwen erfgenamen, west “ de kleijn schrieck “ en noord de
Schrieckstraat, getaxeerd tot 400 guldens mits belasting aan het voorzegde perceel gekort.
Item een perceel land zijnde de helft van “ de koren hoeve “ groot omtrent 500 roeden in het
geheel palende deze helft, oost Adriaen Soeten en Franciscus Gebruers, zuid Jan Baptist Peeters
erfgenamen, west de wederhelft en noord Marten Van Eijnde, geprisseerd tot 350 guldens.
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Item een perceel land genaamd “ de binnen heijde “ groot 100 roeden. Palende oost Jan Van Den
Brande, zuid Lenaert Mortelmans, west Peeter Neijs en noord de erfgenamen Hendrick Van Den
broek, getaxeerd tot 100 guldens.
Item een perceel land groot 100 roeden. Palende oost en zuid Carel Verbruggen, west Jan Van
Den Brande en noord de Renderstraat getaxeerd tot 50 guldens.
Item alsnog de helft van “ het vierde buender heijde “ noordwaarts gelegen in “ de goorheijde “.
Oost Joanna Catharina Van Leuffel, zuid de straat, west Andries Verlinden en noord Jan Van Roij
getaxeerd tot 25 guldens.
Item verklaarden de voorschreven comparanten alsnog te hebben getaxeerd zeker huis, stal,
schuur, binnenveld en weide daaraan gelegen, groot te samen 500 roeden. Palende oost de
straat, zuid Geeraert Vaes, west Jan Stoop en noord Peeter Lemmens aan de voorzegde Anna
Elisabeth Verlinden en haar broer Joseph Verlinden competerende uit den hoofde van wijlen
hunnen gemeenschappelijke vader Jan Baptist Verlinden, getaxeerd tot 800 guldens alles in
courant geld, dus te samen 1925 guldens.
Alles voor vrij, los en onbelast behoudens een rente van 500 guldens aan en ten behoeve van de
infirmerie van het begijnhof tot Herentals. Aldus gedaan en getaxeerd binnen Zoerle Parwijs,
coram Jan Baptist t’ Seijen en Peeter Joannes Helsen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 431.
Akte nr. 30

24 november 1779.

Op 24 november compareerden voor mij openbaar notaris, Egidius Cools en Anna Helsen
gehuwden en inwoners van het dorp Tongerlo, welke comparanten verklaarden bij deze ontvangen
te hebben uit handen van Franciscus Van Houdt hoofdman, Guilliam Aerts deken, Michiel Mols
en Franciscus Van Calster als gezworenen der gilde van St. Norberti binnen Tongerloo en dat uit
de penningen der voorzegde gilde competerende een som van 110 guldens courant Brabants
geld.
Zij comparanten rentgelders zijn derogerende bij deze ook vrij van de creatie en cassatie dezer
pontpenningen en zo verder tot assurantie van welke som met intrest de comparanten speciaal tot
pand stelden zeker huis en hof gelegen in de Kreupelstraat onder Tongerloo, groot in erve 20
roeden. Palende oost de voorzegde Kreupelstraat of Langhstraat, zuid Adriaen Huijsmans, west
dezelfde en noord Franciscus Van Deijck en Franciscus Boeckx.
Aan hun comparanten competerende bij koop tegen Adriaen Huijsmans blijkens de goedenisbrief
gepasseerd voor de wethouders van Tongerloo op datum van 22 oktober 1778 ondertekent J. J.
Van Roij secr. en is alhier mede comparerende Peeter Helsen Adriaenssone inwoner van
Straeteneijnde Tongerlo dewelke zich hier voor deze rente borg stelde tot een verhaal van een
som van 40 guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Joannes Wellens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 435.
Akte nr. 31

24 november 1779.
In den naem Godts amen

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 24
november voor mij openbaar notaris compareerden Nicolaes Egidius Cools en Anna Helsen
gehuwden en inwoners van het dorp Tongerloo, zijnde gezond van lichaam, gaande en staande,
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beiden hun verstand, memorie en vijf zinnen over alles wel machtig en gebruikende, welke
comparanten bekenden bij deze te sluiten hun testament of akte van uiterste wille.
Vooreerst recomandeerden zij om hun dode lichamen te willen begraven ter gewijde aarde met
een eerlijke uitvaart. Dispositie van hun goederen haafelijke en erfelijke verklaarden zij te maken
en te laten den eerststervende aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom, latende de
legitieme portie aan zijn testateuren voorkinderen verwekt in het eerste huwelijk met Elisabeth
Laureijs te vinden boven een som van 3 guldens courant aan ieder hetzelfde, latende ook de
legitieme portie aan hun gemeenschappelijke kinderen in dit huwelijk verwekt …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van de heer E. Segers en H. J. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
De testateuren verklaarden de waarde dezer testamentaire disposities niet te excederen de som
van 190 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 440.
Akte nr. 32

29 november 1779.

Op 29 november compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Peeters en Catharina Smets
gehuwden en inwoners van ket Kiedorp jurisdictie van Herselt, beiden bejaard en zelfs machtig,
welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben uit handen van den eerwaarde heer Jan
Baptist Herla als beneficiant van het beneficie St. Servasie binnen Herselt en alzo de penningen
uit het voorzegde beneficie competerende een som van 185 guldens courant Brabants geld.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, stal, schuur met de erven
daaraan, gelegen onder Herselt in “ het kiedorp “, groot 500 roeden. Oost de baan op Langhdorp
zuid de erfgenamen van den Heere Helsen, west Jan Gijsels en noord de baan van Westerlo naar
Herselt, leenroerig aan den leenhof van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo. Aan hun
comparanten rentgelders competerende bij de dood van wijlen Jan Smets en Anna Geijbels de
ouders van de tweede comparanten en aan hun in deling bevallen tegen Franciscus Smets zo zij
verklaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Stiers en H. J. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 444.
Akte nr. 33

2 december 1779.

Op 2 december compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Jacobus Meijnckens en Anna
Peeters gehuwden en inwoners van dit dorp Westerlo, welke comparanten verklaarden mits deze
ontvangen te hebben uit handen van den heer J. P. Dumont inwoner ten kasteel alhier, een som
van 400 guldens courant Brabants geld.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel hooiwas groot omtrent
200 roeden gelegen achter de hoeve “ de Quaijbeecke “ onder de jurisdictie van Geel in “ het
renders soem ? “ palende west de erfgenamen Jodocus Rens en noord de rivier de grote Nethe.
Item stelden ze tot onderpand zeker perceel land onder Westerlo, genaamd “ het garsten block “
groot 350 roeden. Palende oost Josephus Bonhiver, zuid de straat, west de heren Bosquet en
noord zijne Excellentie den heer markies. Aan hun competerende bij koop tegens den procureur P.
P. Elaerts en wijlen Maria Elisabeth Van Schoubroeck, blijkens goedenisbrief daarvan zijnde
gepasseerd voor de wethouders alhier en het eerste perceel aan hun comparanten competerende
bij loting van scheiding en deling gedaan tegens des tweede comparante zusters, gepasseerd voor
mij ondergetekende notaris.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram den heer Clemens Verbruggen vicaris in
Westerlo en Jacobus Philippus Meijnckens als geloofwaardige getuigen.
Deze P. J. letteren of vorm van letters zijn het handmerk van P. J. Meijnckens door zijn ziekteniet
meer kunnende te schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 448.
Akte nr. 34

2 december 1779.
In den naem Godts amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 2
december voor mij openbaar notaris compareerden Petrus Jacobus Meijnckens en Anna
Peeters gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste comparant ziek van lichaam te bedde
liggende en de tweede comparante gezond van lichaam,, welke comparanten verklaarden bij deze
hierbij hun testament of akte van uiterste wille te sluiten.
Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde dewelke zij wilden
begraven te hebben in de kerk alhier is het mogelijk met een solemnele mis met diaken en
subdiaken en nog twee of meerder gelezen missen met een dertigste.
Dispositie van al hun hafelijke meubelen en effecten maakten zij testateuren den eerststervende
aan de langstlevende van hun beiden al dezelfde met vol recht en willende dat de langstlevende
zal gehouden zijn van aan hun kinderen samen in dit huwelijk verwekt zo haast ze gekomen zijn
tot een ouderdom van 20 jaar te geven aan som van 350 guldens voor hun uitzet.
Dispositie van hun erfgoederen maakten zij testateuren deze den eerststervende of de
langstlevende van hun beiden de volle touchte gedurende hun verder leven en den eigendom aan
hun gemeenschappelijke kinderen in dit huwelijk verwekt.
Verder met macht dat de langstlevende van te mogen verkopen een zeker perceel land gelegen
onder Geel op “ het geruijm “, groot omtrent 100 roeden waarin zij testateuren begonnen waren
de moeren te verkopen en dat ten profijt van de langstlevende en welke ook nog mag verkopen
zeker perceel land groot omtrent de 100 roeden gelegen tot Laerem onder Geel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van hun testateuren, ter presentie van de
heer C. Verbruggen en Franciscus Stiers als geloofwaardige getuigen. Den testateur bekende van
weg zijne bezwaarlijke ziekte enkel maar een kruis kon stellen en niet meer konden schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 452.
Akte nr. 35

10 december 1779.

Op 10 december compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Van Deijck en Maria Dimphna
Snoeckx gehuwden en inwoners van Westerlo, welke comparanten verklaarden bij deze ter rente
te hebben opgelicht uit handen van Theresia Pauwels weduwe van wijlen Ferdinandus Mathei,
een som van 175 guldens courant Brabants geld.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker hun huis, stal en hof alhier
gelegen in de Plaatse van Westerlo. Palende oost de erfgenamen van wijlen Jan Baptist
Heijlewaert, zuid de Plaatse van Westerlo, west Joanna Struijven en noord “ den leugen padt “.
Aan haar Maria Dimphna Snoeckx competerende uit kracht van scheiding en deling tegen haar
broer en zusters allen als erfgenamen van wijlen Peeter Snoeckx en Elisabeth Van Eijnthoven
hun gewezen ouders en gepasseerd voor mij notaris op datum van 14 mei 1776.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en P. Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 455.
Akte nr. 36

17 december 1779.

Alzo zekere Sieur Van Pee chirurgijn tot Wiekevorst residerende, niet tegenstaande het verbod en
interdictie van hare Majesteit bij hare placcaerten en ordonnanties gedaan, alsmede bij degene
van wijlen zijne Majesteit Carel den .. (leeg) .. van Glorieuse memorie en namelijk bij zijne
ordonnantie de dato 18 augustus 1732, ook niet tegenstaande den circulairen brief ten dien zijn om
gezonden van wege de heren Raden Fiscaal, ondertekent P. Kuilen en P. Rens zijnde
gedagtekent binnen Brussel op datum van 30 september 1779, zo vermeten is te excerseren de
kunst der medicijnen, alleen en gelijk gepermitteerd binnen de provincie van Brabant aan de
doctors of licentiaten binnen de stad en bij de universiteit van Loven geadmitteerd, van welk
misbruik of frauderende exercitie der kunst van de medicijnen door dito Van Pee alreeds aan den
heer Gerardus Vaes meijer van het voorzegde Wiekevorst door of van wegens de heren Van
Elsewijck en Van Weckhoven en Tielemans licentiaten in de medicijnen binnen de stad
Herentals residerende is kennis gegeven en overdracht is gedaan met verzoek van aan dito N.
Van Pee te doen verbod en interdictie van in het toekomende zich nog te bemoeien met de
exercitie der kunst van de medicijnen en mits zijn contraceptie den voorschreven chirurgijn Van
Pee te straffen en te slaan in de boete ingevolge de Majesteits placcaerten en ordonnanties en dat
den voorschreven heer meijer van hetzelfde Wiekevorst niet tegenstaande het voorschreven
verzoek en overdracht door of wegens de voornoemde heren Licentiaten aan hem heer meijer
gedaan in fout blijft, alzulk misbruik te belette en den voorzegde Van Pee te slaan in de boete of
amende en dezelfde amende in gevolg van hare Majesteits ordonnanties te exigeren, zo is het dat
de onderschrevene N. De Bal en E. Segers beide licentiaten in de medicijnen bij de universiteit
van Loven geadmitteerd mede als geassocieerde der voorzegde heren licentiaten, mits deze zijn
gevende volle last en procuratie om den notaris M. N. Van Schoubroeck binnen Westerlo
residerende, om in hun naam en van hunnen ‘t wege zich te transporteren bij en omtrent den
persoon van dito Gerard Vaes meijer van Wiekevorst en aan hem in zijn kwaliteit van notaris af te
vragen of hij heer meijer zich verstaat den voorzegde chirurgijn N. Van Pee over en ter oorzaak
van de voorberoerde feitelijkheden en contracepties aan haar Majesteits ordonnanties en
palmaressen, door hem Van Pee begaan en alsnog over naardere feitelijkheid in materie
voorschrevenn, waar over zij constituanten mits deze verklaarden en offreren genoegzaam …
seffens of daartoe aanzocht zijnde te zullen overleggen, te slaan in alzulke boete en amende
dezelfde promptelijk te exileren, zo en gelijk bij de voorgeboorde ordonnanties van de Majesteit is
gestatueert en in geval van refuus of geen voldoende antwoord, zo zal den voorzegde notaris in
zijn gemelde kwaliteit protesteren van alle schade, intresten, geleden en te lijden met last van hier
over te geven relaas in forma …
Actum Westerlo 17 december
Op 18 december verklaarde den onder geschreven notaris zich getransporteerd te hebben ten
huize en bij den persoon van de heer Gerardus Vaes meijer, visie en lectuur gegeven te hebben
van de hiervoor staande commissie van datum 17 december, getekend en verleden door de heren
N. De Bal en E. Segers licentiaten in de medicijnen der universiteit van Loven, alsmede
begevende hebben visie en lectuur van zekere ordonnantie van wijlen zijn Keizerlijke Koninklijke
Majesteit Carel den 6de en alzo in zijn kwaliteit aan de gemelde heer meijer afgevraagd te hebben
als bij dezelfde zijn voorstaande commissie en ingevolge den gehelen inhoud der zelfde, waarop
ditto heere meijer aan den onderschrevene antwoord heeft gegeven, dat de heren Van Elsewijck
en Van Weckhoven op 14 december van dit jaar 1779 aan hem elkaar ter hand gesteld zeker
biljet, zijnde de dato voorschreven en bij de twee voornoemde heren ondertekent, dat hij meijer
dienvolgens is gaan spreken den chirurgijn Van Pee en aan dito Van Pee heeft getoond en
voorgezegd biljet dat dito chirurgijn Van Pee daarop aan hem meijer heeft geantwoord, dat hij Van
Pee binnen Wiekevorst geen medicijnen en hadden geordonneerd, maar wel den heer De Wolf ter
presentie of bij wezen van hem Van Pee, dat hij Van Pee aan hem meijer tot verificatie heeft
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getoond verscheidene recepten, alle van een en dezelfde hand geschreven, ten getallen van acht
of tien, zeggende dito Van Pee deze recepten al te zijn van den heer licentiaat De Wolf,
verklarende hij meijer dit voorschreven te zijn antwoord zo op deze af vragen en advertentie bij mij
ondergeschoven notaris aan dito heer meijer gedaan als op de gene gedaan voor gaanderij door
de heren Van Elsewijck en Van Weckhoven antwoordende verders heeft verklaart dat hij meijer
hadden geschreven aan den heer Raad procureur General waarvan hij antwoord was
verwachtende, naar welk antwoord hij zich verder zou reguleren en alzo al hetgeen voorschreven
is bij mij notaris geen zins en is aan genoten voor een behoorlijke genoegzame en satisfactoir
antwoord, zo heb ik in mijn kwaliteit als notaris voor en in de naam eerconstituanten de heren De
Bal en Segers geprotesteerd van alle schade en intresten geleden en te lijden, diende dit voor mijn
relaas.
Actum binnen Wiekevorst.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 459.
Akte nr. 37

21 december 1779.

Condities en voorwaarden waarop de eerwaarde heren paters Augustijnen binnen de stad
Herentals, publiekelijk aan de meestbiedenden zullen te koop stellen verscheidene kopen
schaarhout, staande omtrent “ de broceijcke “ onder de jurisdictie van Herselt allen in schalmen
verdeeld. Totaal 14 kopen.
Aldus gedaan en publiek verkocht binnen Herselt, ter presentie van Guilliam Valgaren en Jan
Willems als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 004 tot 006.

INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN: 1780.
Nr.1

Rentconstitutie van 200 guldens ten behoeve van Maria Elisabeth De Winter tot last van
Adriaen Van De Putte.

Nr.2

Rentconstitutie van 200 guldens ten behoeve van de wezen van Franciscus Verlinden en
Elisabeth De Ceuster tot last van Hendrick Verlinden.

Nr.3

Conditie van verkocht hout van weg wijlen Hendrick Soeten.

Nr.4

Conditie van twee verkochte percelen erve door Cornelis Cluijts en Geerard Wouters.

Nr.5

Rentconstitutie van 300 guldens ten behoeve van Juffrouw Clara Maria Soels tot last van
Adriaen Soeten.

Nr.6

Rentconstitutie van 100 guldens tot last van Theresia Peeters weduwe Jan Baptist
Hermans ten behoeve van Juffrouw Clara Soels weduwe Franciscus Van Genechten.

Nr.7

Testament van Adrianus Peeter en Anna Elisabeth Van Rooij.

Nr.8

Rentconstitutie van 273 - 6 - 1 tot last van Guilliam en Joseph Van Schoubroeck ten
behoeve van de wees Anthoon Jopmans.

Nr.9

Akkoord tussen P.P. Slaerts ter ene en Gilliam en Joseph Van Schoubroeck ter andere
zijde

Nr.10 Conditie van een verkocht perceel land door Adriaen Govaerts en Theresia Rens aan
Adriaen Rens.
Nr.11 Rentconstitutie va 200 guldens tot last van Guilliam en Joseph Van Schoubroeck ten
behoeve van Maria Van Den Broeck.
Nr.12 Testament van Peeter Van Geel.
Nr.13 Conditie van verkochte meubelen door Arnoldus Adriaens.
Nr.14 Testament van Anna Catharina Naets.
Nr.15 Rentconstitutie van 325 guldens tot last van Jan Baptist T Seijen en Anna Peeters ten
behoeve van Anna Verlinden.
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Nr.16 Conditie van verkochte meubelen van wijlen Jan Baptist Jansen en Anna Nuijens.
Nr.17 Rentconstitutie van 200 guldens ten last van Peeter Peeters en Anna Catharina Struijven
ten behoeve van de heer Philip Mangelschots.
Nr.18 Conditie van verkochte erven door Anna Elisabeth Rens aan Michiel Jansens en Peeter
Wouters.
Nr.19 Conditie van verkochte meubelen der wezen wijlen Adriaen Marien.
Nr.20 Conditie van verkochte gronden door Anthonius Tubbecks aan Jan Baptist Tubbecks.
Nr.21 Verhuring van een huis en gronden van erven door Anna Elisabeth Rens aan Jan
Franciscus Van Ellen.
Nr.22 Afstand van touch te gedaan door Petronella Bries in faveur van Jan Franciscus Boels.
Nr.23 Rentconstitutie van 125 guldens tot last van Peeter Van Deijck en Maria Dimphna
Snoecks, ten behoeve van Peeter Verstraeten.
Nr.24 Staat en inventaris der goederen competerende de wezen Adriaen Marien.
Nr.25 Rentconstitutie van 350 guldens tot last van Bernarud Persij, ten beoeve van Guilielmus
Coomans en Maria Elisabeth Roussaux.
Nr.26 Conditie van een verkocht bleekbosch door Peeter Tubbex erfgenamen aan Franciscus
Stiers cum suis.
Nr.27 Transactie tussen Jan Baptist Wuijts ter ene en Philip Jacobus, Peeter Martinus en Anna
Catharina Wuijts ter andere zijde.
Nr.28 Testament van Adriaen Van Leuffel en Anna Maria Van Hout.
Nr.29 Rentconstitutie van 100 guldens tot last van Adriaen Cauberghs in faveur van Ferdinandt
Van Dun.
Nr.30 Testament van Norbert Andreas Helsen.
Nr.31 Rentebrief van 500 guldens tot last van Franciscus Helsen en Anna Maria Vrancks, ten
behoeve van Norbertus Andreas Helsen.
Nr.32 Rentebrief van 50 guldens tot last van Sebastiaen en Adriaen Horemans in faveur van Jan
Baptist Diels.
Nr.33 Testament van Adriaen Dens en Anna Cornelia De Win.
Nr.34 Conditie van een verhuurd huis, het Hof van Overwijs door Michiel Verachtert aan Marten
Vervoort.
Nr.35 Akkoord tussen Franciscus en Peeter Witvrouwen, met Adriaen Jansens.
Nr.36 Conditie van verkochte meubelen der wezen van Joseph Bonhiver.
Nr.37 Rentebrief van 400 guldens tot last van Adriaen Van Loemel ten behoeve van Jan Baptist
Diels.
Nr.38 Verhuring van een stede door Adriaen Van Den Brande aan Adriaen Vervoort.
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Nr.39 Rentebrief van 25 guldens tot last van Jan Grootjans en Anna Maria Sprengers ten
behoeve van Jan Baptist Diels.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 007.
Akte nr. 1

5 januari 1780.

Op 5 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van De Putte bejaarde jongman en
inwoner van Zoerle Parwijs in “ de vijf huijsen “ welke comparant verklaarde ontvangen te hebben
uit handen van Maria Elisabeth De Winter bejaarde dochter wonende binnen het dorp alhier een
som van 200 guldens courant geld.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel weide groot omtrent 180
roeden, gelegen onder Gelindel, geheten “ het elsbroeck “. Palende oost Marten Helsen,
erfgenamen, zuid de weduwe N. Vervoort erfgenamen, west Adriaen Van Hout en noord
Franciscus Heuskens. Aan hem comparant competerende bij koop tegens Jan Heijlen volgens de
goedenis gepasseerd voor de wethouders van Westerlo op datum van 4 januari voorschreven.
Item alsnog een huis, stal, schuur en binnenblok gelegen te Zoerle Parwijs in “ de vijfhuijsen “
groot 3 zillen. Palende oost de straat, zuid Henrij Herrotte, west dezelfde Herotte en Guilliam
Verheijstraeten en noord de abdij van Tongerlo. Aan hem comparant competerende in het geheel
bij koop en overeenkomst met zijn broer Jan Van Den Putte.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer P .N. Mangelschots en H. J. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 011.
Akte nr. 2

18 januari 1780.

OP 18 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Verlinden gehuwd met Maria
Wuijts inwoners van “ de voortische heijden “ jurisdictie van Herselt, welke comparant verklaarde
bij deze ter rente te hebben opgelicht uit handen van Ferdinandus Van Dun als wettelijke voogd
der wezen wijlen Elisabeth De Ceuster daar vader af leeft Franciscus Verlinden een som van
250 guldens courant Brabants geld.
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker een bunder zowel land als
bos geheten “ den hoogen bergh “. Palende oost Adriaen Van De Weijer, zuid de erfgenamen
Andries Verloo, west Peeter Raeijmaeckers en noord “ huijpens bosch “ gelegen onder Herselt
op “ den stippelbergh “. Het voorschreven perceel aan hem competerende ingevolge scheiding
en deling met zijn broers en zusters aangegaan en gepasseerd voor de notaris Le Corbesier op
datum van ... (leeg) 1779.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en P. Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 015.
Akte nr. 3

19 januari 1780.

Condities en voorwaarden waarop de notaris M. N. Van Schoubroeck als gelaste vanwege de
erfgenamen van wijlen Hendrick Soeten publiekelijk aan de meestbiedenden te koop zal bieden
verscheidene kopen dennen of masten hout staande in zeker mastbos gelegen omtrent “ het
kiedorp “ onder Herselt. Totaal van 12 kopen.
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Herselt, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk van H. Verbist en P. J. Meijnckens als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 021.
Akte nr. 4

24 januari 1780.

Op 24 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Cluijts laatste weduwnaar van
wijlen Christina Bellens inwoner van Olen ter ene en Gerardus Wouters laatste weduwnaar van
wijlen Anna Elisabeth Verboven inwoner van Zoerle Westerlo ter andere zijde, welke eerste
comparant verklaarde bij en mits deze verkocht te hebben aan den tweede comparant hetzelfde
alzo accepterende, vooreerst zeker perceel land gelegen onder Olen, genaamd “ de heijckens “
groot omtrent een half bunder. Palende oost de weduwe van Franciscus t’ Seijen, zuid de kopers
erve, west de straat van Olen op Oosterwijk en noord Jan Teurfs en Jan Neijers.
Item alsnog zeker perceel land aldaar gelegen, geheten “ het meirmans “ groot 150 roeden
leenroerig onder het leenhof van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo. Palende oost
Peeter Smits en Jan Coremans, zuid Adriaen Bellens en Christina Vermeerbergen, west
Franciscus Vermeerbergen en noord de kerk van Olen en Adriaen Veeckemans. Welke koop is
geschied om en mits een som van 600 guldens courant Brabants geld welke som reeds werd
ontvangen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Verbist en H. J. Van Schoubroeck.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 025.
Akte nr. 5

4 februari 1780.

Op 4 februari compareerden Peeter Helsen en Adriaen Siongers beiden in kwaliteit van
wettelijke voogden over Adrianus Soeten, zoon van wijlen Adrianus Soeten en Elisabeth
Siongers, welke comparanten verklaarden mits deze ter rente ontvangen te hebben uit handen
van Juffrouw Clara Maria Soels weduwe van wijlen den heer doctor Van Genechten inwoonster
alhier een som van 300 guldens courant geld.
De comparanten stelden speciaal tot pand voor deze rente de navolgende percelen van erven aan
de voorzegde wees Adriaen Soeten alsnog in onverdeeld recht en de verdere erfgenamen van
wijlen Hendrick Soeten competerende uit kracht van testament gepasseerd voor den heer
Verbruggen onderpastoor alhier op datum van 5 mei 1779.
Voor eerst zeker mastbos gelegen onder Herselt omtrent “ het kiedorp “ groot 2 bunders.
Item alsnog een mastbos daar gelegen, groot …(leeg) …
Item een perceel land onder Herselt tot Berghom ….hondert …(leeg) ….
Item alsnog een perceel land gelegen tot Strateneinde onder Westerlo, groot 215 roeden. Palende
oost Marten Helsen, zuid de veldstraat, west Anna Maria Siongers erfgenamen en noord
Augustinus Verloo, aan den voorzegde Adrianus Soeten competerende uit hoofde van wijlen zijn
moeder Elisabeth Siongers.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Jan B. Van
Dingenen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 029.
Akte nr. 6

5 februari 1780.

Op 5 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Theresia Peeters weduwe van wijlen Jan
Baptist Hermans uit kracht en naar vermogen van zeker testament gemaakt met haar
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voorschreven man gepasseerd voor mij notaris op datum van 22 februari 1778 bij deze bijgestaan
met de navolgende haar zonen, Jan Baptist Hermans, Petrus Hermans en Martinus Hermans
allen bejaard, inwoners van Westerlo welke drie laatste comparanten hun strekkende voor hun
zusters Anna Christina Hermans, Maria Catharina Hermans en Dimphna Hermans, welke
comparanten verklaarden ter rente opgelicht te hebben uit handen van Juffrouw Maria Clara
Soels weduwe van wijlen doctor Van Genechten een som van 100 guldens.
De comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pand hun huis staande alhier binnen
Westerlo met den grond, klein huis, hof en erven palende het groot huis. Oost G. Coomans, zuid
en west de straat en noord G. Bruijnseels en het klein huis met den hof oost de straat, zuid de heer
L. Van Wesel, west C. Bruijnseels en noord de erfgenamen R. Van Schoubroeck op last van een
rente van 400 guldens ten behoeve van de heer intendant Bosquet. Aan hun comparanten
competerende bij koop tegens Jan Baptist Van Der Hofstadt en Anna Berger ingevolge een
goedenisbrief daarvan zijnde.
Item alsnog zeker bunder bos omtrent “ het kiedorp “ leenroerig onder den heer Prelaat van
Tongerloo. Palende oost het convent van Tongerloo, zuid de baan, west Mathijs Spapen en noord
Jacob Vranckx. Hetzelfde perceel bos aan hun competerende bij erfenis van hun ouders en
grootouders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Van Schouwbroek en P. Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 033.
Akte nr. 7

7 februari 1780.
In den naem Godts amen,

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 7
februari voor mij openbaar notaris compareerden, Adrianus Peeters Pauwelssone en Anna
Elisabeth Van Roij gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs, beiden gezond van lichaam, welke
comparanten verklaarden hierbij uit eigen wil te maken en te sluiten bij deze hun testament of akte
van uiterste wille.
Willende dat hunne dode lichamen begraven zouden worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart. Dispositie van hunne haafelijke goederen dewelke zij aan elkaar maakten den
eerststervende aan den langstlevende in volle eigendom, latende nochtans de legitieme portie
ingeval van een kind of kinderen in dit hun huwelijk te verwekken aan dezelfde te vinden uit de
erfgoederen van hun testateuren en de erfelijke goederen maakten zij den eerststervende aan de
langstlevende de volle touchte gedurende hun leven en den eigendom van dezelfde erfgoederen
aan hunne gemeenschappelijk kind of kinderen in dit huwelijk te verwekken.
Indien zij testateuren kwamen te sterven zonder wettig kind of kinderen willende zij dat den
eigendom zal blijven aan de langstlevende van hun beiden. Verder alzo zij testateuren kwestie en
proces hebben tegen zekere Franciscus Van Kerckhoven cum suis inwoner van Zoerle
Westerlo, zo verklaarden zij testateuren de voltrekking der voorzegde procedure ten definitieve te
geven volle macht en procuratie om hun erfgoederen te vermogen te belasten met renten of
verkoop …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van E. Segers en H. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen. Verklarende de testateuren de waarde waarvan zij
hebben gedisponeerd niet te excederen de som van 1900 guldens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 038.
Akte nr. 8

16 februari 1780.

Op 16 februari compareerden voor mij openbaar notaris Guilielmus Van Schoubroeck bejaarde
jongeman en inwoner van Loven en Petrus Josephus Van Schoubroeck zijn zelve zijnde
gehuwd met Elisabeth Mons, inwoner van Westerlo, welke comparanten verklaarden opgelicht te
hebben uit handen van Cornelis Govaerts en Franciscus Van Oorschot als wettelijke voogden
der achtergelaten wees van wijlen Theresia Govaerts daar vader af leeft Anthoon Jopmans een
som van 273 guldens, zes stuivers één oord courant Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden speciaal tot pand zeker een perceel erve gelegen alhier
onder Westerlo in “ het backx veldt “ groot omtrent een bunder. Palende oost “ den carren
wegh “ zuid Peeter Struijven molder en Maria Verborght erfgenamen, west den heer Teijs en
noord …Bern. Percy. Aan hun comparanten competerende bij de dood van wijlen Maria Elisabeth
Van Schoubroeck uitwijzende haar testament gepasseerd voor de notaris Mortelmans binnen
Westerlo op datum van 25 september 1776.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 042.
Akte nr. 9

16 februari 1780.

Op 16 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Sr. P. P. Elaerts notaris alhier ter ene en
Guilielmus Van Schoubroeck bejaarde jongeman en inwoner van Loven. Item Petrus Josephus
Van Schoubroeck gehuwd met Elisabeth Mons inwoners alhier ter andere zijde, welke
comparanten verklaarden mits deze tot akkoord gekomen te zijn op de manieren hierna volgende:
Dat den eerste comparant uit zonderlinge genegenheid is afstand doende aan alzulke touchte,
geniet of gebruik dat hij is hebbende in zekere weide gelegen alhier onder Westerlo in “ de
quarecken “ groot omtrent 100 roeden. Palende oost en zuid den heer markies, west … (leeg) en
noord den loop en Jan Baptist Wuijts, uitwijzende het testament van wijlen Maria Elisabeth Van
Schoubroeck gepasseerd voor de notaris Mortelmans binnen Westerlo op datum van 25
september 1776, en aan de voorzegde tweede comparante in eigendom competerende conform
het voorberoepen testament … mits gevende aan de tweede comparanten de volle macht om in de
gezegde weide te mogen moeren of ten hunnen behoefte vermogen zoveel moeren te verkopen
en ten gronde uit te doen steken als zal nodig bevonden worden tot afwijking van een rente van
200 guldens …..etc…
Rente terug te betalen aan Zuster Seraphien van de Heilige Ursula tot Loven … Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Van Schoubroeck en Peeter Van Geel als
geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 047.
Akte nr. 10

21 februari 1780.

Conditie waarop Andreas Goijvaerts gehuwd met Theresia Rens gehuwden publiekelijk zullen
presenteren te verkopen zeker perceeltje land gelegen in “ den blijen hoek “ omtrent Wezel, groot
een zille. Palende oost Adolphus Derboven, zuid de straat, west en noord Anthonius Rens.
Cornelis Rens mijnde deze koop na voorlezing der condities en het oproepen van dit perceel voor
de som van 146 guldens en stelde daarop twee hoogen. Adriaen Rens stelde zich borg voor deze
koopsom.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ten huize van Peeter Matthijs ter presentie van
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P. Matthijs en P. Van Roosbroeck als getuigen. Adrianus Rens verhoogde deze koopsom nog
met twee hoogen en is na de kaarsbranding op 21 februari koper gebleven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 051.
Akte nr. 11

22 februari 1780.

Op 22 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Guillielmus Van Schoubroeck bejaarde
jongeman actueel wonende binnen de stad Loven en Petrus Josephus Van Schoubroeck
gehuwd met Elisabeth Mons, verklarende aan mij bij deze ter rente ontvangen te hebben uit
handen van Anna Maria Van Den Broek weduwe van wijlen Jan Janssens inwoonster van
Herselt, een som van 200 guldens courant Brabants geld.
Zij comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker een perceel land gelegen onder
Westerlo aan het dorp, groot omtrent 170 roeden. Palende oost en zuid hun zelve, west den heer
markies van Westerlo en noord de baan op Zoerle.
Item alsnog tot verder pand, zeker huis genaamd “ den hoogenhof “ gelegen in de Plaats van
Westerlo met de hof en land daarachter aan gelegen, groot 230 roeden. Palende oost de straat, de
heer Van Wesel en H. Verbiest, zuid het straatje, J. B. Hermans erfgenamen en C. Bruijnseels
west het voorzegde pand en de heer markies en noord alsnog het voorschreven pand en de
Zoelschestraete met H. Verbiest.
Aan de comparanten competerende bij de dood van hun vader R. Van Schoubroeck en den
eersten pand bij testament van wijlen hunne tante Maria Elisabeth Van Schoubroeck
gepasseerd voor de notaris Mortelmans binnen Westerlo op datum van 25 september 1776.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, coram Michiel Janssens en Michiel Van Dijck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 055.
Akte nr. 12

8 maart 1780.
In den naem Godts amen

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 8
maart voor mij openbaar notaris compareerde Petrus Van Geel zoon van Jan Baptist Van Geel
en Christina Swinnen inwoner van Westerlo, ziek te bedde liggende, zijn verstand en memorie
wel machtig, welke comparant verklaard bij deze zijn testament of akte van uiterst wil te sluiten.
Willende dat zijn dood lichaam begraven zou worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en
een solemnele mis met diaken en subdiaken waaronder moeten gecelebreerd worden twee
gelezen missen als zulks kan geschieden en alsnog onmiddellijk daarna 198 gelezen missen tot
lafenis zijner ziel, te celebreren door de paters Capucijnen alsmede een witte wassen kaars ten
dage van zijn uitvaart wegende een pond in gewicht te stellen voor het beeld van Onze Lieve
Vrouwe.
Item laat en maak hij testateur tot voltrekking van een nieuwe communiebank alhier in de kerk van
Westerlo eens een halve nieuwe kroon tot een dertig stuivers twee oorden courant. Item legateert
en laat hij testateur aan Martinus Verachtert gehuwd gehad hebbende Christina Swinnen zijn
testateuren moeder. Item aan Franciscus Verachtert en aan Anna Maria Verachtert, zoon en
dochter Martini voorschreven en Maria Swinnen voornoemd, aan ieder van hun eens een som
van 10 guldens en 10 stuivers courant.
Item laat en maakt en wilde dat aan de naastbestaanden zijns testateuren bloedverwanten, arm
zijnde of enigszins nodig hebbende alsnog uitgedeeld en gegeven te worden eens 10 guldens en
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10 stuivers courant als voor en in geval van geen noodzakelijkheid der voorschreven
bloedverwanten aan de armen ter discretie van zijn na te noemen erfgenamen.
Dispositie van alle zijne verdere haafelijke als erfelijke goederen maakte hij al dezelfde in vollen
eigendom aan Hendrick Van Geel en Joanna Maria Van Geel zijn broer en zuster en de kinderen
van Jan Baptist Van Geel en Christina Swinnen om onder hen egaal te verdelen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van de heer E. Segers en H. J. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen. Verklarende den testateur de waarde waarvan hij heeft
gedisponeerd niet te excederen de som van 450 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 059.
Akte nr. 13

12 maart 1780.

Condities en voorwaarden waarop Arnoldus Adriaens weduwnaar van wijlen Maria Dirickx
inwoner van Westerlo, publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen verscheidene haafelijke
meubelen, klederen, lijnwaad en zo verder.
Aldus gedaan en notarieel verkocht binnen Westerlo, ter presentie van H. J. Van Schoubroeck en
Peeter Tiebeckx als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 064.
Akte nr. 14

15 maart 1780.
In den naem Godts amen

Op heden 15 maart compareerde voor mij openbaar notaris Anna Catharina Naedts jonge
dochter, inwoonster van Wiekevorst en dochter van Guilliam Naedts en van wijlen Maria
Catharina Heuskens, ziek van lichaam haar verstand over alles wel gebruikende, welke
comparante verklaarde bij deze haar testament te sluiten.
Voor eerst recommandeerde zij dat haar dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde
met een eerlijke uitvaart en dat er onmiddellijk na haar afsterven alsnog gecelebreerd zouden
worden 75 guldense missen tot lafenis van haar ziel en 75 gelezen missen hetwelk zij begeerde
ingeval zij voor hun vader kwam aflijvig te worden, dat onmiddellijk na zijn aflijvigheid er ook zoveel
gelezen missen zouden gecelebreerd worden.
Dispositie van al haar haafelijke meubelen laat en maakt zij aan dezelfde haar vader Guilliam
Naedts in volle eigendom. Item laat en maakt zij testatrice aan haar vader haar geheel part en
deel in zeker omtrent 160 roeden erve alhier gelegen en genaamd “ het hoever ven “. Palende
oost en zuid Jacobus Van Dorick, west Jan Deckers en noord de straat.
Item maakte zij aan de kinderen van wijlen Jan Baptist Heuskens en Theresia Geijsels met
name Theresia Heuskens en Jan Baptist Heuskens al haar erfgoederen. Aan haar testatrice
competerende hetzij uit hoofde van haar moeder Maria Catharina Heuskens of uit hoofde van
haar grootouders wijlen Joannes Heuskens en Maria Seijmons, op last van te gelden en te
betalen een som van 50 guldens als haar testatrices ooms en moeijtiens gewezen zusters en
broers van haar overleden moeder zijn pretenderende tot last van haar vader.
En verdere dispositie van haar erfgoederen maakte zij dezelfde in volle eigendom aan haar vader
Guilliam Naedts haar enige en universele erfgenaam.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst, ter presentie van Joseph Van Deijck en Hendrick
Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen. De testatrice verklaarde de waarde waarvan zij
heeft gedisponeerd niet te excederen de som van 950 guldens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 068.
Akte nr. 15

15 maart 1780.

Op 15 maart compareerden voor mij openbaar notaris Jan Baptist ‘t Seijen en Anna Peeters
gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs, welke comparanten verklaarden bij deze ter rente te
hebben ontvangen uit handen van Anna Verlinden ongehuwde dochter wonende tot Mechelen in
het Seminarium, een som van 325 guldens courant geld … waarmede alsnu komt te censeren
zekere obligatie van 200 guldens door de comparanten rentgelders voorgaandelijk gelicht ten
behoeve van de rentmeester en haar zuster gepasseerd voor de notaris Jan Baptist Verlinden
op datum van 2 oktober 1760 …
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ de
elskens “ groot omtrent 200 roeden, gelegen onder Westerlo. Palende oost en noord Corn.
Laborde, zuid de straat en west Franciscus Van Hemelen. Het voorzegde perceel van erve aan
hun comparanten competerende uit hoofde van wijlen Joannes Peeters haar vader blijkens
scheiding en deling daarvan gepasseerd voor de wethouders van Zoerle Parwijs.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendricus Van Schoubroeck en Adriaen
Van Leuffel als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 072.
Akte nr. 16

5 april 1780.

Condities en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Baptist Janssens en
Anna Nuijens publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop stellen de haafelijke meubelen en
effecten ten sterfhuis bevonden van voornoemde Jan Baptist Janssens en Anna Nuijens.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
De contante penningen verkregen op de dag der verkoop belopen ter som van 31 guldens negen
stuivers twee oorden, dewelke zijn opgetrokken door Michiel Janssens, coram Jan Andries
Janssens en Jan Bernaerts als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 078.
Akte nr. 17

10 april 1780.

Op 10 april compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters en Anna Catharina
Struijven gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten verklaarden mits deze ontvangen te
hebben uit handen van de heer Phill. Norb. Mangelschots een som van 200 guldens courant
geld.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel hooiwas gelegen onder
Westerlo in “ het groot broeck “ en “ den vorsten hulsdonck “ genaamd rijdende tegens Amand
Helsen groot een derdel. Palende in het geheel oost …(leeg), zuid Peeter Verbist en Adriaen
Soeten, west Franciscus Naegels erfgenamen en noord Jan Verkorten.
Item alsnog een perceel erve gelegen in “ het goorijende “ onder Tongerlo, “ het overwijs
heijcken “ genaamd, groot omtrent 100 roeden. Oost Jan Bloemmè, zuid Peeter Van Kerckhoven
west Peeter Wolfs erfgenamen en noord Franciscus Verherstraeten. Aan hun comparanten
competerende uit hoofde van de voorzegde tweede comparanten blijkens scheiding en deling daar
over gegaan met haar broer en zusters gepasseerd voor mij notaris op datum van 28 januari 1777.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Van Schoubroeck en Peeter
Wuijts als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 082.
Akte nr. 18

13 april 1780.

Op 13 april compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Elisabeth Rens bejaarde dochter,
inwoonster alhier, welke comparante verklaarde mits deze verkocht te hebben aan Peeter
Wouters gehuwd met Anna Barbara Tiels en aan Michiel Janssens gehuwd met Maria
Wendrickx inwoners van Herselt, heide haksels, strooisel, schadden, russen en dergelijke met het
houtgewas staande op zeker perceel erve geheten “ den doijwerft schut… ” of “ de
hoogelangdoncken “, gelegen onder de jurisdictie van Herselt in “ de langhdoencken “ aldaar,
groot 150 roeden. Palende oost “ de boeckxboone delle “, zuid Guilliam Sels, west Peeter Van
Gehuchten en anderen en noord Jan Baptist Mesens.
Aan de verkoopster competerende blijkens scheiding en deling aangegaan met haar zuster
Theresia Rens en gepasseerd voor mij notaris op datum van 5 augustus 1779, welke verkoop is
aangegaan om en mits een som van 35 guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendricus Van Schoubroeck en Peeter
Wuijts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 086.
Akte nr. 19

19 mei 1780.

Condities en voorwaarden waarop Hendrick De Backer en Andries Van Doren als wettelijke
voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen Marien en Dimphna Van Tendeloo,
publiekelijk aan de meestbiedenden zullen te koop stellen alle haafelijke meubelen en effecten ten
sterfhuis bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten
daaraan.
Nota: vermelding van allerlei timmermansgerief.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van vele omstaanders en namelijk van
Franciscus Boonen en Fr. Teniers stadhouder als geloofwaardige getuigen. Volgen nog enkele
betalingsbewijzen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 095.
Akte nr. 20

6 mei en 23 mei 1780.

Condities en voorwaarden waarop Anthonius Tibeckx inwoner van Morkhoven publiekelijk zal
verkopen de nabeschreven percelen van erven gelegen onder de jurisdictie van Westerlo.
Het eerste perceel zowel weide als bos genaamd “ het delleken “, groot een half bunder. Palende
oost en zuid de loop, west Peeter Dirickx en noord Jan Baptist Tiebeckx. Jan Baptist Tiebacx
ontving den palmslag van de koop voor de som van 60 guldens en stelde daarop nog 5 hoogen.
Mede comparerende Franciscus Weijnants die verklaarde zich als borg te stellen voor deze
koopsom.
Het tweede perceel bestaande in een eiken schaarbos, groot omtrent een half bunder. Palende
oost en zuid den loop, west het straatje en noord de weduwe Jan Soeters en anderen. Jan Baptist
Tibeckx ontving den palmslag of proficiat van deze koop voor de som van 110 guldens en stelde
daarop nog 5 hoogen. Adriaen Van Den Broeck inwoner van Itegem stelde zich borg.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Joannes
Van Passel.
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Na de kaarsbrandingen op 23 mei is dezelfde Jan Baptist Tiebeckx koper gebleven van deze
twee percelen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 101.
Akte nr. 21

31 mei 1780.

Op 31 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Anna Elisabeth Rens bejaarde jonge
dochter inwoonster alhier ter ene ten deze bijgestaan met een voogd aan haar gegeven en
Joannes Franciscus Verellen gehuwd met Anna Margarita Hendricks inwoners van Zammel in
de Neertraete ter andere, welke comparante verklaarde bij deze verhuurd en in pacht uit gegeven
te hebben aan den tweede comparanten te weten vooreerst een huis, stal, schuur, bakhuis en hof
daaraan, gelegen in “ de clijn goorbeeck “ jurisdictie van Herselt, groot circa 40 roeden. Palende
oost, zuid en noord Peeter Peeters en west de straat..
Item een perceel land aldaar gelegen daar de schuur op staat, groot circa 450 roeden. Palende
oost een straatje, zuid de verhuurster met haar volgende weiden, west en noord den heer markies
van Westerlo. Item twee weiden daar zuidwaarts tegen gelegen. Palende in het geheel oost her
voorzegde Erfstraatje, zuid Cornelis Hasendoncks, erfgenamen, west den heer markies van
Westerlo en noord het voorzegde perceel land, zijnde samen groot 400 roeden.
Item alsnog een weide aldaar gelegen, groot omtrent 100 roeden. Palende oost Jan Verdoenck
erfgenamen, zuid het Erfstraatje, west daarover haar eigen weiden en noord Peeter Peeters
erfgenamen. Item een perceel hooi was gelegen in “ het Geelsche broeck “ groot omtrent de 350
roeden. Palende oost en zuid den heer Schrooijen cappellaan tot Zammel, west Gilliam Peeters
erfgenamen en noord de rivier de Nethe.
Item alsnog een perceel land in “ de goorbeeck “ competerende aan de wezen van wijlen
Hendrick Wuijts daar moeder af leeft Theresia Van Den Poel, actueel gehuwd met Cornelis
Goovaerts en bij haar eerste comparant in huur aanvaard van dito Cornelis Goovaerts zo zij
verklaarde, groot omtrent 350 roeden. Palende oost ….(leeg)…..
Deze huur om en mits een som van 54 guldens courant Brabants geld te betalen in twee
paijementen en voor korenpacht 14 veertelen en halve zuiver koren, Mechelse maat, waarvan de
pachter moet leveren zes en en halve veerteel aan en ten huize van den voorzegde Cornelis
Govaerts en de resterende acht veertelen aan haar verhuurster.
Jan F. Vermeijlen was hiermede comparerende dewelke zich voor deze huur tot borg stelde.
Actum Westerlo, coram Franciscus Verboven en Maximilliaen Joseph Van Der Auwermolen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 108.
Akte nr. 22

5 juni 1780.

Op 5 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Petronella Bries inwoonster van alhier en
weduwe van wijlen Adriaen Boels, welke comparante verklaarde mits deze te consenteren in een
lichting ter rente van een som van 900 of 950 guldens courant Brabants geld te doen door haar
oudste zoon Jan Franciscus Boels gehuwd met Maria Anna Verloo insgelijks inwoner van alhier
ten gehucht “ het goorken “ en voor de voorzegde som te verbinden en te pand stellende zeker
perceel land groot 1140 roeden, geheten “ de primus dreve “ alhier onder Westerlo gelegen.
Palende oost Siardus Schroven en Hendrick Van Nueten, zuid en west de dreef ofde abdij van
Tongerloo.
Aan haar comparante in touchte bezeten ingevolge testament met wijlen haar voorschreven man
gemaakt en gepasseerd voor de notaris P. P. Elaerts zo zij verklaarden en in eigendom aan de
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voorschreven Jan Franciscus Boels competerende blijkens scheiding en deling der goederen
tussen hem Jan Franciscus Boels voorschreven en zijn broer Adriaen Boels of dezelfde voogd
daarover aangegaan en gepasseerd voor de wethouder alhier binnen Westerlo op datum van 5
juni 1780. Bij haar comparante in koop verkregen tegen den heer Bosquet als gelaste of
rentmeester van den heer markies van alhier blijkens de goedenisbrief daarover gepasseerd voor
de voornoemde wethouders van Westerlo op datum van 6 februari 1771.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendr. Josp. Van Schoubroeck en Peeter
Wuijts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 111.
Akte nr. 23

17 juni 1780.

Op 17 juni compareerden Petrus Van Deijck en Maria Dimphna Snoeckx gehuwden en inwoners
van alhier, welke comparanten verklaarden bij deze ter rente ontvangen te hebben uit handen van
Franciscus Petrus Verstraeten bejaarde jongman en inwoner van het dorp Herselt een som van
125 guldens courant geld.
Zij comparanten rentgelders stelden speciaal tot pand zeker hun huis met de annex gebouwen en
den hof daaraan gelegen alhier in het dorp van Westerlo. Palende oost de erfgenamen van wijlen
Jan Baptist Heijlewaert, zuid de Plaatse alhier, west Joanna Struijven en noord den pad of “ de
leugen “ aan de tweede comparante competerende blijkens scheiding en deling der erfgoederen
aangegaan met haar broer en zusters gepasseerd voor mij notaris binnen Westerlo op datum van
14 mei 1776.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Thomas Van Gompel en Hendrick Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 116.
Akte nr. 24

20 juni 1780.

Staat en inventaris van alle haafelijke meubelen en effecten bevonden ten sterfhuis van wijlen
Adriaen Marien alsmede van alle erfelijke goederen van dito Adriaen Marien en alsnu aan zijn
kinderen competerende geformeerd ter rekwest der heren wethouders van Westerlo, ten
overdracht en bijzijn van Hendrick De Backer en Andries Van Doren als wettelijke voogden der
wezen van de voorzegde Adriaen Marien.
O.a.

schulden tot last van het voorschreven sterfhuis.

Aan den heer doctor Segers over gedane visites en geleverde medicijnen …………..16 - 4 - 2
Aan J. B. Bruggeman chirurgijn over devoiren een gulden 15 stuivers
Aan Barthel Cabau over arbeidsloon als kleermaker 15 stuivers.
Item aan N. Le Maitre over geleverde winkelwaren acht gulden.
Item aan Jan Baptist Van Dingenen over een paar geleverde schoenen aan Dorothea Marien
één gulden en zes stuivers.
Item aan de weduwe van de heer Van Genechten één gulden zestien stuivers over vier pond
geleverd vlas.
Item aan de weduwe Fr. Mathei één gulden negentien stuivers twee oorden over verhaalde
winkelwaar.
Item aan Franciscus Boonen over karrevrachten en geleverd walmstro en een eiken boom door
A. Marien van hem gekocht voor 20 guldens, samen 34 guldens en 11 stuivers.
Item aan J. Lorentops 150 guldens over een gekocht, backhuijs.
Item aan P. Van Deijck timmerman over vier dagen arbeidsloon, 2 gulden en 16 stuivers.
Item aan de paters Capuceinen tot Aerschot over 25 gelezen missen tot lafenis der ziel van wijlen
Adriaen Marien, 8 guldens 15 stuivers.
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Item aan Guilliam De Grée over drie geleverde spinnewielen te weten twee tot 12 schellingen
ieder en één tot 10 schellingen en zeven stuivers en 7 stuivers geleverde hout assen, samen 12
guldens 5 stuivers.
Item aan Fr. Vermijlen en J. Bervoets over 100 geleverde uitvaartkoeken tot de uitvaart van
Adriaen Marien à 1 stuiver per stuk, totaal 5 guldens.
Item aan Franciscus Vermijlen 12 stuivers over een half was licht ten dage den rozenkrans
gelezen voor wijlen A. Marien.
Item aan P. Nimon schrijnwzeker over 2 dagen arbeidsloon à 14 stuivers 1 gulden en 8 stuivers.
Item aan P. Elaerts over rechten van het maken der collecte boek van A. Marien als schepen, 2
guldens.
Item aan N. Melsen tot Antwerpen 11 guldens en 5 stuivers over land huur te verschijnen te half
oogst eerst komende.
Item aan Thomas Van Goempel, smid over arbeidsloon en reparatie aan de boschwinde 1
gulden, 16 stuivers, 2 oorden.
Item aan de weduwe P. J. Meijnckens zes guldens over een tonne geleverd uitvaartbier voor
wijlen Ad. Marien.
Itrem aan Joseph Dirickx over als voor wegens een tonne bier en voor de klokluiders 8 guldens
en 10 stuivers.
Item aan Jan Baptist Van Gansen over 60 voeten geleverd bert ……
Item aan dezelfde over dorpslasten ….
Item aan de weduwe van P. J. Meijnckens over dorpslasten …..
Item aan den heer advocaat Pauly tot Geel over drie gekochte eiken bomen …
Item aan Theresia Marien gehuwd met Ad. Poinjaert 130 guldens volgens testament van wijlen
wijlen Ad. Marien.
Item aan dezelfs kinderen ingevolge hetzelfde testament.
Item aan de kerk van Westerlo een rente ten kapitaal van 200 guldens.
Item over een jaar intrest verschenen den 20 december laatst tegen.
Item aan N. Rigauts over restant van geleverde winkelwaren.
Item aan Joseph Dirickx 2 guldens 9 stuivers 1oord over geleverd melk en boter.
Item aan F. Teniers stadhouder voor een kerkgebod en het oproepen der meubelen van wijlen
Adriaen Marien ten dage der verkoop.
Item aan Jacobus Celen collecteur tot Vaerendonck ….
Item aan achterstallige s’ heren cijns wegens de gronden van erven en huizen …
Aldus gedaan en geinventariseerd binnen Westerlo, ter presentie van Franciscus Hermans en Jan
Baptist De Ceuster als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 125.
Akte nr. 25

11 augustus 1780.

Op 11 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Bernardus Persij weduwnaar
van wijlen Juffrouw Beatrix Egidij inwoner der stad Aarschot, welke comparant verklaarde bij deze
ontvangen te hebben uit handen van Franciscus Guilielmus Coomans en Juffrouw Maria
Elisabeth Roussaux gehuwden en inwoners alhier binnen Westerlo, een som van 350 guldens.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land alhier gelegen achter “
de biest “ groot 270 roeden. Palende oost den voetweg van Westerlo naar Tongerloo, zuid
Hendrick Van Aelten en her beneficie van het kasteel alhier, west het Backsstraatje en noord den
heer Mangelschots, het voorschreven beneficie en Peeter Struijven. Aan hem comparant
rentgelder competerende voor een helft uit den hoofde van wijlen Juffrouw Beatricx Egidij en de
andere helft bij koop gedaan tegen de gelijke erfgenamen van wijlen jonker Carel De Percij.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendricus Verbiest en Peeter Tubbex.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 129.
Akte nr. 26

5 augustus 1780.

Op 5 augustus compareerden voor mij openbaar notaris Franciscus Jespers en Adriaen Tubbex
beiden in kwaliteit van wettelijke voogden over de wezen achtergelaten bij wijlen Elisabeth
Jespers daar vader af leeft Peeter Tubbex met macht der wethouders van Westerlo tot verkoop
te doen met afstand doende aan het vruchtgebruik als hij Peeter Tubbex is hebbende aan het
nabeschreven erve of bleekbos met renunciatie en vertijdenis in forma van nu en voor altijd.
Item Franciscus Tubbex gehuwd met Anna Catharina Janssens en tot slot Peeter Tubbex
bejaarde jongman zo hij verklaarde mits deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van
Franciscus Stiers, Joannes Gregorius Stiers en Anna Francisca Stiers broers en zusters,
inwoners alhier, te weten zeker perceel bleckbosch gelegen onder de jurisdictie van Herselt in
“ de aschkotten “ groot 300 roeden. Palende oost N. Tielemans tot Aarschot, zuid “ het
aschbroeck “, west Jan Tibeeckx en noord Cornelis Tiboerts erfgenamen en hun zelf verkopers
weide en straatje. Volgen de verkoopsvoorwaarden.
Franciscus Stiers, Joannes Greg. Stiers en Francisca Stiers hebben deze koop aanvaard voor
de som van 300 guldens en stelden daar 50 hoogen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Helsen en Peeter Wuijts.
Na de derde stokslag op 5 augustus zijn dezelfden koper gebleven daar niemand er meer voor
geboden heeft.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 134.
Akte nr. 27

12 augustus 1780.

Op 12 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Wuijts als nu gehuwd met
Catharien Van Den Poel inwoner van Westerlo ter ene en Philippus Jacobus Wuijts bejaarde
jongman inwoner der stad Brussel. Item Peeter Martinus Wuijts insgelijks bejaard en zijn zelve
zijnde inwoner van Westerlo zo voor zichzelf als voor Jan Baptist Wuijts, Maria Anna Wuijts en
Maria Wuijts zijn broer en zusters en kinderen van wijlen Adriaen Wuijts en Elisabeth Van
Kerckhoven. Item Joanna Maria Van Den Putte weduwe van wijlen Peeter Wuijts zo voor haar
zelve als voor haar kinderen inwoonster van Herselt ten gehucht van Berghom en tot slot Anna
Catharina Wuijts weduwe van wijlen Franciscus Corten ook inwoonster van Berghom zo voor
haar zelve als voor haar kinderen. Deze twee weduwen comparanten ten deze bijgestaan met een
vreemde voogd aan hun gegeven ter tweede zijde, welke comparanten om alle kwesties en
geschillen te eviteren, dewelke zouden kunnen ontstaan ter oorzaak van de successie of het
nalatenschap van wijlen Anthoon Wuijts zoon van wijlen Philippus Wuijts en Anna Wuijts en
gewezen broer en oom van de comparanten zij van naam Wuijts verklaarden bij deze met goede
deliberatie en rijpe raad in der minnen overeen gekomen zijn op de navolgende manieren.
In den eerste dat den eerste comparant Jan Baptist Wuijts bij deze ten gunste van de tweede
comparanten volle afstand doende van zulk recht of voordeel als hij is hebbende als leenvolger in
de leengoederen van zijn voorzegde broer Anthoon Wuijts …… etc…
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. Joseph Van Schoubroeck en Jan Baptist
Van Dingenen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 138.
Akte nr. 28

2 september 1780.
In den naem Godts amen
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Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op 2 september
voor mij notaris compareerden Adrianus Van Leuffel en Anna Maria Van Hout gehuwden en
inwoners van Zoerle Westerlo in de Cathovenstraat, den eerste comparant ziek van lichaam
liggende te bedde en de tweede comparante gezond, gaande en staande, beiden hun memorie en
verstand wel bruikende.
Willende dat hun dode lichamen zouden bergraven worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart een solemnele mis met diaken en subdiakenwaaronder het moeilijk moeten gecelebreerd
worden twee gelezen missen en onmiddellijk na het afsterven voor ieder van hun beiden alsnog 20
gelezen missen te laten celebreren tot lafenis hunner zielen.
Dispositie van hunne haafelijk goederen en effecten laten en maakten zij testateuren den
eerststervende aan de langstlevende van hun beiden de volle eigendom, op last daarna van aan
ieder van hunne kinderen te samen in dit huwelijk verwekt voor uitkoop te geven en te betalen
eens in penningen 100 guldens courant. Dispositie van al hun erfelijke goederen laten en maakten
zij den eerststervende aan de langstlevende van hun beiden de volle touchte en den eigendom
aan hun kinderen …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo ten huize van de testateuren, ter presentie
van Jan Lemmeneur en Adriaen Van Leeuffel Hendrickxsone als geloofwaardige getuigen.
De testeturen verklaarden de waarde der goederen niet te excederen 1900 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 143.
Akte nr. 29

20 september 1780.

Op 20 september compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Cauwenberghs gehuwd met
Anna Maria Tielemans, inwoners van Herselt, welke comparant bekende ter rente te hebben
ontvangen van Ferdinandus Van Dun inwoner aldaar een som van 100 guldens courant geld.
De comparante stelde hiervoor speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het plueters
bosch “ gelegen onder Herselt, groot drie zillen. Oost Martinus Cauwenberghs, zuid de heer
dispensier van Tongerlo, west Anna Maria Huijpens en noord de baan van Herselt.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Joannes Baptist
van Dingenen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 147.
Akte nr. 30

20 oktober 1780.
In den naeme Godts amen

Bij den inhouden dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op 20 oktober
voor mij openbaar notaris compareerde Norbertus Andreas Helsen gehuwd met Maria Elisabeth
Medaerts inwoner van Westerlo ziek van lichaam, gaande en staande zijn memorie en verstand
wel machtig en gebruikende.
Willende dat zijn lichaam begraven zou worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en met
ordonnantie van zijn voorschreven huisvrouw hetzelfde met de verdere pieuze werken aan haar
betrouwende. Dispositie van al zijn haafelijke goederen maakte hij alles aan zijn huisvrouw in volle
eigendom, latende nochtans de legitieme aan hun gemeenschappelijke kinderen in dit huwelijk
verwekt te vinden uit zijns testateuren erfgoederen te vinden.
Dispositie van al zijn erfelijke goederen maakte hij testateur de volle touchte aan zijn voorzegde
huisvrouw gedurende haar leven en den eigendom aan zijn kinderen in dit huwelijk verwekt.
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Item wilt en kiest hij testateur zijn huisvrouw vrije voogdes over hun kinderen met macht van tot
haar assistentie te mogen assumeren en nemen alzulke persoon of personen als het haar goed
dunken zal.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Hendrick Joseph Van
Schoubroeck en Peeter Wuijts als geloofwaardige getuigen. De testateur verklaarde de waarde
van deze dispositie niet te excederen de som van 1900 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 151.
Akte 31

20 september 1780.

Op 20 september compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Helsen en
Anna Maria Vranckx inwoners van Westerlo, welke comparanten verklaarden ter rente ontvangen
te hebben uit handen van Norbertus Andreas Helsen een som van 550 guldens.
Deze afbetalingen mogen geschieden verscheidene reizen of afbetalingen.
Zij comparanten rentgelders zijn derogerende bij deze mede vrij van creatie en cassatie dezer
goeddenisse pondpenningen dubbele zegels en zo verder tot assurantie en vzekering, van 550
guldens en de te vervallen intresten en voor welke somme zij zich verbonden hunne personen en
goederen en speciaal hij eerste rentgelder is stellende zijne patrimoniale goederen op hem
verstorven uit hoofde van zijn vader Norbertus Andreas Helsen als zijnde uit hoofde van wijlen
zijn tante Maria Elisabeth Helsen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 155.
Akte nr. 32

16 oktober 1780.

Op 16 oktober 1780 compareerde voor mij openbaar notaris, Sebastiaen Horemans inwoner van
Westerlo tot Schobbroek weduwnaar van wijlen Catharina Helsen. Item Adriaen Horemans
bejaarde jongman en zoon van de voorzegde Sebastiaen Horemans zich sterkmakende voor
Anthoon Horemans, Marten Horemans, Franciscus Horemans, Jan Baptiste Horemans, Jan
Horemans en Maria Horemans zijn broers en zuster allemaal minderjarig. Den voorzegde
Anthoon Horemans alhier present, welke comparanten verklaarden bij deze ter rente te hebben
opgelicht uit handen van Jan Baptist Diels en Elisabeth Schoubrox gehuwden en inwoners van
het voorschreven gehucht een som van 50 guldens courant.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land en dries, groot een
bunder gelegen in “ de meijerij “ onder Westerlo geheten “ de heijde “. Palende oost Anna
Versweijvel, zuid Elisabeth Wijnants, west Hendrick Weijndrix en noord Jan Horemans
erfgenamen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Hermans en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 159.
Akte nr. 33

19 oktober 1780.
In den naem Godts amen

Zij kond en kennelijk aan één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of
horen lezen dat voor mij openbaar notaris compareerden Adriaen Dens en Anna Cornelia De
Win gehuwden en inwoners van het dorp van Tongerloo, den eerste comparant ziek te bedde
ligende en de tweede comparante gezond van lichaam, beiden hun verstand gebruikende, welke
comparanten verklaarden bij deze hun testament of akte van uiterste wil te maken en te sluiten.
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Willende hun lichamen te laten begraven worden ter gewijde aarde met een solemnele mis met
diaken en subdiaken en dat er onmiddellijk na hun overlijden zouden gecelebreerd worden 100
gelezen missen tot lafenis hunner zielen van hun testateuren te weten voor ieder van hun in het
particulier.
Item laten en maken zij testateuren den eerststervende aan de langstlevende in volle eigendom
alle klederen, lijnwaad enzo verder aan hun toebehorende. Dispositie van al hun resterende
goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke laten en maken zij testateuren aan elkaar de volle
touchte en den eigendom daarvan maakte hij testateur van alles waar hij machtig was aan zijn
zuster Catharina Dens en bij haar voor aflijvigheid aan haar enig kind verwekt in het huwelijk met
wijlen Franciscus Torfs en de testatrice aan haar wettige kinderen verwekt met Geeraerdt Van
Rooij.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van Carolus Bruijnseels en Petrus
Bultiens als geloofwaardige getuigen. Verklarende de testateuren de waarde van deze niet te
excederen de som van 900 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 163.
Akte nr. 34

19 oktober 1780.

Op 19 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Michiel Verachtert laatste weduwnaar
van wijlen Anna Cornelia Truijts ter ene en Martinus Vervoort en Joanna Verachtert gehuwden
ter andere zijde, allen inwoners van Westerlo, welke eerste comparanten verklaarden bij deze in
huur uitgegeven te hebben aan de tweede comparanten zeker huis, stal, schuur aan elkaar
gelegen alhier onder Westerlo geheten “ het hof van Overwijs “ met den hof en een driehoeksken
land daar oostwaarts tegen gelegen. Palende in het geheel oost met de punten tegen de dreef en
erve van M. Lagrange, zuid dito Lagrange, west een straatje en noord hetzelfe straatje of Peeter
Vinckx erfgenamen en de voorschreven dreef op Tongerloo.
Item als nog een perceel hooiwas, groot circa 200 roeden gelegen onder de jurisdictie van Geel in
“ het vries broek “. Aan de comparanten huurders wel bekent en actueel bewoond en in huur.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Vermenten en Marten De Swart.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 167.
Akte nr. 35

30 oktober 1780.

Op 30 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Witvrouwen inwoner van
Mortsel. Item Peeter Witvrouwen inwoner der stad Lier, broers beiden bejaarde jongmannen ter
ene en Adriaen Janssens laatste weduwnaar van wijlen Anna Maria Witvrouwen die hun zuster
was inwoner van Bruggeneinde onder Heijstenbergh ter andere zijde, welke comparanten om alle
kwestie en geschillen te voorkomen tussen hun eerste en tweede comparanten in der minnen met
goede deliberatie zijn gekomen tot akkoord wegens zekere successie voortgekomen uit hoofde der
voorschreven Anna Maria Witvrouwen en ter oorzaak van het afsterven van twee van haar
kinderen met den voornoemde Adriaen Janssens verwekt en na haar dood beiden overleden.
Te weten dat de twee eerste comparanten mits deze cederen en volle eigendom zijn overgevende
aan de tweede comparant zeker huis, stal en den hof en land daaraan gelegen, groot de erven
samen circa 63 roeden, gelegen onder Bruggeneinde. Palende de H. Geesttafel van
Heijstenbergh, zuid de baan, west en noord “ het witven “. Item verklaarden de eerste
comparanten alsnog aan de tweede comparant bovendien te betalen een som van 25 guldens …
In tegendeel vandien verklaarde hij tweede comparant mits deze af te stappen en van nu en voor
altijd te cederen ten behoeve van de twee eerste comparanten alle gronden van erven bevallen
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aan wijlen Anna Maria Witvrouwen gecompeteerd hebbende, alles ten gevolg van zekere
scheiding en deling der erfgoederen aangegaan tussen de twee eerste comparanten blijkens akte
van loting of deling gepasseerd voor de notaris Fr. Verlooij op datum van …april 1779.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Adrianus Van Den Bruel en Joannes
Vermeerbergen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 171.
Akte nr. 36

14 november 1780.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Hendrick Verbiest en … (leeg) … in kwaliteit als
wettelijke voogden der wezen van wijlen Jean Joseph Bonhiver en Carolina Cabau, mitsgaders
vanwege Theresia Bonhiver, publiekelijk aan de meestbiedenden te koop stellen alle haafelijke
meubelen en effecten ten sterfhuis van de voorzegde J. J. Bonhiver en Carolina Cabau
bevonden.
Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun kosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van vele omstaanders en
namelijk van H. J. Van Schoubroeck en Joannes Stiers als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 185.
Akte nr. 37

6 december 1780.

Op 6 december compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Loemmel Peeterssone,
bejaarde jongman en inwoner van Oisterwijckt onder Tongerloo, welke comparant verklaarde ter
rente te hebben gelicht uit handen van Jan Baptist Diels en Elisabeth Schoubroeckx gehuwden
en inwoners ten gehucht van Schobbroeck onder Westerlo een som van 400 guldens courant geld.
De comparant rentgelder stelde speciaal tot pand zeker huis en binnenblock gelegen tot Oisterwijk
groot 350 roeden. Oost en zuid de straat, west Adriaen De Ceuster en noord Joannes Hens. Aan
hem comparant competerende bij koop gedaan tegens de gelijke erfgenamen van wijlen Jan De
Ceuster en Anna Maria Boeckx blijkens goedenis daarover gepasseerd voor de wethouders van
Tongerlo op datum van 30 november laatst leden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendricus Van Schoubroeck en Peeter
Wuijts als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 189.
Akte nr. 38

6 december 1780.

Op 6 december compareerde Adriaen Van Den Brande gehuwd met Elisabeth Van Roempaeij
inwoner van het gehucht Gelindel ter ene en Adriaen Vervoort gehuwd hebbende Joanna Maria
Van Den Brande inwoner van Straeteneijnde onder Tongerloo ter andere zijde, welke eerste
comparant verklaarde bij deze verhuurd te hebben aan de tweede comparant zeker huis, stal, hof
schuur en binnenblok, groot circa 50 roeden gelegen tot Gelindel onder Westerlo zo en gelijk hij
eerste comparant hetzelfde bewoond en bewinnende is hebbende met de verdere weiden, hooi
wassen en landerijen hierna uit te drukken, te weten vooreerst een perceel land groot 200 roeden
geheten “ het gerst land “ Palende oost Peeter Tibaeckx, zuid de straat, west Jan Helsen en
noord Peeter Verbist gelegen onder de jurisdictie van Westerlo.
Item een perceel land “ het goorblock “ groot 150 roeden. Oost Peeter Verbist, zuid Franciscus
Lenaerts en anderen, west Peeter Goijvaerts en noord Peeter Verbist voorzegde.
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Item “ het hooghveldt “ groot omtrent 200 roeden. Oost en noord Peeter Verbist, zuid en west Jan
Baptist Soeten. Item een perceel land “ de heijde “ genaamd groot 130 roeden. Oost Jan Baptist
Diels, zuid Adriaen Douwen, west Marten Helsen en noord de straat.
Item een perceel land “ den bosch “ genaamd groot omtrent 100 roeden. Oost de weduwe Peeter
Heijlen, zuid het straatje, west de baan en noord Franciscus Lenaerts.
Item omtrent 70 roeden land in “ d’ ascht “ gelegen, oost Elisabeth Wijnants, zuid dezelfde en
anderen, west Adriaen Douwen en noord Jan Baptist Boschgaerts.
Item een perceel weide “ d’ everhijdt “ genaamd, groot 170 roeden. Palende oost Peeter Verbist
zuid Gilliam Helsen, west Adriaen Van Houdt en noord Augustinus Boschgaerts.
Item een weide genaamd “ het croonbroeck “ groot omtrent een half bunder. Palende oost
Augustinus Boschgaerts, zuid de weduwe Marten Soeten, west Jan Helsen en noord de straat.
Item een weide “ den baelen bosch “ groot omtrent een half bunder. Palende Jan Helsen, zuid
Adriaen Van Houdt, west Marten Helsen en anderen, noord Goemarrus Verhoeven, alles gelegen
onder de jurisdictie van Westerlo.
De tweede comparant beloofde jaarlijks voor huur aan hem eerste comparante te betalen in voorlijf
40 guldens en in graanpacht 20 veertelen rogge of koren .met alsnog een half veerteel boekweide.
Volgen de verder huurovereenkomsten:
o.a.

Item reserveert de verhuurder ten zijne behoefte een derde part in al het fruit staande in
zijn verhuurders hoevinge.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Cools en Hendricus Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 195.
Akte nr. 39

11 december 1780.

Op 11 december compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria Sprengers gehuwd met
Jan Grootjans dezelfde alhier present, inwoners van Oosterwijk onder Tongerloo, welke
comparanten verklaarden mits deze ter rente opgelicht te hebben uit handen van Jan Baptist
Diels en Elisabeth Schoubroeckx gehuwden en inwoners van Schobbroeck onder Westerlo een
som van 25 guldens.
De comparanten rentgelders stelden speciaal tot pand zeker haar part en deel vooreerst zeker
huis, stal, schuur, hof en binnenveld groot 900 roeden gelegen tot Oosterwijk op “ het dijckseijnde
“. Palende oost en zuid Jan Van Opstal, west en noord de straat. Item een half bunder land
geheten “ het bovenmans “. Palende oost Maria Backs, zuid Michiel Gebruers, west Jan Douwen
en noord Jan Heijns.
Item een weide “ het broecksken “ groot omtrent een derde. Palende oost en zuid Peeter
Verstappen, west ..(leeg) en noord Jan Van Opstal. Met de voordere gronden van erven aan haar
comparante rentgeldster competerende in onverdeelde recht met haar broeders en zusters uit
hoofde van wijlen Jan Baptist Verwimp en in touchte bezeten bij Catharina Lanen actueel in
huwelijk met Adriaen Matthijs. Voor vrij en zuiver en op een rente van 250 guldens ten behoeve
der infirmerie van het begijnhof tot Herentals alsmede 50 guldens ten behoeve van de kapel tot
Oosterwijk.
Mede gecompareerd Jan De Cort inwoner van Daemseijnde dewelke zich voor de 25 guldens en
de te vervallen intrest zich borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan
Baptist Van Dingenen en Hendrick Stoop als getuigen.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK.
VOLUME 6573.

1781

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 201.

INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN: 1781.
Nr.1

Testament van Ferdinandt De Kepper en Susanne Margarita Wuijts.

Nr.2

Testament van Wilm Gouberghen en Joanna Maria Hollandts.

Nr.3

Testament van Hendrick en Joanna Maria Van Geel, broer en zus.

Nr.4

Testament van Peeter Peeters en Anna Catharina Struijven.

Nr.5

Procuratie van Maria Anna Docks tot een afvragen aan de notaris Coomans.

Nr.6

Conditie van een verkocht mastbos door Jan Franciscus Heijlen aan Guiliam Sprengers.

Nr.7

Conditie van een verhuurde stede door de heer P. Mangelschots aan Jan Franciscus Van
Rompaeij.

Nr.8

Conditie van verkochte meubelen door Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van
Rompaeij.

Nr.9

Procuratie tot af vraging gedaan aan Peeter Verlinden vanwege Hendrick Verlinden.

nr.10 Commissie door de heer P. Mangelschots op de notaris Berckmans.
Nr.11 Codicille gemaakt door Theresia Peeters weduwe Jan Baptist Hermans.

Nr.12 Testament van Peeter Van Hemelen en Joanna Nuijens.
Nr.13 Conditie van een verhuurde stede door Peeter Peeters en Petronella Briers aan Franciscus
Boels.
Nr.14 Transactie tussen Anna Cornelia De Win en Catharina Dens.
Nr.15 Conditie van een verhuurde stede door Gommarus Verhoeven aan Peeter Delen.
Nr.16 Testament van Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van Rompaeij.
Nr.17 Rentebrief van 600 guldens tot last van Joseph Verboven ten behoeve van het begijnhof
van Herentals.
Nr.18 Conditie van een verkocht perceel erve door Norbert Verlinden aan de weduwe Peeter
Peeters.
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Nr.19 Conditie van verkocht schaarhout en bomen door de erfgenamen Jan Baptist Van Hout.
Nr.20 Rente brief van 350 guldens tot last van Joseph Matthijs en Anna Catharina Van Nuten,
ten behoeve der infirmerie tot Herentals.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 202.
Akte nr. 1

3 januari 1781.
In den naeme Godts amen,

Op 3 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Ferdinandus De Kepper timmerman van
stiel en Susanna Margarita Wuijts, gehuwden en inwoners van het dorp Tongerloo, den eerste
comparant liggende ziek te bed en de comparante gezond van lichaam, beiden hun verstand wel
machtig en gebruikende welke comparanten verklaarden bij deze hun testament of akte van
laatste wil hierbij te ordonneren.
Willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart met het celebreren van een solemnele mis ter assistentie van diaken en subdiaken zo en
gelijk men gewoon is alhier binnen Tongerloo de kerkelijken te begraven met als nog een zo
genaamde dertigste of dertig gelezen missen tot lafenis hunner zielen en bovendien alsnog
onmiddellijk na ieders aflijvigheid tot lafenis der zielen van ieders in het particulier 70 gelezen
missen tot acht stuivers iedere mis, willende hij testateur op het kerkhof en zij testatrice in de kerk
begraven te worden.
Dispositie van al hun tijdelijke goederen maakt en geeft hij testateur aan zijn voorschreven
huisvrouw Susanna Margarita Wuijts in volle eigendom op last dat zijn voorzegde huisvrouw na
zijn dood aan zijn vijf zusters en bij hun aflijvigheid aan hun wettige representanten te betalen
binnen de tijd van zes weken een som van 125 guldens courant Brabants geld en bij zijn
voorzegde testateur zusters aflijvigheid in vijf egale parten te verdelen.
En zij testatrice disponeerde vooreerst haar haafelijke goederen in volle eigendom aan haar man
op last dat hij zes weken na haar dood zal betalen aan de kinderen van haar twee zonen te weten
aan Joseph Victorius Verboven en aan het enige achtergelaten kind van wijlen Peeter
Verboven haar kleinkinderen, eens een som van 200 guldens en onder de voorschreven
kleinkinderen egaal gedeeld te worden. Ook maakte zij de touchte van de erfgoederen gezamenlijk
gekocht binnen hun huwelijk aan haar man en al de penningen ontvangen of nog te verkrijgen uit
de successie of erfenis van wijlen Siardus Mertens gewezen secretaris van Westerlo, uit welke
penningen nochtans zal moeten betaald worden de koopsom van zeker perceel land, groot 200
roeden gelegen volgens hun verklaring onder Westerlo op het scheiden van Tongerloo, palende
oost … (leeg), zuid de straat, west de erfgenamen Marten Van Nueten en noord Siardus Schroven,
bij hun testateuren gezamenlijk gekocht uit de goederen van de voorzegde secretaris Mertens
dezelfde haar man daarin allen instituerende pleno jure institutiones.
Verdere dispositie van de testatrice den eigendom van de voorschreven erfgoederen in volle
eigendom aan de wettige kinderen van haar voorzegde twee zonen te weten de kinderen van haar
zoon Joseph Victorius Verboven en aan het kind van haar zoon Peeter Verboven om daarin
hoofdelijke gelijk te succederen.
Bij deze casserende, dood en teniet doende alle voorgaande testamenten, contracten van huwelijk
en akten van uiterste wil bij hun testateuren voor deze datum gemaakt en wel expresselijk
casserende zeker contract van huwelijk gemaakt en gepasseerd voor de notaris E. Oniaerts
binnen Olen onder Tongerloo op 3 januari 1771.
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Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van hun testateuren, coram den heer Clement Verbruggen
en Henricus Josephus Van Schoubroeck. Verklarende de testateuren de waarde waarvan zij
hebben gedisponeerd niet te excederen ter som van 900 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 212.
Akte nr. 2

5 januari 1781.
In den naeme Godts amen

Op heden 5 januari compareerden Wilhelmus Van Gauwberghen en Joanna Maria Hollandts
gehuwden en inwoners alhier, den eerste comparant gezond en de tweede comparante ziek
liggende te bed, beiden hun verstand en memorie over alles wel machtig verklarende hierbij te
ordonneren hun testament of akte van uiterste wille.
Willende dat hun lichamen begraven zouden worden ter gewijde aare met een eerlijke begrafenis
naar staat en macht.
Dispositie van hun haafelijke meubelen laten en maken zij testateuren aan elkaar in volle
eigendom op last nochtans dat de langstlevende zal gehouden zijn hun enig kind in dit huwelijk
verwekt te onderhouden naar staat en macht tot het zal gekomen zijn tot een ouderdom van 20
jaar of tot een ouderdom van 25 jaar of een geabrobeerden staat te tellen een som van 25 guldens
voor uitkoop en zes tinnen teljoren, en ingeval de testatrice voor hem testateur kwam te overlijden
zo zal hij testateur bovendien alsnog aan het voorzegde kind moeten laten volgen en geven het
gouden kruis, de gouden oorringen en zilveren schoengespen van haar testatrice. Dispositie van al
hun erfelijke goederen maakte zij de eerstervende aan de langstlevende de volle touchte
gedurende zijn of haar leven en den eigendom aan hun enig kind.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van hen testateuren, ter presentie van
Henricus J. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts als geloofwaardige getuigen. De testatrice
verklaarde door haar bezwaarlijke ziekteniets anders te kunnen schrijven en verklarende deze
dispositie niet te excederen de som van 450 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 217.
Akte nr. 3

12 januari 1781.
In den naeme Godts amen

Op heden 12 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Hendrick Van Geel en Joanna
Maria Van Geel kinderen van wijlen Jan Baptist Van Geel en Christina Swinnen, den eerste
comparant inwoner van Noorderwijk, gezond van lichaam en de tweede comparante ziek van
lichaam inwoonster van Tongerloo, welke comparanten verklaarden met wel bedachte zinnen
hierbij te ordonneren hun testament of akte van uiterste wille.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart en dat ten dage van hun uitvaart voor ieder van hun in het particulier tot lafenis hunner ziel
zullen gecelebreerd worden een gezongen mis mitsgaders alsnog 10 gelezen missen tot 8 stuivers
ieders mis.
Willende zij testatrice dat de voorzegde missen tot haar intentie zouden gecelebreerd worden dor
den heer pastor of onderpastoor der parochie waar zij zal komen te overlijden. Item legateerde hij
testateur aan Hendrick Verachtert Franciscuszoon en Dimphna Van Loemmel waar hij
(doop)peter van is zijn zilveren schoengespen en halsslot in den verstande dat hij testateur
ongehuwd of zonder wettige descendenten zou aflijvig worden.
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Item legateerde zij testatrice aan het beeld van Onze Lieve Vrouwe der kapel alhier in de
Capellestraet binnen Tongerlo zes kwart kant of spellewerk ter waarde per elle circa 25 stuivers
ingeval zij van deze ziekte komt aflijvig te worden.
Item maakte zij testatrice alsnog aan Joanna Maria Van Tielen daar zij (doop)meter van is
dochter van wijlen Franciscus Van Tielen en Elisabeth Verachtert eens een som van drie
guldens en drie stuivers courant voor een gedenkenis ook ingeval zij ongehuwd of zonder wettige
descendenten zou aflijvig worden.
Verder komende zij testateuren ter dispositie van zowel alle haafelijke als erfelijke goederen die zij
maakten den eerststervende aan de langstlevende van hun beiden aan elkaar in volle eigendom.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van Henricus Josephus Van
Schoubroeck en Adriaen Huijsmans als geloofwaardige getuigen. Verklarende de testateuren de
waarde van deze dispositie niet te excederen de waarde van 475 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 222.
Akte nr. 4

27 januari 1781.
In den naeme Godts amen

Op heden 27 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters Guilliamssone en
Anna Catharina Struijven gehuwden en inwoners van Westerlo, beide comparanten gezond van
lichaam, gaande en staande en beiden hun verstand wel gebruikende, welke comparanten
verklaarden met wel bedachte zinnen hierbij te ordonneren hun testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde in de kerk alhier met
een solemnele mis met diaken en subdiaken, een dertigste en een eerlijke uitvaart gelijk men
gewoon is hier in de kerk te begraven. Willende dat er onmiddellijk na hun aflijvigheid zouden
gecelebreerd worden 100 gelezen missen tot lafenis hunner zielen.
Dispositie van hun haafelijke meubelen en effecten maakten zij aan elkaar in volle eigendom.
Item legateerden zij aan de gelijke kinderen van Joannes Baptista Struijven, bakker tot Mol
actueel gehuwd met Anna Maria Wouters en bij hun vooraflijvigheid aan hun wettelijke
representanten vooruit en ter exclusie van al hun na te noemen erfgenamen uit zonderlinge
genegenheid en redenen hun moverende zeker huis, stal, schuur, hof of erven daaraan gelegen
alhier binnen de Plaats van Westerlo. Palende oost Jan Baptist Peeters nomine uxoris, zuid de
kleine Laecke of “ het riet “, west de erfgenamen van de heer Mangelschots en noord de Plaats of
markt van Westerlo met restrictie en absolute last dat dezelfde zijn kind of kinderen jaarlijks
omtrent den sterfdag van één van hun testateuren zal gehouden zijn alhier binnen Westerlo te
laten celebreren voor eeuwig een altijd durende jaargetijde tot lafenis hunner zielen, een
solemnele mis met diaken en subdiaken en voorgaande vigiliën gelijk men hier in gebruik is
doende …
Met verdere last en op conditie dat de voorgemelde kinderen van Jan Baptist Struijven of hun
representanten na de dood en aflijvigheid van hun testateuren zullen gehouden zijn te betalen aan
de gelijk te noemen erfgenamen komende van de zijde of linie van hem testateur ter exclusie der
erfgenamen komende van de linie of zijde der testatrice eens een som van 300 guldens courant
gerekend uit het gezegde huis en erven aan hun ten deze bij voordeel gelaten en zal alsnog uit het
gezegde huis en annexen door de gelijke kinderen van Jan Baptist Struijven moeten betaald
worden eens een som van 100 guldens ten behoeve en profijt alhier van de kinderen van de
gemelde J. B. Struijven waarover hij testateur alreeds kerstenpeter is als zijnde Guillielmus
Petrus Struijven en aan degene waarover hij testateur bij tijde kerstenpeter mocht worden of zijn
en dat voor een gedenkenis om de voorzegde 100 guldens onder hun egaal gedeeld te worden.
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Item legateerden zij testateuren aan de Juffrouw of zuster Lucia Struijven religieuse in het
klooster genaamd het besloten hof tot Herentals en de zuster der testatrice jaarlijks na de dood
van hun testateuren een som van zes guldens voor een speelrente en dat het natuurlijk leven van
de voornoemde Juffrouw Lucia Struijven gedurende te betalen.
Dispositie van al hun verdere erfgoederen laten en maakten zij testateuren te weten den
eerststervende aan de langstlevende van hun beiden de volle touchte aan elkaar en den eigendom
aan de kant of zijde of linie van hem testateur te verdelen onder al hunne stuiken staaksgewijs te
weten aan de gelijke kinderen van wijlen Adriaen Heijlen en Anna Wouters gehuwden en
inwoners van Noorderwijk op “ het tulseijnde “ of hun representanten van één struik.
Item aan de nabestaanden of bloedverwanten van hem testateur van zijn vaders zijde Gilliam
Peeters insgelijks voor één struik en aan de nabestaanden van hem testateur van de linie of zijde
van zijn moeder Anna Catharina Van Habbanaij ook voor één struik en alzo in drie gelijke staken
of struiken.
Voor de ander helft van al de testateuren goederen laten en maakten zij de volle touchte aan
Joannes Baptista Struijven voorschreven, aan Maria Theresia Struijven en aan Joanna
Catharina Struijven broer en zus van de testatrice gedurende hun leven den eigendom van de
juiste helft en aan de kinderen van J. B. Struijven haar broer hetzelfde daarin.
Hierbij expresselijk casserende en teniet doende zeker contract van huwelijk gepasseerd voor de
notaris Joannes Backx binnen Westerlo gepasseerd op 13 mei 1775.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van de testateuren, coram H. J. Van
Schoubroeck en Petrus Wuijts als geloofwaardige getuigen. Verklarende de testateuren de waarde
van deze dispositie te excederen de som van 3900 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 228.
Akte nr. 5

1 februari 1781.

De onderschreven Maria Anna Dockx weduwe van wijlen Joannes Dockx inwoonster van
Hulshout geeft mits deze de volle last en procuratie aan den notaris Martinus Norbertus Van
Schoubroeck tot Westerlo residerende om zich in zijn voorzegde kwaliteit van notaris te
vervoegen bij en omtrent den persoon van C. Coomans insgelijks notaris alhier binnen Westerlo
en aan hem behoorlijk af te vragen of declaratie daar over alzulke woorden en verzoek als zekere
Jan Baptist Verbiest inwoner van het voornoemde Hulshout of zijn broer Peeter Verbist aan hem
notaris Coomans zou hebben gesproken en gedaan te weten van geen rechtsvorderingen meer
te doen nog ten verdere kosten te ” quieke “ over alzulke zaken alreeds tegen den voorzegde Jan
Baptist Verbiest aangesteld of verder rechterlijk aan te stellen wegens den doodslag door ditto
Jan Baptist Verbiest begaan aan den persoon van wijlen Jan Franciscus Dockx zoon der
constituante met verder offer of verklaren van de kosten ter dien oorzaak gerezen zullen effenen
en voldoen en in geval van geen behoorlijk antwoord zal de voorzegde geconstitueerde notaris in
zijn gemelde kwaliteit profiteren van alle schade geleden en te lijden mitsgaders te leveren relaas
in forma. Actum binnen Westerlo.
Op 1 februari verklaarde den ondergeschreven notaris zich in zijn gemelde kwaliteit van notaris
zich getransporteerd te hebben ten huize en bij den persoon van C. Coomans en aan hem visie
en lecture gegeven hebbende de voorstaande commissie verleden door Maria Anna Dockx en
afgevraagd hebbende den gehele inhoud en verklarende ditto notaris C. Coomans aan hem voor
antwoord gegeven te hebben, dat het aan hem notaris nog wel indachtig is dat zekere Jan Baptist
Verbiest in het eerste der maand december laatstleden ten zijner huis is gekomen aan hem
declarant vragende hoeveel de kosten gerezen over het nemen van informatie prepatoir, vonnis
etc… wegens den doodslag toegebracht aan den persoon van Jan Franciscus Dockx
voorgevallen binnen Wiekevorst waren monterende. Dat hij notaris daarop aan dezelfde Verbiest
heeft gezegd dat de schepenen benevens hem waren betaald door de heer drossaard, maar dat
de schepenen rechtsgeleerden nog moesten betaald worden. Dat ditto Verbiest daarop zegde dat
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hij anderszins om de wet te betalen zou tijd verzocht hebben. Dat hij in het kort zou naar Brussel
gaan om de schepenen rechtsgeleerden te betalen. Dat na andere discoursen hij daar nog bij
voegde deze of dergelijke woorden dat men geen verdere kosten zouden doen, dat hij liever
alsnog te procederen alles zou betalen, welk antwoord alzo bij mij in den naam van de constituante
werd geaccepteerd dienende voor dit relaas. Actum binnen Westerlo.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 231.
Akte nr. 6

3 februari 1781.

Op 3 febrauri compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Heijlen bejaarde
jongeman inwoner van Straeteneijnde jurisdictie van Zoerle Parwijs ten gehucht “ de vijf huijsen “
ter ene en Guilliam Sprengers gehuwd met Elisabeth Mortelmans inwoners van Westerlo aan
De Voort Capelle ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij en mits deze verkocht te
hebben aan en ten behoeve van de voorzegde tweede comparant zeker perceel heide nu mastbos
groot omtrent 200 roeden gelegen onder de jurisdictie van Noorderwijk. Palende oost des
heerenstraet, zuid Mattheus Luijten, west Adriaen Bultiens en noord de heer Baron aldaar, welke
koop is geschied om en mits een som van 125 guldens courant geld welke som reeds is voldaan.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Henricus Van Schoubroeck en Peeter
Wuijts als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 235.
Akte nr. 7

22 februari 1781.

Op heden 22 februari compareerde voor mij openbaar notaris de heer Philippus Norbertus
Mangelschots bejaarde jongeman inwoner van Westerlo ter ene en Jan Franciscus Van
Roempaeij zijn zelf zijnde en inwoner van Kessel gehuwd met Joanna Van Roempaeij ter andere
zijde, welke heer eerste comparant verklaarde verhuurd te hebben aan den tweede comparant
zeker huis, stal schuur, hof gestaan en gelegen op “ den block ” met de landerijen, beemden,
weiden of groes daaraan gelegen onder Herenthout zo en gelijk het actueel in huur is hebbende
de weduwe van wijlen Peeter De Rooij, waarvoor hij tweede comparant jaarlijks in voorlijf beloofde
te betalen een som van dertig guldens courant geld en ieder jaar in graanpacht 18 veertelen rogge
of koren.
Volgen de huurvoorwaarden:
O.a.

wat aangaat de voorhoofden liggende tegens de voorschreven gronden van erven die zal
de pachter gehouden zijn alle op te breken en tot cultuur te brengen binnen den tijd van
drie eerstkomende jaren.

Is alhier mede gecompareerd Franciscus Van Rompaeij de schoonvader des huurder inwoner
van Kessel dewelke zich voor de huur en tot verhaal en volbrenging als borg te stellen. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Peeters en Melchior Bervoets.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 241.
Akte nr. 8

14 maart 1781.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van
Rompaij publiekelijk zal te koop presenteren al hun haafelijke meubelen en effecten. Volgt een lijst
van goederen met de vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Aangaande de verkoop van het vee:
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Amandus Verswijvel aan “ het boerenhol “ kocht een koe voor 38 gulden 16 stuivers, Franciscus
Verswijvel van Parwijs stelde zich borg. Franciscus Lambrechts kocht voor 40 gulden een koe,
Peeter Kopmans van Itegem zich als borg stelde. Cornelis Verlinden van Voortkapel kocht voor 45
gulden een koe en Franciscus Lenaerts ook van Voortkapel stelde zich als borg. Franciscus De
Koninck van Daemseijnde kocht voor 12 gulden een rund, borg Peeter Horemans van
Schobbroeck. Jan Van De Wouwer van Oosterwijk kocht voor 10 gulden een rund, Adriaen
Verheijen ook van Oosterwijk stelde zich borg. Joannes Heijlen van Noorderwijk kocht voor 121
gulden een paard Peeter Bouwen ook van Noorderwijk stelde zich borg.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Gelindel Westerlo, coram Hendrick Verbiest en
Peeter Verswijvel als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 249.
Den ondergeschreven Adriaen Van Den Brande verklaarde bij deze dat de notaris M. N. Van
Schoubroeck op 12 april 1782 voor hem op korting der hiervoorstaande notariale conditie van
verkochte meubelen alsmede op korting van de conditie der verkochte granen te velde heeft geteld
en betaald tot Wiekevorst aan de meijer G. Faes, Anna Theresia Faes en aan Jan Baptist
Bellens ter presentie van Peeter Helsen wonende tot Straeteneinde onder Tongerloo een som
van 487 guldens 5 stuivers twee oorden courant geld tot kwijting van een obligatie rente met de
intresten aan dito de voornoemde personen en aan de erfgenamen van wijlen Joannes Verluijten
tot Herentals schuldig was. Actum Westerlo 12 april 1782.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 251.
Akte nr. 9

14 mei 1781.

Den ondergeschreven Hendrick Verlinden inwoner der jurisdictie van Herselt ten gehucht van
Varenwinckel geeft mits deze volle procuratie aan den notaris M. N. Van Schoubroeck om zich in
zijn kwaliteit te vervoegen bij en omtrent den persoon van Peeter Verlinden zijn constituants broer
inwoner van Zoerle Parwijs op “ de weijerke “, aldaar en aan hem behoorlijk af te vragen of hij zich
verstaat binnen de tijd van veertien dagen na dit afvragen, te ontlasten, ontbinden, doen ontlasten
of doen ontbinden en vrij (maken) van alle en eigenlijke constituants gronden van erven, maken
van renten aan hem constituant competerende bij scheiding en deling der goederen van wijlen Jan
Verlinden en Maria Geens gepasseerd voor de notaris Le Corbizier binnen Herselt en
voorwaardelijk door hem Peeter Verlinden met consent van hem constituant bij lichting van
penningen ter rente verbonden en belast met Lovens mainnise of anderszins alles in conformiteit
en ingevolge de voorberoepen scheiding en deling en in geval van refuus of geen behoorlijk
antwoord en voldoening zal de voorschreven notaris in zijn gemelde kwaliteit protesteren van alle
schade.
Op deze 15 mei verklaar ik ondergeschoven notaris mij in mijn gemelde kwaliteit vervoegd te
hebben bij den persoon van Peeter Verlinden ten zijn woonhuis binnen Zoerle en aan hem visie
en lectuur gedaan te hebben van voorstaande commissie door Hendrick Verlinden verleden en
aan hem Peeter Verlinden af gevraagd hebbende zoals de voorgaande commissie waarvoor hij
als antwoord had gegeven dat hij aan den gehele inhoud der voorstaande commissie zou voldoen
en dienvolgens binnen de veertien dagen zou ontlasten en ontbinden alle gronden van erven aan
den constituant competerende voor zoveel als die ten behoeve of in faveur van hem Peeter
Verlinden met enige renten belast of verbonden waren welke verklaring door Hendrick Verlinden
werd geaccepteerd, doch ingeval van geen volle voldoening zal geprotesteerd worden van alle
schade en intresten geleden en te lijden.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 254
Akte nr. 10

19 mei 1781.

Op 19 mei compareerden de heer Philippus Norbertus Mangelschots bejaarde jongeman en de
Juffrouwen Anna Mangelschots, Barbara Mangelschots en Joanna Theresia Mangelschots
bejaarde geestelijke dochters alle inwoners van alhier, welke comparanten alsmede erfgenamen
zo ten sterfhuis van wijlen Juffrouwen Catharina Theresia Verlinden en Maria Anna Verlinden
mits deze in de beste vorm mogelijk verklaarden en bekenden machtig te maken en te
constitueren Mr. Peeter Franciscus Berckmans notaris binnen de stad Lier residerende om ten
gemelde sterfhuis in alles hunne personen te representeren, te kavelen, te loten, te scheiden en te
delen en in hun naam te tekenen en te rekenen, te likwideren en adjusteren zowel de haafelijke als
erfelijke goederen benevens de verdere mede deelhebbers publiekelijk te verkopen op volgende
voorwaarden en condities … etc
Actum binnen Westerlo, coram de heer E. Segers en Peeter Peeters als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 256.
Akte nr. 11

9 augustus 1781.
In den naem Godts amen

Op 9 augustus compareerde Theresia Peeters weduwe van wijlen Jan Baptist Hermans
inwoonster van Westerlo, ziek te bedde liggende haar memorie en verstand wel machtig en
gebruikende welke comparante verklaarde vrij en onbedwongen en van waarde te houden alzulke
testament gemaakt met wijlen haar man Jan Baptist Hermans gepasseerd voor mij notaris op
datum van 22 februari 1778.
Makende aan haar zoon Martinus Hermans, Anna Christina Hermans, Maria Catharina
Hermans haar kinderen vooruit en ter exclusie van haar verdere of andere kinderen om redenen
haar moverende en om de getrouwe diensten aan haar door de voorschreven vier kinderen
gedaan, vooreerst eens een som van 63 guldens courant geld, mitsgaders een stuk vlassen
gebleekt en nog onversneden of onverwerkt lijnwaad, houdende omtrent de zes en vijftig ellen, met
alsnog een tinnen schotel met de lampetten daartoe, getekend met de wapenen van Merode, om
de voorschreven som lijnwaad en tin onder haar vier voornoemde kinderen egaal en in vier gelijke
parten te delen, behoudens nochtans dat Anna Christina Hermans geenszins zal hebben nog zal
mogen genieten enig part of deel in het voorzegde stuk geblijkt en onverwerkt lijnwaad maar dat
hetzelfde zal genoten worden in drie gelijke parten en delen en tevens dat dezelfde dochter Anna
Christina Hermans in de voorgenoemde som van 63 guldens en de tinnen schotel en lampetten
haar vierde part en deel niet zal vermogen te pretenderen tenzij na verloop van drie volle jaren na
den sterfdag van haar codicillatrice of indien zij kwam te trouwen tussen of binnen de voorzegde
tijd van drie jaar zo begeerde de codicillatrice zal zij zal geexcludeerd worden uit haar vierde part.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van haar codicillatrice, coram Petrus
Norbertus Van Schoubroeck en Peeter Wuijts als getuigen. Verklaarde zij codicillatrice de waarde
van deze dispositie niet te excederen de som van 125 guldens. Theresia Peeters verklaarde door
haar bezwaarlijke ziekte nu niet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 260.
Akte nr. 12

20 augustus 1781.
In den naeme Godts amen
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Op 20 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Van Hemelen en Joanna
Nuijens gehuwden en inwoners van Tongerloo in “ het voordteijnde “, beide comparanten
gezond van lichaam, gaande en staande en hun verstand beiden wel machtig en gebruikende,
welke comparanten verklaarden bij deze te maken en te ordonneren dit hun tegenwoordig
testament.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart en het celebreren van een solemnele mis met diaken en subdiaken en dertig gelezen
missen en bovendien onmiddellijk daarna voor ieder van hen in het particulier 70 gelezen missen
tot lafenis hunner zielen.
Dispositie van al hun haafelijke meubelen gevende en makende zij deze den eerststervende aan
de langstlevende aan elkaar in volle eigendom op conditie dat te weten na de dood van hun
beiden de na te noemen erfgenamen van de langstlevende testateuren gehouden zullen zijn te
betalen aan de erfgenamen van de eerststervende eens een som van 250 guldens … Zo nochtans
ingeval de testatrice eerst kwam te overlijden zal den testateur gehouden zijn te betalen aan haar
enige zuster Elisabeth Nuijens indien deze ook nog in leven is een som van 200 guldens … Item
maakt zij aan haar man Peeter Van Hemelen in volle eigendom de helft van het huis en annexe
gebouwen en den den hof daar aan gelegen actueel door de testateuren bewoond en ten dele
verhuurd.
Item legateren zij testateuren aan Elisabeth Nuijens de vrije woonst en gebruik, in- en uitgang
van de kamer der gezegde huis noordwaarts, actueel bewoond bij Jan Baptist Verlinden.
Dispositie van al hun verdere erfgoederen laten en maken zij dezelfde aan de langstlevende de
volle touchte gedurende zijn verder leven … en den eigendom aan Elisabeth Nuijens en bij haar
overlijden vooreerst aan het enig kind van Anna Elisabeth Van Hout en Peeter Raedts inwoners
van Tongerloo voor één stam of struik of hun nakomelingen.
Item aan de wettige kinderen van wijlen Elisabeth Cuijvers tot Meerhout verwekt zo met
Hendrick Vreijs als met Jacob Cels of hun nakomelingen. Item aan de kinderen van wijlen
Adriaen Nuijens en van wijlen Joanna Van Eijnde gehuwden geweest ook samen voor een
struik. Item aan de kinderen van wijlen Maria Cuijvers en Peeter Beijens gehuwden geweest
inwoners van Vorst of aan hun nakomelingen voor één stam of struik. Item aan de
gemeenschappelijke kinderen van wijlen Catharina Cnaeps en Merten Huijgen tot Tongerloo
overleden of hun nakomelingen voor één stam of struik.
Item aan de gemeenschappelijke kinderen van Jan Baptist Daems en wijlen Anna Ven of aan
hun nakomelingen en aan de gemeenschappelijke kinderen van wijlen Peeter Daems en
Elisabeth Heijns of hun nakomelingen samen voor één struik. Item aan de kinderen van wijlen
Joseph Nuijens verwekt met wijlen Maria Catharina Verlinden tot Tongerloo of hun
nakomelingen en aan de kinderen van wijlen Anna Nuijens en wijlen Jan Janssens tot Tongerloo
of hun nakomelingen deze samen ook voor een stam of struik en alzo de juiste helft te verdelen in
zeven gelijke staken en delen.
De andere juiste helft der resterende erfgoederen maakten zij testateuren vooreerst aan de
kinderen van wijlen Jacobus Van Hemelen gewezen broer van hem testateur of aan hun
nakomelingen voor één stam of struik. Item aan de wettige kinderen van Jan Baptist Van
Hemelen ook zijn testateuren broer of aan hun nakomelingen ook voor één struik of stam. Item
aan de wettige kinderen van Martinus Van Hemelen ook zijn broer of aan hun nakomelingen eens
gelijk voor één struik en alzo deze andere helft in drie gelijke delen …..
Verklarende bij deze ook te casseren en teniet te doen zeker testament gemaakt door de notaris
E. Oniaerts binnen Olen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo ten huize van de
testateuren, coram H. J. Van Schoubroeck en Joannes Fr. Cuijpers als geloofwaardige getuigen.
Verklarende de testateuren de waarde dezer niet te excederen de som van 1900 guldens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 266.
Akte nr. 13

10 september 1781.

Op 10 september compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters en Petronella Briers
gehuwden en inwoners der jurisdictie van Herselt ter ene en Franciscus Boels gehuwd met Maria
Anna Van Looij gehuwden en inwoners van Westerlo ter andere zijde, welke comparanten
verklaarden mits deze in huur uitgegeven te hebben aan de tweede comparanten te weten zeker
huis, stal, schuur, hof alhier op “ het goirken “ met al de landerijen, weiden of beemden daaraan
annex en bij de tweede comparanten actueel in labeur of gebruik.
Volgen de huurvoorwaarden:
O.a.

Voor eerst dat de verhuurders aan hun voor liber gebruik en woning reserveerden de
kamer kelderkamer, de helft van de zolder met de paardenstal van hetzelfde huis alsmede
de helft van den hof, groot omtrent 75 roeden en dat gedurende den tijd van deze huur.
Waarvoor hij tweede comparant jaarlijks in voorlijf beloofde te betalen een som van 28
guldens courant Brabants geld en in graanpacht alle jaren 8 veertelen koren of rogge en 4
veertelen boekweit.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hensricus Van Schoubroeck en Jan
Franciscus Smeijers als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 270.
Akte nr.

14 en 15 mei 1781.

(kopie of dubbel van eerdere bewerkte akte)

Den ondergeschreven Hendrick Verlinden inwoner der jurisdictie van Herselt ten gehucht van
“ Vaerenwinckel “ mits deze procuratie gevende aan den notaris M. N. Van Schoubroeck om zich
in zijn kwaliteit te vervoegen bij en omtrent den persoon van Peeter Verlinden, zijn broer inwoner
van Zoerle Parwijs op “ de wijcke “ aldaar en aan hem behoorlijk af te vragen of hij zich verstaat
binnen de tijd van 14 dagen na deze af vraging dezer, te ontlasten, ontbinden doen ontlasten of
doen ontbinden en vrij maken van alle renten en alle gronden van erven aan hem ondergeschoven
constituant competerende bij scheiding en deling der goederen van wijlen Jan Verlinden en Maria
Geens, gepasseerd voor de notaris Le Corbizier binnen Herselt ….
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 272.
Op 23 november 1781 moet nog hebben volgens testament van Peeter Verlinden 131 - 16 - 2
voor hem en voor zijn dochter Joanna Maria Verlinden dit ook af te vragen of te voldoen te
verzoeken van Peeter Verlinden tot Zoerle …..geleend 131 -, item geleend 16 - 0 - 0 ….
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 272.
Akte nr. 14

26 oktober 1781.

Op 26 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Cornelia De Win laatste weduwe
van wijlen Adriaen Dens inwoonster alhier, ten deze bijgestaan met Franciscus Van Hout ter ene
en Catharina Dens weduwe van Franciscus Torfs inwoonster van Wiekevorst bijgestaan met
Gommarus Verhoeven ter andere zijde, welke comparanten om alle kwesties en geschillen te
voorkomen dewelke tussen hun of hun erfgenamen zouden kunnen ontstaan ter oorzaak der
haafelijke meubelen en effecten bevonden en achtergelaten bij wijlen Adrianus Dens bij hem en
Anna Cornelia De Win zijn huisvrouw in touchte en aan de voorzegde Catharina Dens zijn zuster
in eigendom gelaten alles ingevolge van testament conjunctief door hem Adriaen Dens
testamentelijk met zijn voorschreven huisvrouw gemaakt en gepasseerd voor mij notaris binnen
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Tongerloo op datum van 19 oktober 1781 en verklaren in der minnen met goede deliberatie ver
accordeert en overeen gekomen te zijn op de volgende manieren:
O. a.

vooreerst verklaarde de tweede comparante Catharina Dens bij deze te cederen en
afstand te nemen aan en ten behoeve van de eerste comparante Anna Catharina De Win
al haar recht, pretentie, part en deel hetwelk zij enigzins zou kunnen hebben hetzij uit
hoofde van het voorberoepen testament of ook zou mogen wezen aan en in de haafelijke
meubelen en effecten gerekend en bevonden ten sterfhuis van Adrianus Dens en
gecomprehendeert een som van 100 guldens courant geld als de tweede comparanten met
wijlen haar man Franciscus Torfs ter rente hadden opgelicht en ontvangen van wijlen
Adriaen Dens … etc …

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram Adriaen Verstappen en Adriaen Huijsmans
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 277.
Akte nr. 15

6 november 1781.

Op 6 november compareerde voor mij openbaar notaris Gommarus Verhoeven inwoner van
Wiekevorst gehuwd met Theresia Heijlen ter ene en Peeter Delen inwoner van Straeteneijnde
jurisdictie van Westerlo gehuwd met Barbarina Eijsermans ter andere zijde, welke eerste
comparant verklaarde verhuurd en in pacht uit gegeven te hebben aan de tweede comparanten
zeker huis, stal, schuur, hof landerijen en weiden aldaar gelegen, actueel in huur bij de tweede
comparanten, belovende daarvoor jaarlijks te betalen een som van 40 guldens Brabants courant
geld en voor korenpacht 18 veertelen zuiver leverbaar koren.
Volgen de huurvoorwaarden:
O.a.

Item zal de pachter gehouden zijn bij zijn afscheiden laten ledig te liggen zeker perceel land
groot 100 roeden, genaamd “ den grooten heuvel “ in “ den balenbosch “.
Item zal hij pachter voor zijn eigen gebruik mogen slagen 6 russen in de erven genaamd
“ het verbent “ in “ de balenbosch “ op “ de hoogstens “.

Alhier mede comparerende Jan Baptist Delen inwoner van Oosterwijk Tongerloo dewelke zich
verklaarde als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van
Schoubroeck en Adrianus Van Den Brande.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 281.
Akte nr. 16

6 november 1781.
In den naeme Godts amen

Op 6 november compareerden voor mij openbaar notaris, Adrianus Van Den Brande en
Elisabeth Van Rompaeij gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs, den eerste comparant een
weinig onpasselijk en de tweede comparante gezond van lichaam, beiden hun verstand en
memorie gebruikende, welke comparanten verklaarden hierbij te maken en te ordonneren hun
tegenwoordig testament of arrogantie van uiterste wil.
Willende dat hun dod lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een solemnele mis
met diaken en subdiaken, een eerlijke uitvaart naar staat en macht. Begerende dat er onmiddellijk
na ieders aflijvigheid voor ieder in het particulier alsnog zouden gecelebreerd worden 125 gelezen
missen tot 8 stuivers voor iedere mis door de eerwaarde paters Kapucijnen tot 75 en door de
eerwaarde paters Minderbroeders tot 50.
Item willende zij testateuren onmiddellijk na hun aflijvigheid der laatst levende van hun alsnog
zouden gecelebreerd worden 250 missen te weten 150 door de paters Kapucijnen en de
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resterende door de paters Minderbroeders tot lafenis hunner zielen. Willende dat er zullen
uitgedeeld worden aan de armen 4 veertelen koren in gebakken brood, de helft binnen de zes
weken na het af sterven van de langstlevende en de andere helft binnen de negen maanden
daarna te weten aan de armen van Zoerle Parwijs.
Item laten zij aan de kapel van Onze Lieve VrouwTer Voort onder de jurisdictie van Westerlo eens
een som van 25O guldens in courant geld en door de kapelmeesters of regenten der zelfde kapel
in renten te worden uit gesteld waarvoor deze kapelmeesters jaarlijks omtrent den sterfdag zullen
celebreren een gezongen mis of altijd durende jaargetijde en alzo twee missen jaarlijks tot lafenis
der zielen van hun testateuren en hun ouders ….
Item legateerden en maken zij aan de kinderen van Dimphna Van Den Brande des testateur half
zuster verwekt in het huwelijk met Jan Vermeerberghen # item aan de gelijke kinderen van Jan
Van Den Brande ook zijn half broer verwekt met Dimphna Lemmens en met Maria Verstraten,
item aan de kinderen van Henricus Van Den Brande en Joanna Helsen, item aan de gelijke
kinderen van Jacobus Van Den Brande verwekt zo in zijn eerste huwelijk als tweede huwelijk,
item aan de kinderen van Marten Van Den Brande ook zijn half broer gelijk zijn den voorschreven
Franciscus Van Den Brande en Jacobus Van Den Brande samen ... # … eens een som van
200 guldens om onder hun representanten gelijk verdeeld te worden en dat omdat ze voor de
zielen van de testateuren zouden bidden.
Item legateeren zij aan de gelijke kinderen van Peeter Helsen verwekt in het huwelijk met Anna
Maria Heijlen tot Strateneinde of aan hun representanten staaksgewijs te delen eens een som van
300 guldens courant. Item legateerden zij aan de navolgende, te weten aan de gelijke kinderen
van Peeter Helsen en Anna Maria Verbiest, aan de gelijke kinderen van Marten Helsen en
Dimphna Douwen, item aan de gelijke kinderen van Jan Helsen en Maria Soeten, item aan de
gelijke kinderen van Wilhelmus Helsen en Elisabeth Van Brande eens een som van 200 guldens
om onder hen staaksgewijs gedeeld te worden.
Item begeerden zij dat op de uitvaart van ieder van hen in het particulier aan iedere gebuur deze
uitvaart bijwonende zal gegeven worden een koek en een stuiver mitsgaders den dag der uitvaart
van hem testateur insgelijks een koek en een stuiver aan ieder gildebroeder alsdan present zijnde
en dat de ton bier dewelke ten voorschreven dag aan de gilde Sint Anthoni moet worden gegeven,
zal hebben Diestersche maten en insgelijks den dag der uitvaart van haar testatrice aan de gilde
vrouwen aldaar present zijn zal worden gegeven aan ieder een koek van één stuiver en aan hun
gezamenlijk een half tonne bier.
Dispositie van al hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke maakten zij aan elkaar de
eerststervende aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom en volle touchte en den
eigendom daarvan aan de gelijke kinderen van Peeter Helsen verwekt in zijn tweede huwelijk met
Anna Maria Heijlen ….
Derogerende bij deze ten dien einde en tot meer kracht gebruikende de open brieven van octrooi
bij hun testateuren geïmprereert in zijne Majesteits Souvereine Raad van Brabant op datum van 16
juli 1780 en alsnog ten dien einde casserende door en teniet doende alle voorgaande testamenten
voor deze datum gemaakt en wel speciaal zeker testament gepasseerd voor de notaris Jan
Baptist Soeten binnen Gelindel ten huize van hun testateuren ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van mij notaris, ter presentie van Henricus
Van Schoubroeck en Peeter Wuijts als geloofwaardige getuigen. Verklarende de testateuren de
waarde dezer testamentaire dispositie niet te excederen de som van 1900 guldens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 287.
Akte nr. 17

8 november 1781.

Op 8 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joseph Victor Verboven gehuwd met
Maria Dimphna Peeters, welke comparant verklaarde bij deze ontvangen en ter rente te hebben
opgelicht uit handen van Juffrouw Theresia Slegers meesteresse van het begijnhof van Herentals
een som van 600 guldens courant brabants geld.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot twee bunders
gelegen tot Licel onder Geel. Palende oost Marten Daems, zuid dezelfde, west de rentgelders erve
en noord de Veldstraat.
Aan hem rentgelder competerende bij koop van de erfgenamen Jacobus Blanken blijkens de
goedenisbrief daar van zijnde gepasseerd voor de wethouders van Geel op datum van 14 maart
1776 ondertekent J. Moortgat.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, coram Franciscus Van Linden en Philippus
Hendricks als geloofwaardige getuigen.
Ontvangen bij mij ondergeschreven pastoor van het begijnhof der stad Herentals uit handen van
Joseph Victor Verboven de som van 600 guldens courant Brabants geld in volle voldoening van
het voorstaande kapitaal mitsgaders nog 17 guldens en 10 stuivers over verschenen intrest,
consenterende dienvolgens in de cassatie.
Actum Herentals 5 september 1782. J. B. A. Van Batsven pastor absente matre.
Inliggende folio:
Mijnheer den Schout Schoubroeck,
Ik onder geschrevene geve volle procuratie aan Ue om op te trekken de honderd guldens courant
bij Norbertus Van Der Linden gelicht van de kerk van Tongerloo.
Actum Tongerloo deze 3 december 1781.
Norbert De Bruijn, pastor Tongerloens.
Den onder geschreven Norbertus Van Der Linden geef mits deze volle last en procuratie aan de
notaris M. N. Van Schoubroeck om in zijn eigen naam te ontvangen alle achterstallige huur over
een perceel erve gelegen in “ het waetereijnde “ zo wegens degene verschuldigd bij Jan Baptist
Janssens gewezen huurder als van de volgende pachters, met macht om daar over rekening te
maken en kwitantie te verlijden …. Actum Westerlo deze 3 december 1781.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 294.
Akte nr. 18

26 november 1781.

Condities en voorwaarden waarop Norbertus Verlinden inwoner der stad Aarschot publiekelijk zal
te koop presenteren zeker perceel erve, zowel land als bos gelegen onder “ het waetereijnde “,
groot omtrent 300 roeden. Palende oost de straat, zuid de begijn Mutsaerts, west en noord den
heer Thijs.
Compareerde alhier Joannes Baptista Peeters bejaarde jongman inwoner van Westerlo dewelke
na langdurige oproepen bij afwerving den handslag of proficiat heeft ontvangen voor de som van
305 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen, producerende alhier den persoon van Guillielmus
Peeters Jan Baptists zoon inwoner als voor dewelke verklaarde zich als borg te stellen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ten huize van Jan Baptist t’ Seijen (meijer) in “ het
waetereijnde “ present Jan Baptist Boeckx en Franciscus Verdonck als getuigen.
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Op 5 oktober 1781 compareerde Guillielmus Peeters J. B. Peeters zoon die de koopsom
verhoogde met twee hoogen en stelde Hendrick Janssens op “ de witbergh “ onder Herselt zich
als borg. J. B. Peeters stelde nog één hooge bij. Op 26 november na de derde stokslag is de
voorschreven Jan Baptist Peeters als gelaste van zijn moeder Anna Elisabeth Luijten koper
gebleven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 298.
Akte nr. 19

6 december 1781.

Condities en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Baptist Van Hout
publiekelijk aan de meestbiedenden zullen verkopen verscheidene kopen zowel van eiken bomen,
stronken als schaarhout dezelfde in hun schalmen aangewezen.
Totaal 19 kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, coram Jan Hermans en Adriaen Thijs als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 304.
Akte nr. 21

21 december 1781.

Op 21 december compareerden Joseph Matthijs en Anna Catharina Van Nuten gehuwden en
inwoners van Tongerloo, welke comparanten verklaarden ter rente te hebben opgelicht uit handen
van de Juffrouw Theresia Slegers meesteres der infirmerie van het begijnhof der stad Herentals
een som van 350 guldens courant Brabants geld.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land gelegen tot
Geneneijnde onder Tongerloo, groot omtrent 350 roeden. Palende oost en noord de abdij aldaar,
zuid Adriaen Van Nuten en west de straat. Item alsnog de helft van 200 roeden land “ het rijcaerts
dries “ genaamd onder Tongerloo. Palende in het geheel oost de straat, zuid Hendrick Van Nuten,
west de abdij aldaar en noord de waterloop. Het eerste aan hun comparanten competerende bij
deling wegens de tweede comparanten ten deze competerende en het tweede perceel bij koop
gezamenlijk gedaan tegen de erfgenamen van Cornelis Van Nuten blijkens goedenis daar over
gepasseerd voor de wethouders van Tongerloo op datum van 18 december 1781.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, coram Franciscus Van Linden en Jan Baptist
Versteijlen als geloofwaardige getuigen.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK.
VOLUME 6574
1782

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 310.
INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN: 1782
Nr.1

Testament van Martinus Vervoort en Joanna Constantia Verachtert.

nr.2

Testament van Jan Franciscus Van Calsteren en Anna Catharina Schoubroecks.

Nr.3

Testament van Guilliam Jansens en Maria Elisabeth Snoecks.

Nr.4

Testament van Hendrick Van Geel en Joanna Maria Van Geel.

Nr.5

Conditie van verkochte meubelen door Peeter De Keuster.

Nr.6

Scheiding en deling der goederen tussen Anna Catharina Michiels en Maria Elisabeth
Michiels.

Nr.7

Conditie van een perceel verkochte erve door Petrus Naets aan de Heere Van Cannaert.

Nr.8

Conditie van verkochte erfgoederen van wijlen Hendrick Soeten.

Nr.9

Conditie van verkochte haafelijke en erfelijke goederen van wijlen Anthoon Wuijts door Jan
Baptist Wuijts aan Philippus Jacobus Wuijts.

Nr.10 Akkoord of transactie tussen Lucia Verbeuk en Philippus Jacobus Wuijts wegens touchte.
Nr.11 Rentconstitutie van 300 guldens tot last van Marten Van Den Brande ten behoeve van Jan
Baptist Diels.
Nr.12 Testament van Guilliam Naets.
Nr.13 Procuratie van den notaris Stas verleden door Maria Medaets, Jan Franciscus Helsen en
Peeter Pen.
Nr.14 Codicille van Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van Rompaeij.
Nr.15 Verhuur van een perceel hooi was door Marten Wuijts aan Hendrick Verbiest.
Nr.16 Conditie van een verkochte heide aan Peeter Verlinden door Martinus Van Leuffel.
Nr.17 Rentconstitutie van 600 guldens tot last van Juffrouw Anna Elisabeth Verbiest ten behoeve
van het begijnhof tot Herentals.
Nr.18 Donatie inter vivos gedaan door Jan Heijlen aan Gommarus Verhoeven.
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Nr.19 Testament van Peeter Van Hout.
Nr.20 Rentconstitutie van 175 guldens tot last van Adriaen Van Hemelen, ten behoeve van Maria
Catharina t’ Seijen.
Nr.21 Attestatie gegeven door Jan Bouwen en Adriaen Peeters, in faveur van Gilliam Bruijnseels
en Theresia Faes.
Nr.22 Testament van Cornelius Franciscus Van Looij.
Nr.23 Rentconstitutie van 250 guldens tot last van Maria Elisabeth Snoecks aan Jan Baptist Van
Hemelen.
Nr.24 Conditie van een verkocht perceel erve door Peeter Joseph Naets aan Lenaerdt Toelen.
Nr.25 Codicille van Guilliam Naets.
Nr.26 Conditie van verkocht schaarhout door Juffrouw de weduwe de heer doctor Van Genechten
Nr.27 Testament van Rumoldus Balthazar Coomans en Theresia Kempenens.
Nr.28 Rentconstitutie van 232 guldens tot last van Franciscus Zegers ten behoeve van Jan
Baptist Boecks in het Watereijnde.
FINIS.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 312.
Akte Nr. 1

30 januari 1782.
In den naem Godts amen

Op 30 januari 1782 compareerden Martinus Vervoort en Joanna Constantina Verachtert
gehuwden en inwoners van Westerlo ten gehucht van Overwijs den eerste comparant gezond van
lichaam en de tweede comparante ziek te bedde liggende, beiden hun verstand wel machtig
zijnde, welke comparanten verklaarden met goede deliberatie en uit vrije wil te ordonneren dit hun
testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart
naar staat en macht en dat tot lafenis hunner zielen van ieder der testateuren zouden gecelebreerd
worden 12 gelezen missen.
Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke laten en maakten zij den
eerststervende aan de langstlevende de volle touchte en gebruik en den eigendom daarvan
latende aan hun wettige kinderen in dit huwelijk verwekt … met macht van zijn of haar assistentie
te mogen assumeren en substitueren dusdanige persoon of personen als het hem of haar
goeddunkt en zal believen en wel namelijk om te komen tot scheiding en deling met Jacobus
Verachtert de broer van de testatrice over alle gronden van erven en de volle nalatendheid uit
hoofde van haar gemeenschappelijke ouders alsnog in onverdeeld recht competerende …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wersterlo ten huize van de testateuren, ter presentie van
Laurent Hendrick De Vellè en Jan Baptist Van Dijck als geloofwaardige getuigen. Zij testateuren
verklaarden de waarde van deze dispositie te excederen de som van 900 guldens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 317.
Akte nr.2

11 februari 1782.
In den naem Godts amen

Op 11 februari compareerden voor mij openbaar notaris Jan Franciscus Van Casteren en Anna
Catharina Schoubroeckx gehuwden en inwoners van het dorp van Tongerloo, den eerste
comparant gezond van lichaam en de tweede comparante een weinig onpasselijk, beiden hun
verstand en memorie wel machtig, welke comparanten verklaarden met wel bezochte zinnen te
maken en te ordonneren dit hun testament of akte van uiterste wille.
Willende en begerende dat hunne dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met
een eerlijke uitvaart naar staat en macht.
Dispositie van al hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erflijke laten en maakten zij den
eerststervende aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom op last van te betalen de
kosten der begrafenis uitvaart, mitsgaders de haafschulden waarmede zij testateuren zijn belast.
Dispositie voor al hun erfelijke goederen laten en maakten zij testateuren te volle touchte en
latende de legitieme aan hunne wettige kinderen in dit huwelijk verwekt en laten ze den eigendom
van hetzelfde ook aan hun kinderen uit dit huwelijk en bij voor aflijvigheid der zelfde aan hun
wettige representanten staaksgewijs.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo ten huize van de testateuren, coram Henricus Van
Schoubroeck en Peeter Van Hemelen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 321.
Akte nr. 3

14 februari 1782.
In den naem Godts amen

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat op heden 14
februari compareerden voor mij openbaar notaris Guillielmus Janssens en Maria Elisabeth
Snoeckx gehuwden en inwoners alhier in Weterlo en beiden gezond van lichaam, gaande en
staande en hun verstand over alles wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden
met wel bedachte zinnen en uit eigen vrije wil bij deze te ordonneren dit hun testament of akte van
uiterste wil.
Ten eerste recommandeerden zij dat hun dode lichamen zouden bergraven worden ter gewijde
aarde met een eerlijke uitvaart naar staat en macht, een mis met diaken en subdiaken waaronder
moeten gecelebreerd worden tot lafenis hunner zielen na ieders afzijdigheid nog twee missen.
Dispositie van hunne haafelijke meubelen en effecten maakten zij den eerststervende aan de
langstlevende van hun beiden de volle eigendom en dat de langstlevende zal gehouden zijn aan
ieder van hun kinderen samen in dit huwelijk verwekt gekomen zijnde tot een ouderdom van 25
jaar of tot een geapbrobeerden staat hetzij geestelijk of wereldlijk te moeten geven voor uitzet eens
een som van honderd guldens courant.
Item begeerden zij testateuren ingeval hun zoon Joannes Franciscus Janssens zou genegen
zijn en komen tot den stiel van het wevers ambacht in dat geval zal de langstlevende testateur
geven aan hun zoon een beste weefgetouw met alsnog de boeken of instructies rakende de
servieten weverij, zo nochtans dat in tegendeel van dien de langstlevende ook zal moeten geven
en tellen aan ieder van hunne verdere kinderen ter exclusie van hun voorschreven zoon, hetzij in
geld of het equivalent van de waarde van het weversgetouw bij schatting.
Dispositie van hun erfgoederen waarvan zij de touchte maken aan de langstlevende gedurende
het leven en den eigendom aan hun voorschreven kinderen.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 165

Mocht het gebeuren dat al hun kinderen kwamen aflijvig te worden zo is het de wil dat al hun
resterende erfgoederen in dat geval en anders niet zullen komen in volle eigendom aan de
wederzijdse vrienden of bloedverwanten van hun testateuren op de volgende manieren. Te weten
de erfgoederen der testateur aan zijn bloedverwanten staakgewijs en de erfgoederen gekomen
van de testatrice aan het enige achtergelaten kind van wijlen haar broer Joannes Snoeck. Item
aan de kinderen van haar zuster Maria Dimphna Snoeck gehuwd met Peeter Van Deijck en aan
de kinderen van Anna Cornelia Snoeck gehuwd met Joannes Wendelen, om aan al dezelfde
hoofdelijke bewijs zonder enig voordeel prerogatief te suïcideren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ten huizen van mij notaris, ter presentie van H. J.
Van Schoubroeck en Peeter Wuijts als getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
De testateuren verklaarden de waarde van deze dispositie niet te excederen ter som van 1900
guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 327.
Akte nr. 4

20 februari 1782.
In den naem Godts amen

Op heden 20 februari compareerden voor mij openbaar notaris Hendrick Van Geel inwoner van
Noorderwijk bejaarde jongman en Joanna Maria Van Tongerlo bejaarde dochter inwoonster van
Tongerloo, kinderen van wijlen Jan Baptist Van Geel en Christina Swinnen, de eerste
comparant gezond van lichaam en de tweede comparant ziek te bedde liggende, hun vijf zinnen en
verstand wel machtig, welke comparanten willen te kennen geven bij deze te ratificeren en van
waarde te houden alzulk testament dat ze gezamenlijk voor mij notaris en getuigen binnen
Tongerloo op 12 januari 1781 hebben gepasseerd willende en begerende dat hetzelfde in al zijn
delen en punten zouden worden achtervolgt, zo nochtans dat zij codicillateuren mits deze nog
ordonneren dat ingeval den eerststervende van hen en achterlatende een wettige kind of
descedenten en de langstlevende van hun kwam aflijvig te worden zonder wettig kind of kinderen
na te laten dat in dat geval en anders niet het restant van alle haafelijke als erfelijke goederen
zullen gaan in volle eigendom aan de wettige kinderen der eerststervende van hunne
codicillatueren staaksgewijs.
Verdere vermelding dat ook in volle eigendom zal komen aan Franciscus Verachtert en Anna
Maria Verachtert kinderen van Martinus Verachtert en wijlen Christina Swinnen hun halfbroer
en zuster en bij hun aflijvigheid aan hun wettige representanten staaksgewijs.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram H. J. Van Schobroeck en Adrianus
Huijsmans als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 331.
Akte nr. 5

21 februari 1782.

Condities en voorwaarden waarop Peeter De Ceuster en Maria Elisabeth Peeters publiekelijk zal
te koop stellen hun haafelijke meubelen en effecten. Volgt een lijst van goederen met vermelding
van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aangaande de verkoop van het vee:
Lambert Cornelis van Berlaer kocht het veulen voor 73 guldens, borg Jan Geps van Noorderwijk.
Peeter De Ceuster kocht voor 12 guldens 5 stuivers het kalf. Peeter De Backer van Olen kocht een
koe voor 30 guldens, borg Peeter Franciscus De Backer ook van Olen.

Notariaat Martinus Norbertus Van Schoubroeck 1775-1796

Pagina | 166

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Tongerlo, ter presentie van Peeter Willems en H.
Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 340.
Akte nr. 6

27 februari 1781.

Op 27 februari compareerden Anna Catharina Michiels gehuwd en bijgestaan met Marten
Vleugels inwoners van Zoerle Westerlo op “ den bergh “ ter ene en Maria Elisabeth Michiels
weduwe van wijlen Peeter Van Echelpoel inwoonster van Zoerle Parwijs en ten deze bijgestaan
met Jan Baptist t Seijen als president schepene van Parwijs en Adrianus Van Leuffel tot het
nabeschreven de macht en autoriteit aan haar geven uit kracht van testament van wijlen de
voorschreven Peeter Van Echelpoel gepasseerd voor de notaris C. Coomans en getuigen op
datum van … (leeg) 1781.
Welke comparanten verklaarden mits deze in der minne met goede deliberatie te scheiden en te
delen in twee gelijke parten A en B. Zowel huizen, landerijen, weiden, beemden, bossen en heiden
aan de voorzegde Anna Catharina Michiels en Maria Elisabeth Michiels bij de dood en
aflijvigheid van wijlen hun ouders Jan Baptist Michiels en Anna Catharina Douwen
competerende.
Aan de eerste kavel werd gesteld zeker huis met de schuur en annex gebouwen, hof en
binnenveld met alsnog zeker recht tot de straat en “ de lisse “ in het gebroekt onder Zoerle
Westerlo. Palende de gebouwen, hof en binnenveld oost Hendrick Van Den Brande, zuid Adriaen
Van Hagt, west de straat en noord dezelfde H. Van Den Brande.
Item zeker perceel genaamd “ de rooijbroecken “ groot omtrent een derdel onder Westerlo
wezende land en weide. Palende oost het straatje en Jan Goovers erfgenamen, zuid en west
Catharina Van Leuffel en noord “ de leemputten “.
Item alsnog de juiste helft in zeker perceel weide langs de oostzijde genaamd “ lievekens heuvel “
op de last van de weg te laten of libere passagie naar zekere beemd daarachter aan gelegen.
Groot dit part omtrent 150 roeden. Palende oost Jan Liekens, zuid Hendrick Lauwrijs erfgenamen
west de juiste wederhelft en noord het straatje en de weduwe van Marten Helsen.
Item een perceel land “ de heijde “ genaamd voor de grootste helft van het geheel zuidwaarts
gelegen aan “ de gaukens heijde “ onder Westerlo. Palende deze helft oost Jan Goijvaerts
erfgenamen, zuid Peeter De Backer erfgenamen, west Marten Heijlen en noord de wederhelft.
Item alsnog een perceel land “ het heijveldt “ genaamd onder Westerlo, groot omtrent 170 roeden
op de last van een rente van 400 guldens ten behoeve van Peeter Peeters korenmeter in de abdij
van Tongerloo. Palende noord Peeter Thoelen erfgenamen, zuid Adriaen Van Haeght, west Jan
Baptist Van Hout erfgenamen en oost Hendrick Van Den Brande.
Deze kavel is bevallen bij voorkeuze aan Anna Catharina Michiels.
Aan de tweede kavel werd gesteld zeker perceel land gelegen onder Langdorp in “ de gijmel “
groot omtrent ander halve zille. Oost en noord de straat, west de erfgenamen …Verstraeten.
Item een perceel land gelegen onder Aerschot in “ de sauffraenberghen “ groot omtrent een zille
Oost Le Corbusier en noord “ de bogaerden “ van Aerschot.
Item een perceel land genaamd “ den dennenbosch “ in de Maeijstraete onder Herselt, groot
omtrent 300 roeden. Oost Jan Stevens erfgenamen, zuid het Capittel van Aerschot.
Item een perceel hooi was gelegen in “ het broeck “ onder Westerlo Heultje, groot 80 roeden.
Palende zuid en west de erfgenamen Jan Willems en Franciscus Helsen en noord en ten dele oost
de Laecke.
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Item de helft in een perceel dries westwaarts genaamd “ den lievekens heuvel “ groot deze helft
circa 150 roeden. Palende deze helft oost de wederhelft in den eerste kavel, zuid Hendrick
Lauwrijs erfgenamen, west Gilliam Weijnants en noord Marten Helsen over het straatje.
Item alsnog de kleine helft in een perceel land noordwaarts gelegen, genaamd “ de gaukens
heijde “ groot deze helft omtrent 150 roeden. Oost de weduwe P. H. Halloint, zuid de grote
wederhelft in de eerste kavel gesteld, west Jan Baptist Van Echelpoel en noord …Geijsmans.
Deze kavel werd aangeschreven aan Maria Elisabeth Michiels.
Volgen verdere beschrijvingen van de voorwaarden van deze scheiding en deling. Aldus gedaan
en gedeeld binnen Zoerle Parwijs, coram Henricus Van Schoubroeck en Jan Verlinden als
getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 346.
Akte nr. 7

20 maart 1782.

Op 20 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Josephus Naets en Anna Elisabeth
Van Den Brande gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo ter ene en de heer Matthias Van
Canart D’Hamale heer van Wittegracht inwoner van Lier ter andere zijde, welke eerste
comparanten verklaarden mits deze in volle eigendom te hebben overgegeven aan en ten
behoeve van de tweede comparant zeker perceel erve, zowel bos als weide aan elkaar gelegen
onder Zoerle Westerlo, groot omtrent de 250 roeden. De weide linea recta volgens zekere gracht
lopende hierdoor van het westen naar het oosten naast de erve of nieuw beplant bos des heer
koper daar westwaarts tegen gelegen. Palende oost de heer koper en Jan Mindelaers erfgenamen
zuid de verkopers weide of het wederdeel der zelfde weide hier af gedeeld, west den heer koper
met het nieuw beplant bos en noord Gommer Verhoeven gewoonlijk genaamd “ den kersten
bempt “.
Aan de verkopers competerende bij koop tegens de erfgenamen van Peeter Soeters blijkens de
goedenisbrief van datum 15 januari 1777 gepasseerd voor de wethouders van Westerlo. Deze
verkoop werd aangegaan omen mits een som van 175 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo, coram Marten Hemels en Adriaen Steurs.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 350.
Akte nr. 8

22 april 1782.

Condities en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Hendrick Soeten, te weten
Elisabeth Soeten weduwe van wijlen Cornelis Van Everbroeck als aangestelde testamentelijke
voogden over haar zoon Josephus Van Everbroeck benevens Gommarus Van Everbroeck zo
in eigen naam als in kwaliteit van wettelijke voogd over de voorzegde Joseph Van Everbroeck.
Item J. Franciscus Van Everbroeck, G. Joseph Van Everbroeck allen zonen van de gezegde
Elisabeth Soeten en Cornelis Van Everbroeck. Dezelfde Elisabeth en de voorzegde Gommarus
ten deze gebruikende de macht aan hen gegeven door de heren wethouders der stad Lier gevolgd
op hun rekwest op datum van 13 maart laatstleden ondertekent Verreijcken. Item Peeter Van Den
Bolck zo in eigen naam als in kwaliteit van gelaste vanwege zijn broer Jan Baptist Van Den
Bolck ingevolge manuele procuratie door dito Jan Baptist Van Den Bolck aan hem verleden op
datum van 8 maart van dit jaar 1782 en finaal Peeter Helsen en Adriaen Siongers in kwaliteit als
wettelijke voogden over Adrianus Soeten zoon van wijlen Adriaen Soeten en Elisabeth
Siongers allen zo als erfgenamen als in hun voorschreven kwaliteit zich sterk makende voor de
validiteit van deze publieke verkoop en aan de meestbiedenden te presenteren alle gronden van
erven bij den voorschreven Hendrick Soeten achtergelaten.
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Eerste koop bestaande in een perceel land groot omtrent 100 roeden gelegen ten gehucht van
Bergom onder Herselt, genaamd “ de schomme “. Palende oost den heer markies van Westerlo,
zuid Franciscus Van Gehuchten erfgenamen, west het convent van Tongerloo en noord Marten
Dens. Op deze koop werd een lijfkoop gesteld van 25 potten goed bier. Na langdurige oproepen is
het voorzegde perceel land bij de derde werve in koop gebleven aan Peeter Van Den Putte voor
de som van 115 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Jacob Celen stelde zich borg, getuigen
waren Peeter Van De Put en J. B. De Witt.
De tweede koop bestaande in een mastbos, groot 100 roeden en hebbende de vorm van een
driehoek gelegen onder Herselt. Palende met de punt Franciscus Van Genechten, zuid den heer
Helsen, west Peeter Struijven en noord de straat. Op deze koop werd gesteld voor lijfkoop 16
potten goed bier. Het voorstaande perceel opgeroepen zijnde is bij de derde werve in koop
gebleven aan Peeter Wuijts voor de som van 51 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. H. J.
Van Schoubroeck stelde zich borg. Op 22 april werd dit perceel mastbos opnieuw opgeroepen en
heeft niemand daar meer voor geboden en is deze koop bij stokslag aan de voorschreven Peeter
Wuijts gebleven
De derde koop bestaande in een perceel mastbos gelegen omtrent “ het kiedorp “ onder Herselt.
Palende oost de straat, zuid Jan Baptist Leukens, west en noord de verkopers mastbossen.
Op 3 april was Martinus Van Den Bergh koper van dit perceel voor de som van 47 guldens en
stelde daarop nog 5 hoogen. F. G. Coomans stelde zich borg. Dezelfde Martinus is de koper
gebleven na het geven van de derde stokslag.
Vierde koop bestaande in een perceel mastbos gelegen omtrent “ het kiedorp “ groot 600 roeden.
Palende oost en noord de straat, zuid den voorgaande koop of kopers erve, zuid Cornelis Van
Heijst en west Franciscus Van Genechten. Jacobus Celen was koper voor de som van 806
guldens en stelde daarop nog 35 verdieren. Jan Geijsens stelde zich borg.
Volgende folio bevat verhogingen (hoogen of verdieren) van de koopsommen van voorstaande
kopen.
De vijfde koop bestaande in een perceel weide genaamd “ het kerssebroeck “ gelegen onder
Westerlo Straeteneijnde, groot ander halve zille. Palende oost Guilliam Verluijten, zuid den heer
Van Cannaert of de Wimpe, west Merten Helsen en noord Joseph Gebruers. Peeter Van Den
Bolck ontving den palmslag van deze koop voor de som van 100 guldens en stelde daarop nog 10
hoogen. Peeter Helsen stelde zich als borg. Dezelfde Peeter Van Den Bolck is koper gebleven
na het geven van den derde stokslag op datum van 22 april 1782.
De zesde koop een perceel bos genaamd “ den haesendoenck “ gelegen onder Westerlo tot
Straeteneijnde groot een half bunder. Palende oost Peeter Van Den Bolck, zuid Peeter Horemans
cum suis, west Franciscus Gebruers en noord Dimphna Helsen. Martinus Vermeerbergen werd
koper voor de som van 200 guldens en stelde daarop nog 4 hoogen Martinus Helsen stelde zich
borg. Martinus Vermeerbergen is koper gebleven.
De zevende koop zeker perceel land onder Tongerloo gelegen, genaamd “ den houdtswinckel “,
groot een half bunder. Palende oost Peeter Helsen, zuid Guilliam Helsen, west Franciscus
Vermeerbergen en Hendrick Baeten en noord Merten en Maria Helsen. Peeter Van Den Bolck
ontving den proficiat of palmslag van deze koop voor de som van 555 guldens en stelde daarop
nog 20 hoogen. Peeter Helsen stelde zich als borg. Peeter Van Den Bolck is koper gebleven.
Achtste koop bestaande in een bunder heide en mast onder Westerlo op “ de goirheijde ”.
Palende oost Adriaen Peeters, zuid de verkopers mastbos, west de straat en noord de baan naar
Itegem. Wilhelmus Helsen werd de koper van dit perceel voor de som van 21 guldens en stelde
daarop nog 4 hoogen. Adriaen Peeters stelde zich borg.
Negende koop een perceel mastbos groot omtrent een bunder gelegen op “ de goirheijde “ onder
Westerlo. Palende oost de verkopers heide, zuid “ de gemeijnte schanse “, west de straat en
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noord de verkopers erve. Peeter van den Bolck ontving den palmslag van deze koop voor de som
van 95 guldens en stelde daarop nog 10 verdieren. Martinus Helsen stelde zich als borg. Peeter
Van Den Bolck is koper gebleven.
Tiende koop bestaande in twee bunders heide gelegen in “ de goirheijde “ onder Westerlo.
Palende oost de straat naar “ het boisterven “ ?, zuid de straat, west de schans van de gemeente
van Westerlo en de verkopers erve en noord Adriaen Peeters. Peeter Helsen is bij afwerving
koper gebleven voor de som van 38 guldens en stelde daarop nog 6 hoogen. Martinus Helsen
stelde zich borg.
Elfde koop zeker omtrent 3 zullen heide gelegen als voor op “ de goirheijde ”. Palende oost de
verkopers erve, zuid en west de straat en noord “ de gemeijnte schanse “ van Westerlo. Peeter
Van Den Bolck is bij afwerving koper gebleven voor de som van 5 guldens en stelde daarop nog 5
hoogen. Peeter Helsen stelde zich borg.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo ten huize van de weduwe P. M. Meijnckens
en Amandus Helsen, coram H. J. Van Schoubroeck en J. B. De Witt als getuigen.
Volgen verdere verhogingen van voorstaande verkopingen. Ook een ratificatie betreffende de
punten en clausulen van voorstaande kopen van wijlen Hendrick Soeten zijn gewezen oom,
gedaan door Joannes Franciscus Van Everbroeck.
De koopsommen met hoogen en verdieren belopen te samen de som van 2172 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 363.
Akte nr. 9

25 april 1782.

Op 25 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Wuijts actueel gehuwd met
Anna Maria Kenincks inwoner van Westerlo ter ene en Philippus Jacobus Wuijts bejaarde
jongeman inwoner der stad Brussel ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarden mits
deze verkocht te hebben aan de voorzegde tweede comparant zijn broer zijn geheel part en deel in
zowel de haafelijke als erfelijke goederen achtergelaten bij wijlen hun gemeenschappelijke broer
Anthoon Wuijts. Stellende hij eerste comparant alzo mits deze zijn voorzegde broer Philippus
Jacobus Wuijts tweede comparant ten deze zijne stede en plaatse en ook in al het recht hetwelk
hij eerste comparant in de voorzegde goederen van wijlen den gezegden Anthoon Wuijts al reeds
is hebbende, waarvoor hij tweede comparant aan den eerste comparant beloofde te betalen eens
een som van 30 guldens courant Brabants geld. Dat hij tweede comparant aan en ten huize van
den eerste comparant zijn broer en verkoper gedurende het leven van hem eerste comparant
alsnog jaarlijks zal betalen bij vorm van lijfrenten een som 5 guldens courant geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Baptist Van Dingenen en Anthoon
Cools als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK -366.
Akte nr. 10

27 april 1782.

Op 27 april compareerde voor mij openbaar notaris, Lucia Verbeek weduwe van wijlen Anthoon
Wuijts inwoonster van Westmeerbeek ten deze bijgestaan met een vreemde voogd aan haar
gegeven ter ene en Philippus Jacobus Wuijts bejaarde jongman en inwoner der stad Brussel ter
andere zijde, welke comparanten om kwesties en geschillen te voorkomen tussen hun of hun
erfgenamen betreffende de goederen achtergelaten bij wijlen den voorzegde Anthoon Wuijts in
touchte bij de eerste comparante, verklaarde mits deze met rijp beraad in der minnen zijn overeen
gekomen op de volgende manieren.
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Te weten dat de eerste comparante mits deze is afstappende ten behoeve van de de tweede
comparant aan de touchte of jaarlijks gebruik van de erfgoederen achtergelaten bij wijlen haar
voorzegde man Anthoon Wuijts. Den tweede comparant beloofde aan de eerste comparante te
betalen eens een som van 85 guldens courant Brabants geld waarmede zij verklaarde vergenoegd
te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Jan Baptist
Goijvaerts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 370.
Akte nr. 11

29 april 1782.

Op 29 april compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Van Den Brande Peeterssone
gehuwd met Joanna Maria Geijsels inwoner van Zoerle Parwijs, welke comparant verklaarde ter
rente te hebben opgelicht uit handen van Jan Baptist Diels en Elisabeth Van Schoubroeck
inwoners van Schobbroeck onder Westerlo gehuwden een som van 300 guldens courant Brabants
geld.
De comparant rentgelder stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker huis, hof en
binnenblok daar aan gelegen, groot omtrent 100 roeden gelegen onder Gelindel jurisdictie van
Zoerle Parwijs. Palende oost Adriaen Van Den Brande, zuid Marten Wouters erfgenamen, west
dezelfde erfgenamen en noord “ de pleijne “ of “ vroente “. Item alsnog zeker perceel bos gelegen
in Westerlo. Palende oost Guilliam Helsen, zuid Peeter Wuijts, west Elisabeth Van Den Bosch en
noord Jacobus De Winter.
Aan de comparant rentgelder competerende uit den hoofde van wijlen zijn ouders en aan hem bij
deling aangekomen zo hij verklaarde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J.
Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 375.
Akte nr. 12

11 mei 1782.
In den naeme Godts amen

Op heden 11 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Naets weduwnaar van wijlen
Maria Catharina Heuskens inwoner van Wiekevorst, ziek van lichaam, zijn verstand en memorie
in alles wel machtig, welke comparant verklaarde hierbij te maken en te ordonneren zijn testament
of akte van uiterste wille.
Ten deze evoceerde en casseerde hij testateur al zijn voorgaande testamenten. Ten eerste
recomanderende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart en begerende dat daags na zijn uitvaart alsnog zou gecelebreerd worden een gezongen
mis tot lafenis zijner ziel met uit deling van een veerdel koren in gebakken brood aan de arme
mensen dezer parochie dewelke aldaar present zullen zijn.
Voorts begerende vermits zijn dochter Anna Catharina Naets bij haar testament gepasseerd voor
mij notaris op datum van 15 maart 1780 hadde begeert dat na haar dood van hem testateur tot
lafenis zijner ziel zouden moeten gecelebreerd worden voor 75 guldens gelezen missen welke som
niet genoegzaam is tot het celebreren van 300 missen ….
Item begeerde hij testateur dat zijn na te noemen erfgenamen binnen de twee maanden na zijn
overlijden aan de regenten der parochiale kerk alhier eens een som van 300 guldens courant
Brabants geld zouden tellen, waarvoor deze gehouden zijn jaarlijks te doen celebreren drie
solemnele missen altijd durende jaargetijden te weten omtrent den sterfdag ….
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iItem begeerde hij testateur dat binnen den voorschreven tijd alsnog zouden gesteld worden aan
de regenten der Arm Tafel alhier eens een som van 200 guldens, waarvoor zij zullen gehouden
zijn jaarlijks te celebreren twee altijd durende jaar getijden of gezongen missen, één tot lafenis der
ziel van wijlen Adriaen Naets en één tot lafenis der ziel van Adriana Bellens des testateuren
ouders.
Item legateerde hij aan Isabella Naets Franciscusdochter wonende tot Herselt waarvan hij
(doop) peter is eens een som van 50 guldens voor een gedenkenis.
Dispositie van al zijn resterende tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke maakte hij
testateur aan de kinderen van wijlen zijn broer Joannes Naets en Anna Catharina Geps. Item
aan de kinderen van wijlen Franciscus Naets zijn broer en Maria Derboven. Item aan de
kinderen van zijn broer Hendrick Naets en wijlen Maria Kersselaers. Item aan de kinderen van
wijlen zijn broer Adriaen Naets daar moeder af leeft Maria Catharina De Schutter, om daarin
gezamenlijk te suïcideren en onder hun allen hoofdelijk gedeeld te worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst ten huize van hem testateur, coram Hendrick
Josephus Van Schoubroeck en Josephus Van Deijck als geloofwaardige getuigen. Verklaarde den
testateur de waarde van deze dispositie niet te excederen de som van 1950 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 380.
Akte nr. 13

28 juni 1782.

Op 28 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Maria Medaets weduwe van wijlen
Norbertus Andreas Helsen als opper testamentaire voogdes over haar minderjarige kinderen met
wijlen haar voorzegde man verwekt gepasseerd voor mij notaris en getuigen binnen Westerlo op
20 september 1780. Item Jan Franciscus Helsen en Peeter Pen beiden als wettelijke voogden
over de gezegde kinderen, allen inwoners van Westerlo, de eerste comparante renoncerende aan
alle privilegies en behulp middelen, welke comparanten verklaarden mits deze te constitueren en
machtig te maken Mr. G. Stas notaris binnen de hoofdstad Loven residerende om in hun naam te
mogen verkopen of te transporteren alzulke rente van 1000 guldens kapitaal als den heer Albert
Pasteels of zo wie aan de comparanten of hun wezen is geldende en aan den tweede comparant
ten deze in eigendom competerende bij de dood van wijlen Maria Elisabeth Helsen der wezen
moeije (tante).
Actum Westerlo, coram Petrus Geerardus Wouters en Martinus Norbertus Verbiest als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 383.
Akte nr. 14

30 juni 1782.
In den naeme Godts amen

Op 30 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van
Roempaeij gehuwden en ingezetenen van Zoerle Parwijs, den eerste comparant ziek te bedde
liggende en de tweede comparante gezond van lichaam, beide comparanten hun verstand wel
machtig zijnde, welke verklaarden mits deze onbedwongen van iemand hierbij deze te ratificeren
alzulk testament gepasseerd voor mij notaris en de getuigen binnen Westerlo op 6 november 1781
willende en begerende dat hetzelfde in al zijn punten en delen zal stand grijpen zo nochtans dat zij
codicellateuren mits deze willen dat boven den eigendom die zij of ieder van hun is hebbend en
reserverende in zeker huis en erve daaraan annex gestaan en gelegen in het dorp van Zoerle bij
hun onlangs samen gekocht en nu bewoond, de langstlevende van hun codicillateuren daar ook
zal hebben de volle touchte gedurende het leven der langstlevende, dat de helft der touchte van
het huis alsdan zal zijn en vallen aan Joanna Maria Van Den Brande de halfzuster van de
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codicillateurs gehuwd met Adriaen Vervoort ingeval zij dan nog in leven is en de andere juist helft
in de touchte der gezegd huis en erve zal vallen aan Peeter Helsen hier geïnstitueerde erfgenaam
en den eigendom te weten voor de juiste helft aan de gelijke kinderen van Franciscus Van Den
brande verwekt met Joanna Helsen. Item aan de gelijke kinderen van Jacobus Van Den Brande
waarvan hij codicillateur halve oom is, om daar hoofdelijk gelijk te succederen op last van te
dragen de helft in de last of obligatie bij hun codicillateuren opgehaald ter rente tot voldoening van
de koopsom van het gezegde huis en erve en de andere juiste helft aan Peeter Helsen
Adrianussone wonende tot Straeteneijnde onder Tongerloo op last van te dragen de helft der
schulden tot de koop als voorschreven ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle ten huize van hun codicillateuren, coram Joannes
Franciscus Wuijts en Peeter Wuijts als geloofwaardige getuigen. Den codicillateur verklaarde
wegens zijn ziekteniet meer te kunnen schrijven en verklaarde de waarde dezer niet te excederen
de som van 450 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 387.
Akte nr. 15

3 augustus 1782.

Op 3 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Martinus Wuijts inwoner van het dorp
Westerlo ter ene en Hendrick Verbiest inwoner van Herselt in het dorp ter andere zijde, welke
eerste comparant verklaarde mits deze in huur te hebben uit gegeven aan de tweede comparant
zeker een perceel hooi was, groot omtrent de 200 roeden gelegen in het gebroekt op “ het
schaepwas “ of “ de nieuw bemden “ onder Zoerle Westerlo, zijnde een vierde uit een bunder
jaarlijks rijdende of wisselende tegen de mede deelhebbers, aan den tweeden comparant wel
bekend om en mits daarvoor jaarlijks te betalen een som van 15 guldens en 5 stuivers courant
Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Ibens en Peeter Vonckx.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 391.
Akte nr. 16

31 augustus 1782.

Op 31 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Van Leuffel bejaarde jongman
en inwoner van Zoerle Parwijs. Item Anna Catharina Van Leuffel bejaarde dochter inwoonster als
voor ten deze bijgestaan met haar broer Adrianus Van Leuffel, welke comparanten verklaarden
mits deze en ieder van hun in het particulier verkocht te hebben aan Peeter Verlinden en Maria
Anna Lemmens gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs in “ de wijcke “ aldaar, te weten ieder
van hun een half bunder heide gelegen in “ de goorheijde “ onder Westerlo.
Aan hun comparanten competerende en aangekomen bij scheiding en deling der goederen van
wijlen Adriaen Van Leuffel en Dimphna Douwen hun ouders, gepasseerd voor de wethouders
van Westerlo op datum van 15 oktober 1767. Palende oost Peeter Boogaerts, zuid Anna Elisabeth
Verlinden, west de straat en noord Adriaen Van Leuffel, welke verkoop werd aangegaan voor de
som van 57 guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 394.
Akte nr. 17

2 september 1782.

Op 2 september compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Anna Elisabeth Verbiest
inwoonster der stad Lier gehuwd met Sr. Franciscus Van Der Veecken brouwer aldaar en hier
mede comparerende, welke eerste comparant uit kracht van zekere procuratie op haar verleden op
datum van 31 augustus 1782 gepasseerd binnen de stad Lier en ondertekent J. B. Van Den
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Brande, verklaarde mits deze ter rente te hebben opgelicht uit handen van Juffrouw Theresia
Slegers als meesteres der infirmerie van het begijnhof der stad Herentals een som van 600
guldens courant Brabants geld.
Zij comparante rentgeldster stelde speciaal tot pand vooreerst zekere weide alhier gelegen binnen
Westerlo, groot omtrent de 400 roeden. Palende oost Peeter Struijven erfgenamen, zuid Hendrick
Verbiest, west den heer Paulij en noord Franciscus Huijpens. Item zeker 300 roeden land onder
Westerlo. Palende oost de dreef op Tongerloo, zuid François Peeters erfgenamen, west Peeter
Verboven erfgenamen en noord P. J. Meijnckens erfgenamen.
De voorzegde percelen van erven aan haar comparante in touchte en aan den voorschreven haar
zoon Jan Baptist Van Den Brande in eigendom competerende blijkens scheiding en deling
gepasseerd voor de notaris Verlinden binnen Westerlo op datum van 1 maart 1762.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Lier, coram Petrus Norb. Van Schoubroeck en
Joseph V. Verboven als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 398.
Akte nr. 18

4 september 1782.

Op 4 september compareerde voor mij openbaar notaris, Jan F. Heijlen bejaarde jongman en
inwoner der jurisdictie van Wiekevorst ter ene en Gommarus Verhoeven gehuwd met Theresia
Heijlen inwoners als voor ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde mits deze uit
zonderlinge genegenheid onherroepelijk bij donatie inter vivos of onder levenden overgegeven te
hebben in volle eigendom aan en ten behoeve van zijn voorzegde zwager Gommarus Verhoeven
en zijn voornoemde zuster Theresia Heijlen, vooreerst zeker een perceel zowel, bos, land en
weide geheten “ de deutsche heijde “ groot circa 300 roeden gelegen onder het canton Gelindel
jurisdictie van Westerlo. Palende oost Jan Helsen erfgenamen, zuid Jacobus Heijlen, west
Theodoor Verluijten erfgenamen en noord Jan Gebruers erfgenamen en anderen.
Item een schaarbos geheten “ den balenbosch “ groot omtrent 50 roeden gelegen als voor.
Palende oost Jan Baptist Stevens, zuid Franciscus Gebruers, west Martinus Helsen en noord
dezelfde. Op conditie dat hij tweede comparant zij huisvrouw of nakomelingen jaarlijks aan de
eerste comparant zouden geven en tellen een som van 20 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer Alexander Coquille en
M. Jospehus Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 401.
Akte nr. 19

17 oktober 1782.
In den naeme Godts amen

Op heden 17 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Hout, laatste
weduwnaar of in huwelijk gehad hebbende Anna Rens inwoner der jurisdictie van Herselt ten
gehucht van Wesel, gezond van lichaam, zijn verstand machtig en gebruikende, welke comparant
verklaarde met wel bedachte zinnen hierbij te ordonneren zijn testament of akte van uiterste wil.
Ten eerste annuleerde hij testateur al zijn voorgaande disposities. Begerende dat zijn dood
lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een solemnele mis met diaken en subdiaken
met een eerlijke uitvaart naar staat en macht en bovendien onmiddellijk na zijn aflijvigheid nog 25
gelezen missen tot lafenis zijner ziel.
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Dispositie van al zijn goederen zowel haafelijke als erfelijke laat en maakte hij al dezelfde aan zijn
twee kinderen te weten aan Joannes Van Hout en Catharina Van Hout bij hem verwekt in zijn
derde huwelijk met Anna Rens. Latende nochtans de legitieme portie aan zijn kinderen verwekt in
zijn eerste huwelijk met Dimphna Cuerincx.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van mij notaris, coram H. J. Van
Schoubroeck en Jan Baptist Van Dingenen als geloofwaardige getuigen. Verklarende de testateur
de waarde van deze dispositie niet te excederen de som van 900 guldens
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 406.
Akte nr. 20

21 oktober 1782.

Op 21 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Hemelen en Isabella Van
Nuten gehuwden en inwoner van Oevel op “ het heijeijnde “, welke comparant verklaarde mits
deze ter rente te hebben opgelicht uit handen van Maria Catharina ‘T Seijen bejaarde dochter en
inwoonster van Mechelen een som van 175 guldens courant Brabants geld.
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, schuur, stal, hof en binnenveld
daar aan, gelegen in het dorp van Tongerloo in de Langhe straat, groot omtrent een half bunder.
Palende zuid de voorzegde straat. Aan hun comparanten rentegelders competerende uit hoofde
der voorzegde Isabella Van Nuten competerende bij deling gedaan met haar broer en zusters
blijkens de akte daarvan gepasseerd voor de notaris J. J. Van Roij binnen Tongerloo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 410.
Akte nr. 21

5 november 1782.

Op 15 november compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Bouwen oud omtrent de 85 jaar
geboortig en tot heden toe altijd inwoner van Morkhoven. Item Adriaen Peeters oud omtrent de 82
jaar geboortig en insgelijks inwoner als voor, beide comparanten gereputeerd en aanzien als
eerlijke en geloofwaardige personen, welke comparanten ter rekwest van Guilliam Bruijnseels en
Theresia Faes inwoners van Wiekevorst gezamenlijk en elk van hun in het bijzonder zonder
inductie maar enkel ten gunste van justitie verklaarden mits deze waarachtig te wezen dat aan hun
depondenten wel kennelijk en indachtig was dat men onder het dorp van Morkhoven doende het
wettelijke beleid op de rivier de Wimp en verdere waterlopen in oude tijden van zo lang zij
geheugen zijn hebbende tot heden of omtrent het jaar 1780 voor iedere calengie of amende op de
rivier de Wimp over het zuiveren en ruimen der zelfde was vragende en exilerende van iedere
persoon in fout bevonden zijnde de som van 10 stuivers en op de waterlopen onder het voorzegde
dorp aan iedere persoon in fout bevonden zijnde voor iedere calengie was vragende 5 stuivers.
Dat het hun ook wel kennelijk was dat zo ver het erf van de ene of andere persoon gelegen was en
zich uitstrekte langsheen de voorschreven rivier de Wimpe of enige waterloop onder het dorp van
Morkhoven tegen welke erve men enige fouten van ruimingen of zuiveringen der zelfde was
vindende men daar op maar stelde een calengie en al ook daar over aan den eigenaar of pachter
van dezelfde grond maar was vragende als voor gezegd is en zelfs nooit hebben geweten dat
iemand op de gezegde rivier of waterlopen in fout gevallen zijnde meer als een amende of boete
tegens één en dezelfde pand gesteld zijnde zouden betaald hebben.
Allegerende zij depondenten voor redenen van wetenschap hetzelfde van hunne jonge jaren tot
heden toe te hebben weten plegen en namelijk hij eerste depondent de amendes in de voegen
zoals voorschreven is voor en in den naam van zijn vader verschijdemaal heeft betaald, ja zelfs
van zijner vader die schepenen was geweest van het voorschreven Morkhoven, hetzelfde alzo
wegens de amendes heeft horen verhalen.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Gerardus Zegers
als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 431.
Akte nr. 22

8 november 1782.
In den naem Godts amen

Op heden 8 november compareerde Cornelius Franciscus Van Looij alsnu genaamd frater
Valerius en novice in het convent der abdij van Tongerloo, gezond van lichaam, gaande en
staande, zijn vijf zinnen en verstand wel machtig en gebruikende, welke comparant mits zijn
aanstaande professie in de voorzegde abdij of convent dienvolgens niet wenste uit deze wereld te
scheiden of zijne professie te solemniseren die hij met Godts gratie nochtans verhoopte te
voltrekken zonder al voor gedisponeerd te hebben van al zijne tijdelijke goederen met goede
deliberatie en uit eigen wil hierbij te ordonneren en te sluiten zijn testament.
Voor eerst recommandeerde hij zijn dood lichaam te begraven ter gewijde aarde.
Dispositie van zijn tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke laat en maakte hij
testateur al dezelfde aan zijn moeder Anna Catharina Valentijns weduwe van wijlen Petrus Van
Looij inwoonster van Herentals in volle eigendom.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de abdij van Tongerlo, coram H. J. Van Schouwbroek en
Adrianus Van Hout als geloofwaardige getuigen. Verklarende den testateur de waarde dezer
dispositie niet te excederen de som van 950 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 418.
Akte nr. 23

13 november 1782.

Op 13 november compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Elisabeth Snoeck weduwe van
wijlen Guillielmus Janssens inwoonster van alhier, uit kracht van testament met wijlen haar
voorzegde man gemaakt en gepasseerd voor mij notaris op datum van 14 februari van dit jaar,
welke comparante verklaarde mits deze ter rente te hebben opgelicht en ontvangen uit handen van
Jan Baptist Van Hemel en Maria Elisabeth Wouters gehuwden en inwoners van Tongerloo een
som van 200 guldens courant Brabants geld.
Zij comparante rentgeldster stelde speciaal tot pand zeker derde land genaamd “ het derdel “
gelegen tot Varendonck. Palende oost de beneficie goedren, zuid de oude baan, west en noord
Franciscus Verlinden erfgenamen. Item een perceel weide aldaar gelegen, groot 250 roeden.
Palende oost Anna Sterckx, west, zuid en noord hun zelf. Aan haar comparante competerende
blijkens scheiding en deling der goederen tussen haar en de verdere condividenten aangegaan
voor mij notaris insgelijks gepasseerd op 14 mei 1776.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Thomas Van
Goempel als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 432.
Akte nr. 24

18 november 1782.

Op 18 november compareerden voor mij openbaar notaris, Petrus Josephus Naets en Anna
Elisabeth Van Den Brande gehuwden en inwoners van Zoerle Westerlo ter ene en Leonardus
Thoelen gehuwd met Maria Gertrudis Van Den Brande inwoners aldaar ter andere zijde, welke
eerste comparanten verklaarden mits deze verkocht te hebben in volle eigendom aan en ten
behoeve van de tweede comparanten een perceel heide nu land makende de vorm van een
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driehoek, groot omtrent 61 roeden gelegen onder Zoerle Westerlo omtrent den schutsboom.
Palende rondom in de straten voortijds verkocht van weg de gemeente uit “ de gemeije heijde “
aan de tweede comparant zeer wel bekend en deze koop accepterende.
Dit perceel aan de eerste comparanten competerende bij koop gedaan tegen de wethouders van
Westerlo, blijkens goedenisbrief daarvan zijnde op datum van 19 mei 1773 ondertekent L. Van
Wesel. Deze verkoop en transport werd aangegaan om en mits een som van 50 guldens courant
Brabants geld … verder op conditie dat de verkopers vrij en libertijn zullen toegang hebben en het
gebruik van zekere kuil of waterput gelegen in de voorzegde verkochte erve, de straat noordwaarts
en daar uit te halen zijn gebruik van water langs de gemeenschappelijke weg of zijde van de straat
voor zoveel zij nodig vechten hebben, zo nochtans ingeval zij kopers den gezegde kuil of waterput
kwamen op te vullen of vernietigen zo zal een zulk gebruik of recht tot den gezegde put vanwege
den eerste comparant kom te cesseren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
Op 18 november compareerde Petrus Josephus Naets inwoner van Zoerle Westerlo ter ene en
Leonardus Thoelen inwoner aldaar ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde mits
deze verhuurd te hebben zeker perceel heide nu land groot omtrent 61 roeden ook aldaar gelegen
makende een driehoek. Palende rondom in de straten en beloofde daarvoor te betalen aan den
eerste comparant 10 stuivers.
De verhuurder reserveerde het gebruik van den houtwas en het gebruik van “ den bleijckskuil “.
Actum Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en M. F. Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 428.
Akte nr. 25

18 december 1782.
In den naem Godts amen

Op heden 18 december compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Naets weduwnaar van
wijlen Maria Catharina Huijskens inwoner van Wiekevorst, ziek van lichaam zijn verstand en
memorie over alles wel machtig, welke comparant verklaarde mits deze uit vrije wil voor goed en
van waarde te houden alzulk testament als hij comparant codicillelateur voor mij notaris op 1 mei
1782 heeft gemaakt en willende dat alle zo zal stand grijpen en achtervolgd zou worden, nochtans
dat hij begeerde dat ot het houden van zijn uitvaart en celebreren der solemnele mis in de kerk
alsdan zouden gebruikt worden 14 ponden was licht alsmede men ten zelfde dag aan de vrienden
en bloedverwanten van hem codicillateur den lijkdienst geëeuwicht zijnde zal geven een maaltijd of
eten en drinken, bestaande in koud rund en varkensvlees, boter, krenten brood en toebehoren.
En bij zijn voorberoepen testament geordonneerd te tellen aan de regenten der kerk alhier eens
een som van 300 guldens voor een fundatie van drie altijd durende jaargetijden, mitsgaders 200
guldens aan de regenten der armtafel van alhier, insgelijks voor twee altijd durende jaargetijden te
tellen binnen de twee maanden na zijn aflijvigheid, zo wilde hij codicillateur dat ingeval de
betalingen der twee voorzegde sommen binnen de gestelde tijs door zijn na te noemen executeur
testamentair niet gevoegelijk zou kunnen gedaan worden, dat in dat geval den intrest over de twee
gezegde sommen ten behoeve van de kerk als arm tafel zal beginnen te lopen twee maanden na
zijn aflijvigheid à rato van 4 guldens procent.
Hij codicillateur kiest voor executeur van zijn testament alsmede deze codicillen Hendrick Naets
zijn broer en bij zijn vooraflijvigheid dezen van de voorzegde Hendrick, Adriaen Franciscus Naets
biddende dezelfde of zijn zoon deze last te aanvaarden waarvoor zij zullen genieten voor salaris 3
guldens procent courant geld, belastende zijn executeur na zijn codicillateurs dood al zijn
haafelijke als erfelijke goederen publiekelijk te verkopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Wiekevorst ten huize van hem codicillateur, coram
Peeter Wouters en Joseph Hackselmans als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 432.
Akte nr. 26

19 december 1782.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Juffrouw Clara Soels weduwe van den heer
doctor Van Genechten publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop presenteren verscheidene
kopen schaarhout onder de jurisdictie van Herselt gelegen.
Totaal van 11 kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Herselt, coram Jacobus Van Dingenen en Michiel
Janssens als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 438.
Akte nr. 27

23 december 1782.
In den naem Godts amen

Op heden 23 december compareerde voor mij openbaar notaris, Remoldus Balthasar Coomans
en Theresia Cempenaers gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste comparant gezond
van lichaam en de tweede comparante ziek van lichaam, beiden nochtans hun verstand en
memorie over alles wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden met wel
bedachte zinnen en uit eigen vrije wil hierbij te ordonneren en te sluiten hierbij hun testament of
akte van uiterste wil.
Willende dat hunne dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart naar staat en macht en dat er onmiddellijk na ieders aflijvigheid tot lafenis hunner zielen
zouden gecelebreerd worden voor ieder 19 gelezen missen.
Item legateerde en maakte hij testateur aan zijn broeder Joannes Franciscus Coomans 50
guldens courant geld eens … Item legateerde zij testatrice ingeval zij eerst kwam aflijvig te worden
aan haar zuster Maria Catharina Cempenaers insgelijks eens een som van 50 guldens,
mitsgaders haar lijnwaad en klederen aan haar lijf toebehorende hebbende mede hare gouden
oorringen en een paar zilveren gespen. Dispositie van alle hunne tijdelijke goederen zowel de
haafelijke als de erfelijke maken zij mits deze aan elkaar in volle eigendom.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Peeter Wuijts en Franciscus
Lauwerijs als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 443.
Akte nr. 28

30 december 1782.

Op 30 december compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Segers gehuwd met Anna
Maria Boecks inwoners van Wustwesel uit kracht van procuratie verleden door zijn voornoemde
huisvrouw op datum van 26 december van dit jaar, present Borgmeester en schepenen J. B. Hens
en J. F. Sels, welke comparant verklaarde alzo mits deze opgelicht te hebben uit handen van Jan
Baptist Boecks meijer en inwoner van “ het watereijnde “ een som van 232 guldens Brabants
geld.
Waarvoor hij comparant zo in eigen naam als in kwaliteit zolang hij de voorzegde som van 232
guldens nog niet had afgekweten te hebben in plaats van intrest over te geven en te cederen de
jaarlijkse pachten, baten en inkomsten of profijten van zeker vier percelen van erven met het
houtgewas daarop staande te gebruiken, verkopen of afhouwen volgens gebruik en houmesrecht
en dat voor een gerechtigd vierde part aan de voorzegde Anna Maria Boeckx zijn comparante
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huisvrouw in de voornoemde vier percelen van erven competerende uit den hoofde van wijlen haar
oom Hendrick Boecks.
Eerst het vierde der jaarlijkse baten in zeker perceel land gelegen onder Olen, groot een bunder
geheten “ de cattendumpels “. Palende oost … (leeg) … Item het vierde part der jaarlijkse
revenuen en baten van zeker perceel land en dries onder Olen “ het schureveldt “ genaamd met
de schuur daarop staande, groot een bunder. Item het vierde deel der revenuen in zeker perceel
land onder Geel salvo justo 200 roeden. En tot slot het vierde part der jaarlijkse revenuen en
profijten in zeker perceel heide onder Geel, groot 150 roeden.
Verklarende hij comparant mits deze zolang hij de voorzegde som ten onderen en niet zal
afgekweten zijn aan de voorschreven jaarlijkse revenuen, inkomsten, baten, profijten als hout was
daar op staande geen recht, actie, pretentie, part of deel meer te hebben nog te behouden maar
den voornoemde Jan Baptist Boecks of actie hebbende te stellen in zijne stede en plaatse met
renuntiatie in forma …
Verklarende hij comparant rentgelder dezelfde gronden van erven voor vrij, zuiver en onbelast en
een kapitale rente daarop staande van 120 guldens ten behoeve van Adriaen Helsen tot Oevel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick J. Van Schoubroeck en Peeter
Wuijts als geloofwaardige getuigen.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6575
1783

INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN DE ANNO 1783.
Nr.1

Rentebrief van 200 guldens tot last van Jan Van Bijlen ten behoeve van Jan Baptist
Valgaren.

Nr.2

Deling der erfgoederen van de erfgenamen Hendrick Boecks.

Nr.3

Conditie van een verkocht perceel hooi was door Jacob Verachtert aan Peeter De Keuster.

Nr.4

Conditie van verkochte erfgoederen van wijlen Hendrick Boecks aan verscheidene
personen.

Nr.5

Testament van Livinus Roman.

Nr.6

Rentebrief van 300 guldens tot last van Jan Franciscus Verlinden ten behoeve van
Juffrouw Clara Maria Soels.

Nr.7

Procuratie tot afvraging te doen aan Adrianus Franciscus Verheijden, verleden door
Juffrouw Joanna Sanders meesteresse op het begijnhof tot Lier.

Nr.8

Conditie van een verhuurde weide of klavers door de heer Thijs als beneficiant van het H.
Kruis alhier.

Nr.9

Testament van Michiel t’ Seijen en Maria Catharina Wuijts.

Nr.10 Testament van Jan Baptist t’ Seijen en Anna Peeters.
Nr.11 Conditie van een verhuurde weide aan Jan Baptist Leuckens, door Marten Wuijts en Anna
Maria Van Den Bruel.
Nr.12 Testament van Anna Maria Peeters weduwe Jan Blampaerts.
Nr.13 Rentconstitutie van 1300 guldens tot last van Peeter Peeters en Anna Catharina Struijven
ten behoeve van Jan en Peeter Bouwen.
Nr.14 Testament van Willem Goubergen en Maria Anna Binnemans.
Nr.15 Testament van Joseph Victor Verboven en Maria Dimphna Peeters.
Nr.16 Testament van Jacobus Van Dingenen en Maria Anna Helsen.
Nr.17 Testament van Jan Franciscus Van Den Brande.

Notariaat Martinus Norbertus Van Schoubroeck 1775-1796

Pagina | 180

Nr.18 Conditie van een verbeurd huis en gronden van erven door Jan Franciscus Van Den
Brande aan Franciscus Van Hemelen.
Nr.19 Conditie van verkochte meubelen door Joseph Victor Verboven als executeur testamentair
van Anna Maria Peeters.
Nr.20 Procuratie in het Frans, verleden door Hendrick Verbist als voogd der wezen van Joseph
Bonhiver en Carolina Cabau in faveur van Theresia Bonhiver.
Nr.21 Rentconstitutie van 300 guldens tot last van Bartholomeus Cabau ten behoeve der wezen
van Joseph Bonhiver en Carolina Cabau.
Nr.22 Conditie van verkochte meubelen door Willem Goubergen.
Nr.23 Mangeling van huis en goederen tussen Franciscus Hoes en Jan Wendelen en Anna
Cornelia Snoecks.
Nr.24 Rentconstitutie van 250 guldens tot last der kinderen van Peeter Helsen ten behoeve van
de kapel van Onze Lieve Vrouwe Ter Voort tot Gelindel.
Nr.25 Conditie van verkochte meubelen door Peeter Franciscus Vermeerbergen en de
erfgenamen van Catharina Lieckens.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 452.
Akte

23 juni 1783.

Op 28 juni compareerde Peeter Wuijts ter ene zo in eigen naam als in kwaliteit van voogd over
zijn broer en zusters en Peeter Jennes inwoner van Berghom ter andere zijde, welke eerste
comparant verklaarden mits deze verhuurd te gebben aan den tweede comparant zeker huis,
gebouwen en erve met het land gelegen tot Berghom voorschreven, groot 175 roeden met nog
een weide in de Quaeijstraet groot omtrent 175 roeden allen onder Herselt en dat voor een termijn
van zes jaar als in conditie van verhuring gepasseerd voor de notaris M. N. Van Schoubroeck
binnen Westerlo op datum van 9 augustus 1777 voorschreven, waarvoor de huurder zal betalen
een som van 22 guldens jaarlijks in voorlijf in plaats van 21 guldens.
Actum binnen Westerlo, coram Martinus Norbertus en Martinus Triphon Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 454.
In de marge:

Gezien den dispositieve dezer die meijer en Laethen der vrije Laethbancke van
Vaerendonck, Blaerdonck en Waetereinde naer te noemen, om redenen hierin
vervat authoriseren de supplianten tot vercoopinghe van het huijs en erve annex,
alhier in “ t’ waetereijnde “ gelegen dezer breeder beroepen, met macht van
cooperen daarin voor heer en hof competerende te goeden, vesten en erven met
solemniteiten daar toe naar recht en op de restrictie in sine dezer … Coram J. B.
Boeckx meijer Adriaen Van Eegdom, Peeter Van Dingenen, Jacobus Van
Genechten en Jacobus Celen Laethenen. Ondertekent door H. Verbist secretaris
op 17 februari 1783.

Aan de regeerders der vrije Laatbank van Vaerendonck, Blaerdonck en Waetereijnde als
oppervoogden aller wezen van hun resort.
Vertonende reverendelijk en met behoorlijk respect Henrick Janssens en Jan Ven als wettelijke
voogden der minderjarige wezen van wijlen Jan Baptist Janssens daar moeder af leeft Marie
Elisabeth Ven, tegenwoordig in huwelijk met Jan Baptist Geskens die in het nabeschreven zijn
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consenterende. Dat is te weten dat de voorschreven Maria Elisabeth Ven met haar
tegenwoordige man Jan baptist Geskens zijn bewonende het voorschreven wezenhuis, welk huis
noodzakelijk moet gerepareerd worden om de gehele ruïne te voorkomen en daarenboven alsnog
zijn geldende differente intresten die alreeds drie à vier jaar verlopen zijn.
Zo is het dat zij hun genood vindende om de voorschreven intresten van renten te betalen en de
nodige reparaties aan het voorschreven huis te doen. De voorschreven voogden bijstaande
alsvoor goed gevonden hebben van het voorschreven huis met het annex binnenveld publiekelijk
met de wet te koop te stellen, aangezien de reparaties zeer merkelijk is en geen andere expediënt
over is om hun uit de schuld te helpen en vermits zulks niet vermag te geschieden zonder
prealabele autorisatie van Ue. Redenen van recours tot dezelfde.
Ootmoedelijk biddende gelieve gediend te wezen de supplianten te autoriseren tot publieke
verkoop van het gemelde huis en erve. Verklaarden de wezen en haar moeder in haar
noodzakelijkheid te assisteren en voor haar een ander huis alhier te kopen.
Actum in “ het waetereijnde “ 16 februari 1783.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 456.
Eerste vermelding van het testament Anna Maria Peeters.
Akte nr. 12

24 juni 1783.
In den naam Godts amen

Op heden deze 24 juni voor mij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, als openbaar notaris bij
zijne Maj. Souvereine Raed van Brabant geatmitteerd tot Westerlo residerende en ter presentie
van de na te noemen getuigen, compareerde Anna Maria Peeters, weduwe wijlen Jan
Blampaerts, inwoonster van Oolen ten gehucht van Meeren aan mij notaris wel bekent, zijnde
gezond van lichaam, gaande en staande, haar vijf zinnen, verstand en memorie wel machtig en
gebruikende gelijk dat aan mij notaris en de getuigen in het passeren dezer klaar scheen te blijken
welke comparante overdenkende de menselijke natuuur, krankheid en broosheid, de zekerheid
des dood ende onzekerheid der uur van dezelfde, daaromme niet te wensen uit de wereld te
scheiden zonder alvorens gedisponeerd te hebben van alle en iegelijke haar tijdelijke goederen
aan haar testatrice bij God almachtig op deze aarde verleent en haar uiterste wille gecondigt te
hebben … teniet doende alle voorgaande testamenten of disposities van uiterste wille bij haar
testatrice enigzins hetzij met wijlen haar man of bij haar alleen gemaakt zo voor notaris als
andersints en expresselijk haar testament gemaakt met wijlen haar man Jan Blampaerts
gepasseerd voor de notaris J. M. Paulij en getuigen binnen Geel op datum van 5 april 1700 zes
en vijftig ….
Willende haar dood lichaam te laten begraven ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar
staat en ter discretie van haar na te noemen excecuteur testamentair, willende dat er onmiddellijk
na haar aflijvigheid tot lafenis haar ziel door de paters Minderbroeders tot Herentals zouden
gecelebreerd worden 200 gelezen missen. Item nog 200 andere te celebreren door degene naar
geliefte van haar executeur testamentair alle tot 8 stuivers per mis uit welke missen dat er vier
binnen het half jaar zullen moeten gecelebreerd worden met uitdeling van 3 veertelen koren in
gebakken brood, iedere reis aan de armen van Oolen die aldaar present zullen zijn waarvan
zondags daarvoor ieder reis een advertentie zal worden gedaan.
Item begeerde zij dat ten dage van haar uitvaart aan de guldevrouwen St. Sebastiaen binnen Olen
zal gegeven worden een half tonne goed bier met een koek van eenen stuiver aan al degene die in
de lijkdienst zullen present zijn. Item geeft zij aan het beeld van Onze Lieve Vrouwe in de kapel tot
Oevel haar testatrices gouden hand ring.
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Item legateerde zij testatrice aan haar actuele pachter Peeter Hoes en bij zijn aflijvigheid aan zijn
huisvrouw om redenen haar moverende, een som van 50 guldens courant geld eens te voldoen
binnen een half jaar na haar overlijden, mede haar korenpacht verschenen in het jaar dat zij zal
komen aflijvig te worden of alsdan te verschijnen over de gronden van erven waarvan hij pachter
huur is hebbende mede het part en deel in het voorlijf die alsdan aan haar na te noemen
ergenamen zouden competeren.
Dispositie van al haar verdere goederen zowel haafelijke als erfelijke maakte zij testatrice deze in
volle eigendom op de volgende manieren:
Voor eerst aan Jan Baptist Peeters gehuwd met Maria Catharina Verachtert tot Westerlo en bij
zijn aflijvigheid aan zijn wettelijke representanten voor de eerste stam of struik.
Item aan de kinderen van Peeter Peeters tot Westerlo overleden, daar moeder af is Anna
Verluijten of aan hunne wettelijke representanten voor de tweede struik of stam.
Item aan de kinderen van wijlen Peeter Peeters en Elisabeth Thieborts overleden te Testel en bij
voor aflijvigheid aan hun wettige representanten voor de derde stam.
Item aan Maria Catharina Peeters geestelijke dochter tot Westerlo voor de vierde stam.
Item aan de kinderen van Guilliam Peeters overleden tot Westerlo daar moeder af is Catharina
Tieborts of aan hun wettige representanten samen voor de vijfde struik.
Item aan de kinderen van Theresia Peeters overleden tot Oosterlo daar vader af is Cornelis
Tieborts of aan hun wettige representanten voor de zesde stam of struik.
Item aan de kinderen van wijlen Franciscus Peeters daar moeder af leeft Dimphna Tieborts in “
den engel “ tot Veerle en bij hun aflijvigheid aa hun wettige representanten te samen voor de
zevende struik.
Item aan Anna Catharina Peeters Adriaensdochter tot Olen voor de touchte en den eigendom
aan haar kinderen verwekt zo in haar eerste huwelijk met Cornelis Heijns als in haar tweede
huwelijk met Adriaen Bellens en bij hun voor aflijvigheid aan hunne wettige representanten voor
de achtste struik of stam.
Item aan Anna Peeters weduwe van wijlen Peeter Jacobus Meijnckens tot Westerlo en bij haar
voor aflijvigheid aan haar wettige representanten voor de negende struik.
Item aan Maria Dimphna Peeters gehuwd met Joseph Victorius Verboven molder tot Tongerlo
en bij haar voor aflijvigheid aan haar wettige representanten voor de tiende stam of staak.
Item aan de kinderen van wijlen Peeter Peeters alias “ den Oolenaer “ genaamd overleden tot
Olen daar moeder af is … (leeg) of aan hunne wettige representanten voor de 11e stam of staak.
Item aan Anna Catharina Verbiest gehuwd met Peeter Verstappen tot Olen of aan haar wettige
representanten voor de twaalfde stam of staak.
Item aan de kinderen van Jan Lanen verwekt zo in zijn eerste, tweede, derde als vierde huwelijk
of aan hun wettige (representanten) voor de dertiende stam of struik.
Item aan Merten Laenen tot Olen gehuwd met Dimphna Weijters of aan hun wettige
representanten voor de veertiende stam of struik.
Item aan Joanna Catharina Lanen tot Olen gehuwd met Amant Van Houdt of aan hun wettige
representanten voor de vijftiende stam of struik.
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En alzo vijftien gelijke delen, stammen of struiken zonder enig voordeel … Om alzo haar testament
beter zou achtervolgt worden en zijn volkomen effect zou sorteren, zo verklaarde zij testatrice voor
haar executeur testamentair te verkiezen, te noemen en aan te stellen Joseph Victorius
Verboven inwoner van Tongerloo, hem biddende deze last te willen aanvaarden waarvoor hij zal
kunnen genieten te weten voor zijn ontvangst van penningen vijf guldens procent, mitsgaders vijf
guldens procent van zijn uitgaven boven en behalve de particukiere devoiren te verrichten mits
doende behoorlijk bewijs en rekeningen van zijn administratie.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, coram Joannes Heijns en Michiel Janssens als
geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht. De testatrice verklaarde niet te kunnen schrijven naar
te stellen enige letteren en verklaarde bij deze de waarde dezer dispositeniet te excederen de
3800 guldens.
Den ondergeschreven advocaat van den Souvereine Raad van Brabant gezien hebbende het
testament van Anna Maria Peeters gepasseerd voor de notaris M. N. Van Schoubroeck en
getuigen op 24 juni 1783 is van gevoelen dat den tantième van vijf guldens procent aan haar
executeur testamentair Joseph Victorius Verboven gemaakt zowel voor zijn ontvangsten als voor
zijn uitgaven geen plaats moet grijpen op den titel van uitgaven ten aanzien van de penningen
voort komende uit het nalatenschap der testatrice die hij aan haar erfgenamen voor hunne
hereditaire portie moet over tellen.
De reden hiervan is dat de oprechte betekenis van het woord uitgaven in dergelijke materie maar
en valt op hetgene een administratieve verschiet of betaald aan andere personen als aan den
principale of aan den contradicent gelijk bijvoorbeeld aan de crediteurs, aan de legatarissen van
den overledene & tot ontlasting van het sterfhuis of van den contradicent. En de herediteire portie
van een erfgenaam na aftrek van alle schulden en lasten voor geen dergelijke uitgave kan aanzien
worden.
Ook is het klaar dat zulks geen kwestie kan lijden als men maar bemerkt dat het Vlamsch woord
uitgeef alhier correspondeert aan het Fransch word depense waaronder niemand en zal verstaan
het reliqua die een rendang uit den hoofde van zijne rekeningen zijn contradicent moet tellen.
Geadviseerd binnen Brussel deze 2 januari 1784 en was ondertekent P. J. Miliu?
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 462.
Akte nr. 1

24 januari 1783.

Op 24 janauri compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Van Beijlen Peeterssone
gehuwd met Maria Goijvaerts inwoner van Westerlo ten gehucht van Schobbroeck welke
comparant verklaarde bij deze ter rente te hebben opgelicht uit handen van Jan Baptist Valgaren
bejaarde jongman inwoner van Westerlo, een som van 200 guldens courant Brabants geld.
De comparant rentgelder stelde speciaal tot pand zeker huis en hof met het binnenveld daar aan
gelegen tot Schobbroeck onder de jurisdictie van Westerlo, aan hem rentgelder pro indiviso met
zijn broer Martinus Van Beijlen competerende, groot 100 roeden. Palende oost Anthoon Van
Hout zuid Jan Baptist Diels, west Jan Van Kastel en noord Jan Van Hout met de schuur en woning
daar in op het voorschreven pand staande en aan hem comparant competerende bij vernaardering
tegen Jan Baptist Diels nom. uxoris zo hij verklaarde.
Item nog te pand stellende al zijn patrimoniale goederen en gronden van erven aan hem
comparant alleen of in onverdeeld recht met zijn voorschreven broer competerende, mitsgaders
nog zijn vierde part aan hem comparant competerende in alle erfgoederen achtergelaten bij wijlen
zijn moeder Susanna Van Dijck allen gelegen onder Westerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Baptist Govaerts en Peeter Wuijts.
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Nota: Deze akte komt te cesseren, dood en teniet te zijn, een voorgaande obligatie voor mij
notaris insgelijks gepasseerd op datum van 13 juli 1778 ten behoeve van de voorschreven
Jan Baptist Valgaren verleden door Jan Van Bijlen ter som van 100 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 466.
Akte nr. 2

5 maart 1783.

Op 5 maart compareerden Peeter Boecks weduwnaar van wijlen Dimphna Siegers inwoner van
Oosterwijk onder Tongerlo ter ene zijde. Item Joannes Baptist Boecks meijer van “ Watereijnde
“ zo in eigen naam of voor zijn eigen part en deel als voor het part en deel vanwege Franciscus
Segers en zijn huisvrouw Anna Maria Boecks inwoners van Wustwezel, als van dezelfde gelast
en verder als actie hebbende en eigendom in het part en deel aan de voorschreven Franciscus
Zegers en Anna Maria Boecks in de nabeschreven gronden van erven competerende blijkens
akte van transport daarvan gepasseerd voor getuigen op datum van 30 december 1782, ter
tweede en derde en finaal Petrus De Keuster gehuwd met Maria Van Den Poel inwoner van “ de
clijn goorbeeck “ onder Herselt, zo voor zichzelf als in kwaliteit van gelaste wegens Adrianus De
Keuster gehuwd met Maria Anna Van Den Bergh inwoners van Zammel, item vanwege Peeter
Van Den Bergh en zijn huisvrouw Anna Elisabeth De Keuster, item vanwege Jan Baptist De
Keuster bejaarde jongman inwoner van Berlaer, item vanwege de voorschreven Adriaen De
Keuster als voogd der wezen van wijlen Maria Elisabeth De Keuster daar vader af leeft Joseph
Dirix ter vierde zijde, welke comparanten verklaarden mits deze te scheiden en delen in vier
kavels onder de letters A, B, C, en D in de erfgoederen bestaande in een schuur, landerijen,
weiden of driessen als anderszins op hen verstorvenn en competerende uit den hoofde en bij de
dood van wijlen Hendrick Boecks. Volgen voorwaarden voor deze scheiding en deling.
Aan de eerste kavel werd gesteld een perceel land met de schuur daarop staande, groot omtrent
100 roeden gelegen onder Olen. Palende oost een straat, zuid Joseph Verstappen, west het
Capittel van Lier en noord de tweede kavel ten deze competerende aan de erfgenamen van wijlen
Jan De Keuster en Anna Maria Boecks. Item een perceel land genaamd “ de cattendumpels “
groot omtrent 160 roeden aldaar gelegen. Palende oost de vierde kavel, zuid … (leeg) ..
En is deze kavel bij blinde loting aangeschreven aan Jan Baptist Boecks meijer van “ het
watereijnde “ die hetzelfde alzo is accepterende.
Aan de tweede kavel werd gesteld, vooreerst 100 roeden land gelegen onder Olen, Palende oost
de Plaatse, zuid Jan Baptist Boecks met zijn perceel in de eerste kavel, west het Capittel van Lier
en noord de derde kavel of Peeter Boecks. Item alsnog omtrent 100 roeden land geheten “ de
cattendumpels “ ook onder Olen gelegen. Palende oost de derde kavel of Peeter Boecks, zuid …
(leeg) …, west J. N. Boecks met zijn perceel in de eerste kavel en noord … (leeg). En is deze
kavel bij blinde loting bevallen en aangeschreven aan de erfgenamen van wijlen Jan De Keuster
en Anna Maria Boecks, dewelke door Peeter De Keuster als gelaste wegens de gelijke
erfgenamen voorschreven werd geaccepteerd.
Aan de derde kavel werd gesteld 100 roeden land onder Olen gelegen. Palende oost de straat,
zuid de erfgenamen van voorschreven Jan De Keuster en Anna Maria Boecks, west het Capittel
van Lier en noord Jan Baptist Boecks meijer met zijn vierde kavel. Item alsnog omtrent de 100
roeden land geheten “ den cattendumpels “ onder Olen. En is deze kavel bij blinde loting bevallen
en aangeschreven aan Peeter Boecks die hetzelfde accepteerde.
Aan de vierde kavel werd gesteld vooreerst een dries gelegen onder Olen, groot omtrent 130
roeden. Palende oost en noord den waterloop, zuid Peeter Boecks met de derde kavel en west het
Capittel van Lier. Item alsnog een perceel land “ de cattendumpels “ genaamd groot omtrent 10
roeden onder Olen gelegen. Palende oost de erfgenamen Jan De Keuster en Anna Maria Boecks
erfgenamen met de tweede kavel zuid, west zijn zelf met zijn eerste kavel. En is deze vierde kavel
bij blinde loting bevallen aan de voorschreven meijer Jan Baptist Boecks die hetzelfde
accepteerde.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Adriaen Van Eghdom (Van Edoem) en H. J.
Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 471.
Akte nr. 3

22 maart 1783 - 5 april 1783.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Jacobus Verachtert inwoner van het dorp
Westerlo publiekelijk te koop zal presenteren zeker perceel hooiwas groot omtrent 200 roeden
gelegen onder de jurisdictie van Geel in “ het fries broek “. Palende oost Jan Hendricks, zuid
Godefridus Verellen, west Andries Branckaerts en Peeter Schroven en noord de sluijs Laecke.
Het voorschreven perceel opgeroepen zijnde is eindelijk bij derde werf door den stadhouder
Teniers gegeven in koop verbleven aan Martinus ‘t Seijen voor de som van 185 guldens boven
de rente van 150 guldens courant geld daarop staande en stelde daarop nog 12 hoogen. Joannes
Schroven verklaarde zich als borg te stellen. Adrianus Nuijts verhoogde de koopsom met één
hooge en de voorschreven Martinus ‘T Seijen stelde nog 2 hoogen bij.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zammel onder Westerlo. Op 22 maart verhoogde
Franciscus Branckaerts de voorstaande koop met 2 verdieren. Op 17 maart compareerde ten
huize van mij notaris Peeter De Ceuster dewelke op de voorstaande koop alsnog zes hoogen te
stellen en Franciscus Verellen stelde zich hiervoor als borg. Op 5 april dit perceel opnieuw
opgeroepen zijnde heeft niemand er meer voor geboden en is bij stokslag voor de derde maal
deze koop aan Peeter De Ceuster gebleven.
Volgen enkele ontvangstbewijzen van betalingen.
O.a.

Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Franciscus De
Ceuijster de som van 50 guldens courant geld op afkorting van het verkocht land genaamd
“ de haghe “ onder Geel. deze 11 april 1783. Jan Baptist Boeckx meijer.
De ondergeschrevene bekende voldaan te zijn van Cornelis Verachtert van 13 potten
lijfkoop 6 stuivers van ieder perceel van oproepen
1-4
van het kerkgebod
0-3

De vrouw van den meijer Verachtert.
Volgt een afrekening m.b.v. Jan Baptist Boeckx.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 482.
Op 30 december 1782 voor de nagenoemde getuigen compareerde Franciscus Segers inwoner
van Wustwezel gehuwd met Anna Maria Boecks, welke comparant verklaarde bij deze verkocht
te hebben aan en ten behoeve van Jan Baptist Boecks meijer van “ het waetereijnde “
Kopie van voorgaande.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK -.
Akte nr. 5

22 april 1783.
In den naem Godts amen

Op 22 april compareerde voor mij openbaar notaris, Livinus Roman Sebastianuszoon, jongeman
en inwoner van Westerlo, zijnde gezond van lichaam en zijn verstand wel gebruikende, welke
comparant verklaarde hierbij te ordonneren zijn testament of akte van uiterste wil. Wel expresselijk
casserende, dood en teniet doende alle voorgaande disposities van uiterste wil gemaakt.
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Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart.
Dispositie van zijn goederen zowel de haafelijke als de erfelijke laat en maakte hij alles aan
dezelfde aan zijn moeder Anna Maria Van Den Bruel actueel in huwelijk met Martinus Wuijts tot
Westerlo in volle eigendom.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Franciscus Wuijts en Petrus Wuijts
beiden als geloofwaardige getuigen. Verklarende hij testateur de waarde dezer dispositie niet te
excederen de som van 440 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 494.
Akte nr. 6

25 april 1783.

Op 25 april compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Verlinden gehuwd met
Catharien Torfs inwoner van Herselt ten gehucht van “ de voortiensche heijde “, welke
comparant verklaarde mits deze ter rente te hebben opgelicht uit handen van Juffrouw Maria Clara
Soels weduwe van de heer doctor Van Genechten een som van 300 guldens courant Brabants
geld.
Verbindende hij comparant rentgelder present en toekomende intrest te betalen en is alhier mede
comparerende Ferdinandus Van Dun bejaarde jongman en inwoner van Herselt, dewelke
verklaarde zich voor de voorzegde som van 300 guldens en de intresten daarover zich borg te
stellen, verbindende zijn persoon en goederen en tot pand stellende zijn part en deel aan hem
tweede comparant competerende in de goederen gelegen op “ de drij eijcken “ onder Herselt,
onverdeeld met de erfgenamen van wijlen Theresia Pauwels, overgegeven volgens zijn
verklaringen ter waarde van 600 guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Baptist Lambrechts en Peeter Van Dijck
als getuigen. Op 19 april 1785 werd voorstaand kapitaal met intrest betaald te Westerlo aan de
wed. Van Genechten.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 498.
Akte nr. 7

5 mei 1783.

Alzo Adrianus Franciscus Verheijen ter rente heeft gelicht van Juffrouw Elisabeth Bruijnseels
gewezen meesteres van de infirmerie van het begijnhof binnen de stad Lier, een som van 1000
guldens courant geld en daarover ten behoeve van de voorzegde infirmerie verleden een erfelijke
rente van 30 guldens jaarlijks en alzo ten intrest van 3 guldens per centiem voor welke kapitale
som en de intresten den voornoemde Verheijen heeft verbonden zijn persoon en goederen en
speciaal een stuk land genaamd “ het groot stuck “ groot 5 dag malen. Item een stuk land groot
een bunder genaamd “ het voorste hoevens “ en finaal een bunder land genaamd “ het achter
scheerens “ alles gelegen onder Herselt. Dit met procuratie om de voorschreven rente wel en
wettelijk te doen en laten effecteren, blijkens de obligatie daarvan zijnde gepasseerd voor de
notaris J. F. Heijlen op datum van 19 augustus 1782.
Dat de ondergetekende actuele meesteres van de gemelde infirmerie bevind dat den voorschreven
Verheijen zich heeft bestaan van passievelijk het verlijden van de voorstaande obligatie (niet
tegenstaande de voorzegde speciale verbintenissen met onherroepelijke procuratie der
voorgemelde landen wettelijk te hebben verbonden voor zekere titel en prejeductie van de
voorzegde infirmerie, zo is het dat de ondergetekende meesteres van de infirmerie bij deze
committeerde de notaris Martinus Norbertus Van Schoubroeck ten einde hem te transporteren
bij den voorzegde Adrianus Verheijen en aan dezelfde af te vragen of hij verstaat tot securiteit
van het voorzegde voorschreven kapitaal van 1000 guldens met intrest wettelijk en behoorlijke
form te verbinden sussistante en onverobligeerde erfpanden of het voorzegde kapitaal te
restitueren met den verlopen intrest en in geval van refuus uitstel of geen satisfactoir antwoord zo
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zal den voornoemde notaris protesteren van alle kosten, schade en intresten geleden en nog te
lijden. Actum 9 april 1783. Joanna Sanders meesteres der infirmerie.
Op 5 mei 1783 verklaarde de ondergeschreven notaris zich begeven te hebben ten huize en bij
den persoon van Adrianus Franciscus Verheijen inwoner van Oosterwijk Houtven een aan hem
Verheijen visie en lectuur gegeven hebbende der hier voorstaande commissie en aan hem
afgevraagd hebbende dezelfde commissie verklarende aan hem notaris voor antwoord gegeven,
primo dat hij offreerde en bereid was verdere verzekeringen der opgelichte rente van 1000 guldens
courant met de verschenen intresten voor onderpand te stellen zijn huis en hof groot 70 roeden
gelegen binnen het voorzegde Oosterwijk waarin hij actueel is wonende en alsnog te zullen stellen
verdere pand ,alles vrij en onbelast of wel te zullen verbinden zijn goederen onder Wiekevorst
gelegen verzoekende daarvan wete gedaan te worden ….
Op 31 mei verklaarde de ondergeschreven notaris zich begeven te hebben binnen het dorp van
Oosterwijk Houtven ten huize van Peeter Weijns bij den persoon van Adrianus Franciscus
Verheijen en aan hem andermaal afgevraagd hebbende ten einde van zonder uitstel te stellen
verdere sussistante pand of panden tot verhaal en securiteit der rente van 1000 guldens en dito
Adrianus Franciscus Verheijen aan hem notaris daartoe noch tijd te hebben verzocht tot
donderdags den 5de der maand juni eerstkomende namiddag, met verklaren van alsdan ten
voorschreven gestelde dag voor de wethouders van Oosterwijk Houtven daaraan behoorlijk te
zullen voldoen, hetwelk door mij notaris provisioneel is geaccepteerd onder protest nochtans als
voorwaardelijk en vermits andermaal dito Adrianus Franciscus Verheijen op 5 juni in fout is
gebleven behoorlijk te voldoen aan de afvragingen zo hebben andermaal daar tegen
geprotesteerd over alle kosten, schaden, intresten gelegen en nog te lijden.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 502.
Akte nr. 8

19 mei 1783.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege den eerwaarde heer Thijs als beneficiant van het
Beneficie in Westerlo publiekelijk aan de meestbiedenden zal te huur presenteren vooreerst de
klavers staande op zekere erve het voorschreven Beneficie competerende onder Herselt, geheten
“ de cruijs bemden “. item de grond of erve daar dezelfde klavers als nu op staan.
En is gecompareerd den heer verhuurder onderpastoor tot Westerlo dewelke na langdurige
oproepen het gebruik der klavers ingevolge deze conditie in huur aanvaarde voor de som van 35
guldens geld. Item het perceel van erve ingevolge de voorstaande condities is in huur gebleven
aan de voorzegde heer Thijs voor de som van 15 guldens.
Aldus gedaan en publiekelijk verhuurd binnen Herselt, coram Jan Baptist Jespers en Adriaen Van
Genechten als getuigen.
Verhuur der klavers met panden ingevolge de voorstaande condities voor een snede of tot Sint Jan
incluis en beginnende te gebruiken veertien dagen voor Sint Jan Baptist van het jaar 1783 …
Eerste koop in twee ruggen oostwaarts ingemijnd bij Jan Baptist Jespers. Totaal 4 kopen, kopers
waren dezelfde Jespers, Hendrick Janssens Berghom en Adriaen Van Genechten.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 506.
Akte nr. 9

29 mei 1783.
In den name Godts amen
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Op 29 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Michiel ‘t Seijen en Maria Catharina Wuijts
inwoners der jurisdictie van Tongerloo, beiden gezond van lichaam, welke comparanten
verklaarden uit eigen vrije wil hierbij te sluiten hun actueel testament.
Casserende en teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze datum gemaakt hetzij
gezamenlijk of elk van hun in het bijzonder.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een solemnele
mis en eerlijke uitvaart en dat er onmiddellijk na ieders overlijden zouden gecelebreerd worden 100
gelezen missen.
Dispositie van al hun haafelijke meubelen en effecten maken zij aan elkaar den eerststervende
aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom op last van te geven en uit te delen voor
uitkoop aan ieder van hun kinderen in dit huwelijk verwekt en te verwekken eens een som van 250
guldens courant geld zohaast deze kinderen gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaar.
Volgen verdere voorwaarden tot verdeling der erfenissen, indien er betreffende de kinderen
iemand kwam te overlijden. Dispositie van hun erfelijke goederen maakten zij den eerststervende
aan de langstlevende van hun beiden de volle touchte en gebruik en den eigendom aan hun
kinderen ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Van Oorschot en Jan Baptist
Govaerts beiden als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal aanzocht. Verklaarden de
testateuren de waarde dezer dispositie niet te excederen de som van 2900 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 513.
Akte nr. 10

9 juni 1783.
In den naem Godts amen

Op 9 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist ‘t Seijen en Anna Peeters
gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs, den eerste comparant gezond van lichaam en de
tweede comparante ziek van lichaam liggende te bed, beiden nochtans hun verstand en memorie
over alles wel machtig, welke comparanten verklaarden uit vrije wil en onbedwongen te maken en
te sluiten dit hun actueel testament of akte van uiterste wil. Casserende dood en teniet doende alle
voorgaande testamenten bij hun gezamelijk of van hun ieder in het bijzonder gemaakt voor deze
datum.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart en willende dat er onmiddellijk na hun aflijvigheid alsnog zouden gecelebreerd worden
voor ieder van hun in het particulier 25 gelezen missen tot lafenis hunner zielen.
Dispositie van hun haafelijke meubelen laten en maakten zij testateuren deze, den eerststervende
aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom en latende de legitieme portie aan hun
gemeenschappelijke wettelijke kinderen.
Item begeerden zij testateuren dat wanneer enig van hun kinderen zouden komen tot een
geapbrobeerde staat, geestelijk of wereldlijk, alsdan zal vermogen op te lichten ter rente op de
erfgoederen bij hun testateuren achtergelaten een som van 100 guldens … Verdere dispositie van
al hun erfelijke goederen makende den eerststervende aan de langstlevende volle touchte
gedurende het leven en den eigendom van dezelfde erfgoederen aan hun gemeenschappelijke
kinderen in dit huwelijk verwekt en te verwekken.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs ten huize van de testateuren, coram Martinus
Douwen en Peeter Janssens beiden als geloofwaardige getuigen. De testatrice verklaarde wegens
haar ziekteniet meer te kunnen schrijven.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 518.
Akte nr. 11

18 juni 1783.

Op 18 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Martinus Wuijts en Anna Maria Van Den
Bruel gehuwden en inwoners van Westerlo ter ene en Jan Baptist Leuckens inwoner van de
Quaeijstraete onder Herselt ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden mits deze
verhuurd te hebben aan de tweede comparant zeker twee weiden of beemden, ieder weide groot
omtrent 200 roeden gelegen in de Quaeijstraete onder Herselt. Daarvoor jaarlijks voor pacht te
betalen een som van 36 guldens courant geld. De verhuurder reserveerde het houtgewas daarop
staande. En is alhier mede comparerende, Adriaen Van Genechten inwoner van Herselt die zich
verklaarde zich als borg te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendrick Van Looij en Joannes Baptist Van
Genechten als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 522.
Akte nr. 12

24 juni 1783.
In den naem Godts amen

Op heden deze 24 juni voor mij Martinus Norbertus Van Schoubroeck, als openbaar notaris bij
zijne Majesteijts souvereine Rade van Brabant geadmitteerd, tot Westerlo residerende, en ter
presentie der na te noemen getuigen compareerde Anna Maria Peeters weduwe van wijlen Jan
Blampaerts inwoonster van Olen ten gehucht van Meeren aan mij notaris en de getuigen wel
bekent, zijnde gezond van lichaam gaande en staande, haar vijf zinnen verstand en memorie over
alles wel machtig en gebruikende gelijk als dat aan mij notaris en de getuigen in het passeren
dezer klaar scheen te blijken, welke comparante overdenkende de menselijke natuur en broosheid,
de zekerheid des dood en de zekerheid der uur der zelfde, daarom niet wensend uit deze wereld
te scheiden zonder alvorens gedisponeerd te hebben van alle en iegelijke haar tijdelijke goederen
aan haar testatrice bij God almachtig op deze aarde verleend en haar uiterste wil gekondigd te
hebben, heeft verklaard gelijk zij doet mits deze met wel bedachte zinnen, goede deliberatie uit
haar eigen vrije wil, onbedwongen en ongeleid van iemand te maken, ordonneren en te sluiten, dit
haar testament of akte van uiterste wil, uiterlijk willende en begerende dat hetzelfde zal stand
grijpen en valideren en zijn volkomen effect sorteren hetzij als testament, codicille, donatie causa
mortis, inter vivos (onder levenden) of anderszins zo en gelijk hetzelfde allerbest zal kunnen
valideren en subsisteren, niet tegenstaande enige omissies (nalatigheden) van solemniteiten of
ook contrarie aan enige costumen statuten, ordonnantiën of landsrechten aan al dewelke zij
testatrice wel expresselijk is derogerende bij deze, ten dien zijde ook casserende dood en teniet
doende alle voorgaande testamenten of disposities van uiterste wil, bij haar testatrice gemaakt, het
zij met wijlen haar man of bij haar alleen gemaakt of geordonneerd zo voor notaris als anderszins
en speciaal haar testament gemaakt met wijlen haar man Jan Blampaerts gepasseerd voor de
notaris J. M. Pauli en getuigen binnen Geel op datum van 5 april 1756, en tot meerdere
bestendigheid van dit testament gebruikende de macht aan haar gegeven bij open brieven van
octrooi verworven in den soevereinen Raad van Brabant op 1 maart 1756, geparafreerd en
ondertekent J. V. D. Steen met aanhangende zegel aan de staart van het perkament zijnde in rode
was.
En vooreerst recommandeert zij testatrice haar zijde, als zij bij den wil van God uit haar sterfelijk
lichaam zal scheiden, aan God almachtig, aan de Heilige Maagd en moeder Gods Maria, en aan
alle Gods Lieve Heiligen, en haar dood lichaam ter gewijde aarde te begraven met een eerlijke
uitvaart naar staat en discretie van haar na te noemen executeur testamentair, willende dat
immediaat na haar aflijvigheid tot lafenis van haar ziel door de paters Minderbroeders tot Herentals
zullen gecelebreerd worden tweehonderd gelezen missen. Item nog tweehonderd andere te
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celebreren door degene naar gelieven van haar executeur testamentair alle tot acht stuivers per
mis, uit welke mis dar er vier binnen het half jaar zullen moeten gecelebreerd worden met uit deling
van drie veertelen koren in gebakken brood iedere reis aan de armen van Olen die aldaar present
zullen zijn waarvan zondags tevoren iedere reis een advertentie zal worden gedaan.
Item wilde zij testatrice dat ten dage van har uitvaart aan de Gilde vrouwen Sint Sebastiani binnen
Olen zal gegeven worden een half ton goed bier, met een koek van één stuiver aan al degenen die
in den lijkdienst zullen present zijn.
Item geeft en laat(zij) aan het beeld van Onze Lieve Vrouwe in de kapel tot Oevel heer testatrices
gouden hand ring. Item legateerde en maakte zij testatrice aan haar actuele pachter Peeter Hoes,
en bij zijn aflijvigheid aan zijn huisvrouw, om reden haar moverende eens een som van vijftig
guldens courant geld te voldoen binnen een half jaar na haar overlijden mede het jaar korenpacht
verschenen in het jaar dat zij komt aflijvig te worden, of alsdan komt te verschijnen over die
gronden van erven waaraan hij pachter huur is hebbende, mede het part en deel in het voorlijf die
alsdan aan haar na te noemen erfgenamen zouden competeren en moeten volgen in dezelfde
goederen.
Komende zij hiermede ter dispositie van alle iegelijk haar verdere goederen, zowel haafelijke als
erfelijke geen gereserveerd nog te uitgenomen van wat natuur, situatie of hoe die ook mochten zijn
gelegen waarover zij de macht van libere dispositie is hebbende, laat, geeft en makt zij testatrice
alle en iegelijk der zelfde in volle eigendom en propriëteit in de voegen en manieren hierna
volgende en vooreerst …
Aan Jan Baptist Peeters gehuwd met Maria Catharina Verachtert tot Westerlo en bij zijn voor
aflijvigheid aan zijn wettige representanten voor den eerste stam of struik.
Item aan de kinderen van Peeter Peeters tot Westerlo overleden, daar moeder af is Anna
Verluijten of hun wettige representanten bij voor aflijvigheid, allen te samen voor den tweeden
stam of struik.
Item aan de kinderen van wijlen Peeter Peeters en Elisabeth Tiborts overleden te Testelt en bij
voor aflijvigheid aan hun wettige representanten allen voor den derden stam of struik.
Item aan Maria Catharina Peeters geestelijke dochter tot Westerlo voor den vierden stam of
struik.
Item aan de kinderen van Guilliam Peeters overleden tot Westerlo daar moeder af is Catharina
Tiborts of hun wettige representanten samen voor den vijfden stam of struik.
Item aan de kinderen van Theresia Peeters overleden tot Westerlo, daar vader af is Cornelis
Tiborts, of aan hun wettige representanten allen voor den zesden struik.
Item aan de kinderen van wijlen Franciscus Peeters daar moeder af leeft Anna Dimphna Tiborts
in “ den engel “ tot Veerle en bij hun aflijvigheid aan hun wettige representanten voor den zevende
stam of struik.
Item aan de Anna Catharina Peeters 15 Adrianusdochter en voor den eigendom aan haar
kinderen verwekt zowel in haar eerste huwelijk met Cornelis Heijns 16, als in haar tweede huwelijk
met Adriaen Bellens en bij hun aflijvigheid aan hun wettige representanten, allen voor den
achtsten stam of struik.
Item aan Anna Peeters weduwe wijlen Petrus Jacobus Meijnckens tot Westerlo en bij haar
aflijvigheid aan haar wettige representanten voor den negende stam of struik.
15
16

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Bellens x Anna Cath. Peeters, nr. 133, pag. 27.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Cornelius Heyns x Anna Cath. Peeters, nr. 1213 pag. 248.
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Item aan Maria Dimphna Peeters gehuwd met Joseph Victor Verboven molenaar tot Tongerlo
of bij haar voor aflijvigheid aan haar wettige representanten, allen voor den tienden stam of struik.
Item aan de kinderen van wijlen Peeter Peeters alias “ den oolenaer “ genaamd, overleden tot
Olen daar moeder af is … (leeg) … of aan hun wettige representanten voor den elfden stam of
struik.
Item aan Anna Catharina Verbiest gehuwd met Peeter Verstappen tot Olen of aan haar wettige
representanten voor den twaalfden stam.
Item aan de kinderen van Jan Lanen verwekt zo in zijn eerste, tweede, derde als vierden huwelijk
of aan hun wettige representanten, allen te samen voor den dertienden stam of struik.
Item aan Marten Lanen gehuwd met Dimphna Wijtens of hun wettige representanten voor den
veertienden stam of struik.
Item aan Joanna Catharina Lanen tot Olen gehuwd met Amandt Van Hout of aan hun wettige
representanten voor den vijftienden stam of struik.
En alzo op vijftien gelijke delen, stammen of struiken te verdelen, zonder enig voordeel of
prerogatief, alles hetzelfde, daarin alzo roepende, noemende, instituerende en substinerende
pleno juro institutionis et substitutionis.
En of het gebeurde dat er één of meerdere van haar testatrices erfgenamen hiervoor geroepen
malcontent waren over dit haar testamentaire dispositie, of daar tegen in oppositie komen, hetzij
met recht of anderszins en alzo stoornis deden of wilden doen en de executie dezer wilden
torteren of beletten, of ook injurien deden aan haar na te noemen executeur testamentair zo is den
wil van haar testatrice dat in dien geval alzulke erfgenaam of erfgenamen zal gepriveert zijn van dit
hun nagelaten erfdeel en geheelijk gexheredeert, willende dat als dan het part en deel van alzulke
geexheredeerde zal volgen de contenten erfgenamen en zal verdeeld worden in zoveel egale
parten en delen als daar stammen of struiken indien gevalle zullen overblijven.
Item wilde en begeerde zij testatrice dat alle iegelijke haar erfgoederen en verder haar gehele
nalatendheid binnen den tijd van een half jaar na haar overlijden, als het doenlijk is in
verscheidene reizen zullen verkocht worden, alles nochtans ter discretie van haar na te noemen
executeur testamentair, gevende aan hem bij deze de volle macht van kopers in hun ingekochte
percelen van erven behoorlijk te doen en laten goeden, vestigen en erven daar het van nood zal
wezen met macht van substitutie in forma.
En op dat dit haar testament en akte van uiterste wil beter zou achtervolgd worden en zijn
volkomen effect sorteren, zo verklaarde zij testatrice voor haar executeur testamentair te verkiezen
en te noemen en aan te stellen Joseph Victorius Verboven inwoner van Tongerlo, hem biddende
deze last te willen aanvaarden, met volle macht van substitutie en ter zijne assistentie te
assumeren en stellen dusdanige persoon of personen als hem dat zou goed dunken en gelieven
zal te consulteren en des nodig te procureren, hetzij als eiser, of verveerder alles tot kost en
gemeenschappelijke last, waarvoor hij executeur zal genieten, te weten van zijn ontvangsten van
penningen, vijf guldens procent, mitsgaders vijf guldens procent van zijn uitgaven, boven en
behalve de particuliere devoiren, zo hem executeur als door zijne gesubstitueerde en
geassumeerde te doen en te verrichten mits doende behoorlijk bewijs en rekening (van) zijn
administratie geëindigd zijnde, ter plaatsen en dagen, zo en gelijk hem dat goeddunken zal.
Allen het welke zij testatrice verklaarde te wezen haar uiterste wil en begeerte, willende en
begerende dat dezelfde zijn volkomen effect zal sorteren onder reserve van deze te mogen
annuleren, corrigeren en veranderen naar gelieven consenterende etc…
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, datum, maand en jaar als boven, coram Joannes
Heijns en Michiel Janssens als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal aanzocht en geroepen en
bij mij notaris aan de testatrice gevraagd zijnde of ze kon schrijven heeft de testatrice geantwoord
“ nee “ maar te stellen enig litteren (initialen) en de getuigen verklaarden te kunnen schrijven.
AMP
De testatrice verklaarde de waarde dezer dispositie niet te excederen drie duizend acht honderd
guldens, verzoekende daar aan gevoegd te worden een zegel van vier guldens zestien stuivers.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 528.
Akte nr. 13

18 augustus 1783.

Op 18 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters en Anna Catharina
Struijven gehuwden en inwoners van het dorp van Westerlo, welke comparanten verklaarden mits
deze uit handen van Jan Bouwen bejaarde jongman zo voor zichzelf als ten behoeve van zijn
broer Peeter Bouwen beiden kinderen van wijlen Peeter Bouwen en Petronella Verlinden
ontvangen en opgelicht te hebben een som van 1300 guldens courant Brabants geld.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker huis, stal, schuur, hof en binnen
geleg gelegen tot “ Broeckhoven “ onder Morkhoven, actueel bewoond en in labeur bij Jan
Franssen. Palende oost …(leeg) … Item zeker perceel land aldaar gelegen, groot salvo justo 100
roeden. Palende oost Merten Heijlen erfgenamen, zuid Cornelis Van Genechten en Joseph
Heijlen, west de Veldtstraet en noord Theresia Van Dijck genaamd “ het hinneblock “
(binnenblock ?), alles aan hem eerste comparant competerende uit hoofde van wijlen zijn ouders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Henricus De Vries, Josephus Verhagen en
Matthias Josephus Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 532.
Akte nr. 14

30 augustus 1783.
In den naem Godts amen

Op 30 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Wilhelmus Goubergen en Maria Anna
Binnemans gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste comparant gezond van lichaam en
de tweede comparante ziek en onpasselijk, beiden nochtans hun verstand, memorie over alles wel
machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden bij deze kond te maken met wel
bedachte zinnen en uit eigen onbedwongen wil te ordonneren en te sluiten dit hun testament of
akte van uiterste wil, derogerende bij deze en annulerende alle voorgaande testamenten hetzij
gezamenlijk of ieder van hun in het bijzonder gemaakt.
Voor eerst recommanderende zij testateuren dat hunne dode lichamen zouden begraven worden
ter gewijde aarde met een redelijke uitvaart naar staat en macht.
Item legateerde zij aan haar voorzegde man Wilhelmus Goubergen in volle eigendom de helft
van haar uitkoop aan haar gelaten bij testament gepasseerd voor de notaris N. Van Gansen
binnen Veerle, of uit kracht van een andere akte aangegaan bij wijlen haar vader Jan
Binnenmans en haar nog levende moeder Maria Verdonck, latende en makende de resterende
helft van de voorzegde uitkoop aan haar kind of kinderen gezamenlijk in dit huwelijk verwekt …
Dispositie van de haafelijke goederen en effecten maakten zij testateuren den eerststervende aan
de langstlevende van hun beiden in volle eigendom en latende de legitieme aan hun
gemeenschappelijk kind of kinderen te vinden uit de erfgoederen. Dispositie van hun erfelijke
goederen maakten zij aan elkaar de volle touchte en den eigendom aan hun wettig kind of
kinderen.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Josephus Van Schoubroeck en
Thomas Van Gompel als geloofwaardige getuigen. De testatrice verklaarde wegens haar
bezwaarlijke ziekteniet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 536.
Akte nr. 15

6 september 1783.
In den naem Godts amen

Op 6 september compareerden Joseph Victorius Verboven en Maria Dimphna Peeters
gehuwden en inwoners der jurisdictie van het dorp Tongerloo, den eerste comparant gezond van
lichaam en de tweede comparante ziek en onpasselijk van lichaam, nochtans beiden hun verstand
en memorie overal wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden mits deze met
welbedachte zinnen te ordonneren hetzij als testament of codicillen donatie welke testateuren wel
expresselijk zijn derogerende bij deze en ook casserende dood en teniet doende alle voorgaande
testamenten hetzij gezamenlijk of ieder van hun in het bijzonder gemaakt.
Recommanderende ten eerste hunne dode lichamen te begraven in de kerk met een solemele mis
en eerlijke uitvaart zoals men hier gewoon is de kerkelijken alhier te begraven.
Dispositie van al hunne haafelijke meubelen en effecten laten en maakten de eerststervende aan
de langstlevende van hun beiden de volle eigendom op last van aan ieder van hun
gemeenschappelijke kinderen in vorm van uitkoop te betalen eens een som van 300 guldens
courant Brabants geld tot dat deze kinderen bereikt hebben den ouderdom van 25 jaar.
Dispositie van hunne erfelijke goederen maakten zij deze aan elkaar de volle touchte gedurende
het leven en den eigendom daarvan aan hun kinderen … ook met opgave hun kind of kinderen te
laten leren en akwireren de nodig bekwaamheid en al hetgeen daartoe verder nodig zal bevonden
worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo ten huize van hun testateuren, coram Balthasar
Lemit en Peeter Janssens als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 540.
Akte nr. 16

29 oktober 1783.
In den naem Godts amen

Op 29 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Jacobus Van Dingenen en Maria Anna
Helsen gehuwden en inwoners der jurisdictie van Tongerlo, beiden gezond van lichaam hun
verstand en memorie over alles wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden mits
deze met wel bedachte zinnen en goede deliberatie te ordonneren en te sluiten dit hun actueel
testament, casserende dood en teniet doende alle voorgaande testamenten gezamenlijk of ieder
van hun in het bijzonder gemaakt hebbende.
Willende dat hunne dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart naar staat en macht en willende dat onmiddellijk na ieders overlijden zouden gecelebreerd
worden vijf gelezen missen.
Dispositie van hun haafelijke goederen maakte hij testateur aan zijn vrouw in volle eigendom
indien zij dit niet kon genieten uit kracht van dit testament in dat geval maakte hij deze aan zijn
kinderen in huwelijk verwekt, latende de legitieme portie aan zijn voorzoon Jan Cornelis Van
Dingenen te vinden uit zijn erfgoederen.
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Dispositie van hun erfelijke goederen maakten zij testateuren al dezelfde aan elkaar gedurende
hun leven de volle touchte en den eigendom daarvan laat hij testateur voor zoveel hij macht heeft
aan zijn wettelijke kinderen uit zijn eerste huwelijk verwekt met Anna Verberckt en aan zijn
kinderen verwekt met zijn tegenwoordige huisvrouw.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram Joseph Victorius Verboven en Mathias
Josephus Van Schoubroeck geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 543.
Akte nr. 17

1 november 1783.
In den naeme Godts amen

Op 1 november compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Van Den Brande
bejaarde jongman inwoner van Zoerle Parwijs op “ den bergh “, ziek van lichaam nochtans zijn
verstand en memorie wel machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde hierbij te maken
en te ordonneren zijn tegenwoordig testament of akte van uiterste wil.
Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en
dat tot lafenis zijner ziel zouden gecelebreerd worden 200 gelezen missen. Te weten 400 door den
heer pastoor en onderpastoor van alhier, 80 door de paters Kapucijnen en 80 door de paters
Minderbroeders.
Item wilde hij testateur dat alsnog de eerstkomende jaren na zijn aflijvigheid ieder jaar zal
gecelebreerd worden omtrent zijn sterfdag een gelezen mis, ja welke door zijn pachter die alsdan
zijn huis en na te laten goederen zal bewonen en labeuren, iedere reis aan de huis armen van
geheel Zoerle zal uitgedeeld worden een veerteel koren in gebakken brood alles der directie van
dezelfde pachter en onder zijn vergelding te doen door zijn testateur na te noemen erfgenamen.
Item remitteerde hij testateur aan de kinderen van wijlen Jan Baptist Verlinden en Anna
Catharina Peeters een som van 60 guldens courant geld als hij testateur aan de gezegde Anna
Catharina Peeters hadde geleend dezelfde daarvan ten volle te ontlasten.
Dispositie van al zijn goederen zowel de haafelijke als de erfelijke maakte hij alles aan vooreerst
aan de kinderen van Anna Peeters gehuwd met Jan Baptist t’ Seijen president schepen van
Zoerle. Item aan de kinderen van wijlen Anna Catharina Peeters, verwekt met wijlen Jan Baptist
Verlinden. Item aan de kinderen van Maria Elisabeth Peeters verwekt zo in haar eerste huwelijk
met Peeter Toelen als verwekt en te verwekken in haar actueel huwelijk met Franciscus Van
Hemels.
Verbindende aan zijn voorzegde erfgenamen zijn erfelijke goederen te verdelen, verkopen binnen
de twaalf eerste jaren na zijn overlijden maar willende dat dezelfde in het geheel blijven bewoond
en gelabeurd bij den voorzegde Franciscus Hemels zijn actuele pachter.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs ten huize van hem testateur, coram Martinus
Douwen en Peeter Janssens als geloofwaardige getuigen. Verklarende den testateur de waarde
niet te excederen de som van 1900 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 548.
Akte nr. 18

3 november 1783.

Op 3 november compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Van Den Brande
bejaarde jongman inwoner van Zoerle op “ den bergh “ ter ene en Franciscus Van Hemelen
gehuwd met Maria Elisabeth Peeters inwoners als voor ter andere zijde, welke eerste comparant
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verklaarde mits deze verhuurd en pacht te hebben gegeven aan de tweede comparant te weten
zijn huis, stal, schuur en gebouwen lmet den hof, landerijen, weiden en hooivelden zo en gelijk hij
tweede comparant het actueel in huur heeft. De verhuur werd aangegaan voor en termijn van 12
achtervolgende jaren waarvoor de tweede comparant beloofde te betalen voor voorlijf een som van
40 guldens jaarlijks en in graanpacht jaarlijks 13 en een half veerteel even.
Volgen verdere huurvoorwaarden.
En alzo den eerste comparant bij zijn testament gepasseerd op 1 november van dit jaar voor mij
notaris Van Schoubroeck heeft gewild dat er na zijn aflijvigheid de eerste 12 jaar zouden
gecelebreerd worden een gelezen mis tot zijn ziele lafenis met uitdeling van een veertel koren in
gebakken brood aan de huisarmen van geheel Zoerle zo zal den tweede comparant of huurder
gehouden zijn jaarlijks de 12 jaren van zijn huur zolang heidense in huur zou hebben het gezegde
veertel koren in gebakken brood aan de voorzegde armen uit delen zo nochtans dat hij hetzelfde
veertel koren en zijn arbeid daaraan mag korten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle, coram Martinus Douwen en Peeter Janssens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 552.
Akte nr. 19

18 november 1783.

Conditie en voorwaarden waarop vanwege Joseph Verboven executeur testamentair van wijlen
Anna Maria Peeters weduwe van wijlen Jan Blampaerts naar voorgaande kerkgeboden alom
gedaan publiekelijk zal te koop presenteren alle en iegelijke haafelijke meubelen en effecten ten
sterfhuis van de voorschreven Anna Maria Peeters bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

Aardewerk, flessen, theebus, koperen keteltje (Jan Laenen), koperen pan (Dimhna
Hoes), koperen kandelaar, een bierpot, tinnen trekpot, koperen lamp, tinnen waterpot,
koeke pan, hangijzer, ijzeren ketel (Martinus Laenen), boter pot, ciroop vat, smoutvat
(Marten Laenen), biervaten, een zaag, een bijl en kapmes, een mand, schouw kleed
(Dimphna Hoes), zonnehoed en stok, een groot aantal trekmutsen, witte neusdoek, een
groot aantal gekleurde neusdoeken, paternoster, mandeken, handschoenen, kousen,
sokken, voorschoten, hemden, slaaplakens, schoenen, een paar waggen ?, een tas,
capootjes, stiklijf, rokken (Marten Laenen borg Adriaen Heijlen schepen), gordijnen (Jan
Laenen), wollen sargie (Jan Hoes), oorkussen (Jan Laenen), pluimen bedde, hoofd
peulink, onverkocht haar zilveren hoofdijzer memorie niet daarvoor te weinig is geoffreerd,
zilveren gespen, snijmes, 7 tinnen lepeltjes en houten lepels, twee koperen snuifdozen,
messen, lappen en vodden, een kist, kleerkast (Michiel Heijlen borg Jan Baptist Douwen
Olen), mutsaard hout, gekloven hout, een hoop russen, capruijn hout.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, coram Adriaen Deckers en Guilliam Van Elst.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 558.
Akte nr. 20

21 november 1783 (Franse tekst)

Op 20 november compareerde voor mij openbaar notaris Henrij Joannes Verbiest demeurant à
Westerlo resort de quartaire de Geel, in kwaliteit als voogd van de weeskinderen van wijlen Jean
Joseph Bonhiver et Carolin Cabau dewelke verklaarde d’ avoir constituè avec plein pouvoir
Marie Therese Bonhiver bejaarde dochter actueel wonende te Brussel om in zijn naam reservoir
une rente de quatre cens florins, argent de change avec les intrest ….
Hypotheque sur la ferme appellè ” Leumont “ avec les dependences, terres près et bois, situeès
dans la juridiction d’ Andenne compté Namur …
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Passè a Westerlo, presence de Joseph Dirickx et François Van Oorschot temoins à ce requis.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 560.
Akte nr. 21

5 december 1783.

Op 5 december compareerde voor mij openbaar notaris, Bartholomeus Cabau en Maria Anna
Plessens gehuwden en inwoners van Westerlo, welke comparanten verklaarden mits deze
opgelicht te hebben ter rente uit handen van Henricus Josephus Verbiest als voogd testamentair
der kinderen en wezen achtergelaten bij wijlen Joseph Bonhiver en Carolina Cabau een som
van 300 guldens courant Brabants geld .
De comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pan een perceel mastbos groot
salvo justo een half bunder tot Berghom onder Herselt gelegen. Palende oost Jan Baptist Van
Echelpoel, zuid de H. Geest aldaar en anderen, west Peeter Spapen erfgenamen en noord den
heer markies. Item zekere heide gelegen als voor, groot salvo justo 110 roeden. Palende oost,
west en noord den heer markies en zuid Jan Baptist Van Gansen.
Het eerste perceel aan hun comparanten competerende bij koop gedaan tegen Norbert Helsen en
het tweede bij koop wegens de gemeente van Herselt blijkens goedenisbrieven daarover verleend
op datum van 24 februari 1772 en het tweede op datum van 25 augustus 1766, ondertekent
P. H. Halloint.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram J. F. H. Cabau en M. J. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 565.
Akte nr. 22

9 december 1783.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege Wilhelmus Goubergen publiekelijk zal te koop
presenteren verscheidene klederen, lijnwaad en zo verder. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram P. J. Van Schoubroeck en Jan
Baptist Gilis.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 569.
Akte nr. 23

12 december 1783.

Op 12 december compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Haes inwoner en burger
der stad Diest gehuwd met Barbara Theunissens ter ene en Joannes Wendelen en Anna
Cornelia Snoeckx gehuwden en inwoners van Westerlo ter andere zijde, welke verklaarden bij
vorm van mangeling tot volgende akkoord gekomen zijn.
Te weten dat den eerste comparant Franciscus Haes mits deze in volle eigendom transporteerde
aan de tweede comparant Joannes Wendelen zeker huis, stal, gronden van erve met ap- en
dependentiën gestaan en gelegen in de Plaatse van Westerlo, groot ... (leeg) roeden. Palende
oost Franciscus Peeters erfgenamen en Juffrouw Maria Catharina Peeters, zuid de Plaatse van
Westerlo, west Guilliam Peeters erfgenamen en noord “ den leugen padt “, aan hem comparant
competerende bij koop gedaan met zijn voorzegde huisvrouw tegen den secretaris P. Halloint
blijkens goedenisbrief daarvan zijnde gepasseerd voor de schepenen van Westerlo.
Waartegen Joannes Wendelen en zijn huisvrouw bij deze in volle eigendom transporteerden aan
en ten behoeve van de eerste comparant vooreerst zekere weide groot salvo justo 150 roeden
gelegen onder Varendonck. Palende oost H. Marcus Van Den Borgh, zuid de erfgenamen Guiliam
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Janssens, west Jan Snoeck erfgenamen en noord het Beneficie Van Onze Lieve Vrouwe tot
Meerhout.
Item alsnog een weide gelegen onder Herselt omtrent Bergom, groot een half bunder. Palende
oost Hendrick Boonen erfgenamen, zuid den heer markies van Westerlo en Peeter Hoefkens, west
en noord het convent van Tongerlo zijnde dit perceel leenroerig aan het Leenhof van den heer
markies van Westerlo en op de last van een half veerteel koren aan de H. Geest tafel van
Westerlo. De twee percelen aan hun comparanten competerende bij scheiding en deling der
goederen aangegaan tussen des tweede comparant huisvrouw met haar broer en zusters als
erfgenamen van wijlen hun gemeenschappelijke vader ooms en moeijen gepasseerd voor mij
notaris op datum van 14 mei 1776.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, coram Adriaen Van Genechten en Mathias Josephus
Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 574.
Akte nr. 24

17 december 1783.

Op 17 december compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Helsen Adriaenssone inwoner
van Straeteneijnde onder Tongerloo, welke comparant verklaarde met deze in kwaliteit als
executeur testamentair van wijlen Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van Rompaeij, ter
rente ontvangen en opgelicht te hebben uit handen van Joannes Cuijpers in kwaliteit van
kapelmeester der kapel van Onze Lieve Vrouwe Ter Voort tot Gelindel onder Westerlo een som
van 250 guldens courant Brabants geld.
Hij comparant rentgelder stelde hiervoor tot pand zeker perceel land, groot salvo justo 250 roeden
gelegen tot Gelindel. Palende oost Peeter Verbist, zuid Jan Baptist Soeten secretaris tot Olen,
west dezelfde en noord ook Peeter Verbist.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. F. Van Schoubroeck en Adriaen Daems.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 577.
Akte nr. 25

23 december 1783.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Peeter Vermeerbergen weduwnaar van wijlen
Catharina Liekens, item vanwege Peeter Lieckens, item van Joannes Lieckens zo voor zichzelf
als voor de wezen van wijlen Franciscus Van Hove en Elisabeth Lieckens, item wegens
Jacobus Govaerts gehuwd met Joanna Maria Lieckens en tot slot vanwege Theresia Lieckens
weduwe van wijlen Adriaen Lemmens publiekelijk zal te koop stellen alle haafelijke meubelen en
effecten ten sterfhuis bevonden van wijlen den voorschreven Catharina Lieckens.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle Parwijs, coram Guibertus Van Hemelen en M.
J. Van Schoubroeck als getuigen.
De contante penningen ontvangen ten dage der verkoop bedraagt 94 - 13 - 0.
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Microfilm WLO - NOT – VAN SCHOUBROECK: 1784 - 1790
NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK.
VOLUME 6576
1784

INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN.
Nr.1

Conditie van verkochte meubelen door de gelijke erfgenamen van Catharina Lieckens.

Nr.2

Conditie van verkocht schaarhout door Joseph Verboven als executeur testamentair van
Anna Maria Peeters.

Nr.3

Conditie van een verhuurd huis en gronden door Maria Folders aan Hendrick Van Asbroeck

Nr.4

Conditie van een verkocht perceel land door Jan Wendelen aan Guilliam Coomans.

Nr.5

Rentconstitutie van 400 guldens ten behoeve van het Beneficie van het Onze Lieve
Vrouwen altaar tot Westerlo ten last van Jan Wendelen .

Nr.6

Conditie van verkochte erfgoederen door Joseph Verboven als executeur testamentair van
Anna Maria Peeters .

Nr.7

Transactie of akkoord tussen Joseph Verboven als executeur testamentair van Anna Maria
Peeters en Jan Baptist Kneuckelberghs .

Nr.8

Procuratie van afvraging verleden door Marten Verdoenck te doen aan de wethouders van
Westerlo.

Nr.9

Conditie van een verkocht mastbos door Jan Wendelen aan Jan Franciscus t’ Seijen en
Dimphna Boeckmans.

Nr.10 Conditie van verkochte meubelen door Philip en Maria Anna Van Den Borgh.
Nr.11 Conditie van verkochte bomen, schaarhout & door den heer Van Canart.
Nr.12 Rentconstitutie van 100 guldens tot last van Guilliam Verschuren ten behoeve van Joseph
Verboven.
Nr.13 Conditie van een verkochte beemd door Joseph Verboven executeur testamentair van
Anna Maria Peeters aan Marten Stercks.
Nr.14 Testament van Jan Baptist Hermans en Maria Theresia Vincks.
Nr.15 Rekening van Joseph Verboven executeur testamentair van Anna Maria Peeters.
Nr.16 Scheiding en deling der resterende meubelen van wijlen Joseph Bonhiver en Carolina
Cabau voor het part van Theresia Bonhiver.
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Nr.17 Conditie van een verhuurde stede door Maria Catharina Peeters aan Peeter Gijbens.
Nr.18 Huwelijks voorwaarden van Martinus Hermans en Maria Anna Van Den Bosch.
Nr.19 Conditie van een verkocht huis door Theresia Peeters aan Jan Franciscus Gijskens.
Nr.19 bis

Conditie van verkochte erven door Jan Van Roosbroeck.

Nr.20 Conditie van verkochte granen ten velde door de erfgenamen van Catharina Lieckens.
Nr.21 Testament van Frater Norbertus of Jan Joseph Bonhiver cappucijn.
Nr.22 Conditie van een verkocht huis en hof door Philip en Maria Anna Van Den Bergh.
Nr.23 Conditie van een verhuurde stede door Joannes Masuij aan Jan Baptist Lemmens.
Nr.24 Conditie van verkochte meubelen door Anna Catharina Hermans.
Nr.25 Rentconstitutie van 175 guldens tot last van Jan Baptist Wuijts en Maria Anna Verlinden ten
behoeve van de heer P. Mangelschots.
Nr.26 Rentconstitutie van 50 guldens tot last van Jan Baptist Valgaren ten behoeve van Martinus
Wuijts.
Nr.27 Conditie van verhuurde landerijen en weide door Marten Wuijts aan Jan Daems.
Nr.28 Conditie van een verhuurd huis door Marten Wuijts aan Marten Gijsen.
Nr.29 Rentconstitutie van 1200 guldens tot last van den heer E; Segers ten behoeve van den
heer P. Mangelschots.
Nr.30 Testament van Michael Janssens.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 007.
Akte nr. 1

12 januari 1784.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege Peeter Franciscus Vermeerbergen en wegens
de gelijke erfgenamen van wijlen Catharina Lieckens publiekelijk aan de meestbiedenden te koop
stellen de resterende haafelijke meubelen ten sterfhuis van de voorzegde Catharina Liekens
bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle Parwijs, coram Guibertus Van Heusden en M.
J. Van Schoubroeck als getuigen.
Nota:

den hooiwas is verhuurd door Jan Lieckens zelf op 15 juli 1784 opgeroepen door de
meijer van Zoerle ten dage der kerk en H. Geest hooiwassen van Zoerle Parwijs zijn
verhuurd en is gebleven aan Peeter Douwen tot Wiekevorst tweede “ den reigers
dries “ voor de som van 17 - 10 - 0 borg Guilliam Helsen in “de Heijbloemme “ het
ongeld is opgetrokken door Jan Lieckens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 012.
Akte nr. 2

27 februari 1784.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege Joseph Victorius Verboven als executeur van
wijlen Anna Maria Peeters weduwe van Jan Blampaerts, publiekelijk aan de meestbiedenden te
koop zal stellen, verscheidene kopen schaarhout staande op de gronden van erven bij de gezegde
Anna Maria Peeters achtergelaten.
Totaal van 7 kopen. De kopers waren, Guilliam Mathijs, Adriaen De Busser, Jan Laenen 2 x,
Jan Van Nuten 2 x en Josephus Verboven.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Guilliam Van Elst en Adriaen
Deckers als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 016.
Akte nr. 3

27 februari 1784.

Inliggende huur cedulle van Maria Volders aan Hendrick Van Asbroeck voor de som van 28
guldens jaarlijks.
Op 25 april compareerden Hendrick Volders inwoner van Bruggeneijne onder Heijst als gelaste
vanwege zijn zuster Maria Volders ter enen en Franciscus Hanegraefs inwoner als voor welke
comparanten verklaarden voor goed en van waarde te houden een nieuwe termijn van 3 of 6 jaren
alzulke condities van verhuring van zeker huis, stal, schuur en aangelegen met een half bunder
land “ het eusselken “ als de voornoemde Maria Volders ter ene en dito Franciscus Hanegraef
ter andere zijde hebben aangegaan voor de notaris M. N. Van Schoubroeck binnen Westerlo op
datum van 27 februari 1784.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ter presentie van M. N. Van Schoubroeck en
H. J. Van Schoubroeck als getuigen.
Op 27 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Volders weduwe van wijlen
Hendrick Van Asbroeck ter ene en Franciscus Haenegraefs ter andere zijde inwoners van
Bruggeneinde onder Heijst op den Bergh, welke eerste comparanten verklaarde in huur
uitgegeven te hebben aan den tweede comparant zeker huis, stal, schuur daar aan gelegen onder
het voorschreven gehucht met den hof en een half bunder land genaamd “ het eusselken “. Dit
huis met den hof in het geheel oost Franciscus Douwen, zuid ‘S Heerenstraete, west Hendrick
Bosch erfgenamen en noord de erfgenamen van de heer Mangelschots.
Item het half bunder land als voorschreven. Palende oost Franciscus Janssens, zuid de
Broeckstraet, west Adriaen Van Den Bruel en noord de erfgenamen Adriaen Van Der Veeken.
De huurder beloofde jaarlijks hiervoor te betalen 28 guldens. Ingeval van aflijvigheid van haar
eerste comparante verhuurster voor de expiratie van de voorzegde 3 of 6 jarige termijn zo zal hij
tweede comparant gestaan met een betaling van 13 guldens voor het huis en 15 guldens voor het
land genaamd “ het eusselken “.
Volgen de huurvoorwaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Petrus Van Dijck en Joannes Franciscus De
Schutter. En is mede comparerende Adriaen Haenegreefs die zich als borg stelde.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 022.
Akte nr. 4

1 maart 1784.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Wendelen en Anna Cornelia
Snoecks gehuwden en inwoners van Westerlo publiekelijk aan de meestbiedenden te koop zullen
presenteren zeker perceel land gelegen onder Zammel jurisdictie van Geel, groot omtrent 330
roeden. Palende oost en west Franciscus Schroven of zijn erfgenamen, zuid en noord de
erfgenamen van Jacobus Van Steenbroeck.
Het voorzegde perceel opgeroepen zijnde is bij derde maal of proficiat in koop gebleven aan Sr.
Guilielmus Coomans apotheker inwoner van Westerlo en stelde daarop nog 40 hoogen,
Joannes Baptist Peeters inwoner van Westerlo stelde zich als borg. Coram Franciscus
Blanckaerts en Franciscus Jespers als getuigen. J. B. Peeters verhoogde deze koopsom met 2
hoogen.
Aldus gedaan en publieklijk verkocht binnen Zammel onder Westerlo. Sr. G. Coomans is koper
gebleven na het geven van den derde stokslag.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 027.
Akte nr. 5

10 maart 1784.

Op 10 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Wendelen en Anna Cornelia
Snoecks inwoners van het dorp Westerlo en bekenden mits deze ter rente te hebben opgelicht uit
handen van den eerwaarde heer Joannes Baptist Herla als beneficiant van het Beneficie van het
Onze Lieve Vrouwe altaar in de parochiale kerk van Westerlo een som van van 400 guldens
courant Brabants geld.
Zij comparanten stelden hiervoor speciaal tot pand zeker hun huis, grond en hof staande en
liggende alhier in de Plaatse van Westerlo. Palende oost de erfgenamen Franciscus Peeters en
Juffrouw Maria Catharina Peeters, zuid de Plaatse van Westerlo, west Guilliam Peeters
erfgenamen en noord “ den leugenpadt “ aan hun comparanten competerende bij mangeling
tegens Franciscus Haes cum uxore inwoner der stad Diest blijkens contract voor mij notaris
binnen Herselt op datum van 14 mei 1776 alhier origineel overgelegd.
Item zeker een perceel zowel land als bos gelegen onder het Laethof van Gestele jurisdictie van
Westerlo groot 300 roeden. Palende oost en noord Franciscus Van Broeckhoven erfgenamen, zuid
den heer doctor Van Elsewijck en west … (leeg). Aan hun comparanten competerende bij deling
aangegaan bij hun rentgelders met den broer en zusters der gezegde Anna Cornelia Snoecks
gepasseerd voor mij notaris op datum van 10 mei 1776.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. J. Van Schoubroeck en Thomas Van
Goedpel als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 031.
Akte nr. 6

10 maart 1784.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joseph Victorius Verboven als executeur
testamentair ten sterfhuis van Anna Maria Peeters weduwe van wijlen Jan Blampaerts
publiekelijk te koop zal stellen de nageschreven percelen van erven, alle gelegen onder de
jurisdictie van Geel.
Eerste koop bestaande in een perceel land groot omtrent 136 roeden gelegen tot Larum. Palende
oost en zuid Hendrick Verboven, west dezelfde en anderen, noord den heer J.B. Rauwvoets
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erfgenamen. Leenroerig onder het Leenhof der Prinses van Geel en in huur bij Peeter
Verherstraeten. Hendrick Verboven Hendricxsone aanvaarde den proficiat voor de som van 615
guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Coram Peeter Hoes en Hendrick Dams als getuigen.
Peeter Goor verhoogde de koopsom met 15 verdieren en stelde zich borg Peeter Dams.
Tweede koop een perceel dries gelegen als voor gehete “ het roth “ groot salvo justo 200 roeden.
Oost Jan Bertels en Elisabeth Floris, zuid de straat, west Peeter Claes en noord de waterloop. In
huur bij Hendrick Dams. Hendrick Dams is in koop gebleven voor de som van 90 guldens en
stelde daarop nog 20 verdieren. Borg Michiel Dams, coram Jan Martien Bens en Hendrick
Verboven.
Derde koop een perceel land aldaar gelegen, groot salvo justo 120 roeden geheten “ het
buijtenste eijnde “. Palende oost Jan Merten Bens en Jan Bens, zuid en noord Anna Maria Van
Doninck en west Jan Bens. Jan Baptist Van De Perre is bij gelukwens koper gebleven voor de
som van 340 guldens en stelde daarop nog 20 verdieren. Borg Jan Bens.
Vierde koop bestaande in een perceel weide, groot 159 roeden salvo justo, gelegen tot Larum.
Oost Hendrick Verboven, zuid de straat, west Cornelis Geerewaerts en noord Marten Peeters, in
huur bij Peeter Hoes. Jan Baptist Douwen heeft den gelukwens ontvangen van de koop voor de
som van 185 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Borg, Henricus Dams.
Vijfde koop een perceel zowel land als heide aldaar gelegen, groot 576 roeden salvo justo.
Palende oost Merten Peeters, Cathrien Van Doeninck, Norbert Oniaerts en anderen, zuid Peeter
Van Bijlen, west Adriaen Verbiest en noord Juffr. Catharina Hermans. Merten Peeters ontving de
proficiat voor de som van 50 guldens en stelde voor borg Jan Bens.
Zesde koop bestaande omtrent 80 roeden heide onder Larum. Oost Merten Cluijts, zuid de straat
west Jan Van Lommel en noord Jan Franciscus Wouters, Jan Franciscus Pauwels en anderen. In
huur bij Peeter Hoes.
Zevende koop, een perceel gras of broek groot omtrent 70 roeden in “ het geels broeck “. Oost
Dimphna Van De Perre, zuid Gilliam Gebruers, west Catharien Van Doninck en noord de kapel
van Meeren. Deze koop samen met de zesde koop opgeroepen zijnde is bij den derde stokslag
koper gebleven Jan Bens voor de som van 110 guldens en stelde daarop 3 hoogen. Peeter Goir
stelde zich borg
Achtste koop bestaande in 125 roeden, genaamd “ den weerlaren bempt “. Oost en west Amant
Claes, zuid de straat en noord den waterloop. Deze koop is bij derdehalf gebleven aan Hendrick
Verboven voor de som van 175 guldens en stelde daarop 10 hoogen en als borg Peeter Goor.
Jan Franciscus Wouters stelde 5 hoogen bij
Negende koop een perceel beemd geheten “ den verkens bempt “ groot omtrent 200 roeden.
Oost Cornelis Ceurinckx, zuid en west den waterloop en noord den heer Verwimp. Peeter Dams is
koper gebeleven voor de som van 330 guldens en stelde daarop 10 hoogen, borg Peeter Goor.
Peeter Dams stelde 5 hoogen bij.
Tiende koop, bestaande in omtrent 100 roeden gebroekt rijdende of wisselende met het deel of
pacht van Guilliam Gebruers. In het geheel oost Jan Van Heuckeluum, zuid de heer Fr. Rosa en
Elisabeth Dams en anderen, west Guilliam Gebruers en noord Hendrick Vervecken. Jan Praet is
koper gebleven voor de som van 100 guldens en stelde daarop 6 hoogen en als borg Jan Bens.
Aldus gedaan en publiekelijk en notarieel verkocht onder Geel ten gehucht van Larum door mij
notaris. Coram M. J. Van Schoubroeck en Guilliam Maes als getuigen.
Eerste koop:

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 203

Op heden 10 maart naar voorgaande zondaagse proclamaties en lectuur dezer conditie
voorstaande perceel land of eerste koop opgeroepen zijnde en heeft niemand meer voor geboden
en is met stokslag bij derdehalf aan de voorzegde Peeter Goor in koop gebleven voor de som en
verdieren als boven beschreven.
Tweede koop verbleven aan Henricus Dams.
Derde koop verbleven aan Jan Baptist Van De Perre.
Vierde koop verbleven aan Jan Baptist Douwen.
Vijfde koop verbleven aan Merten Peeters.
Compareerde Anna Catharina Lanen bijgestaan met Jan Baptist Douwen haar man en voogd
welke verklaarde van bloedswege te calengieren en vernaderen de voorstaande vijfde koop of 570
roeden zowel land als heide palende als voor ten dien einde alhier consignerende in handen van
mij notaris goud en zilver bestaande het goud in een halve Souvereine tot acht guldens en acht en
halve stuiver en het zilver in een schelling. Verklarende zij comparante haar te zullen reguleren
naar den inhoud dezer conditie en costuijmen alhier lokaal en verder te voldoen aan alles nodig
zijnde, verzoekende overkluis tot haar naderschap te worden geadmitteerd en daarvan wete
gedaan te worden naar behoren.
Actum tot Larum 10 maart 1784. Coram J. V. Verboven en Peeter Mertens als getuigen.
Zesde en zevende koop verbleven aan Jan Bens.
Achtste koop verbleven aan Jan Franciscus Wouters.
Negende koop verbleven aan Peeter Dams.
Tiende koop compareerde Jan Baptist Kneuckelberghs dewelke deze koop verklaarde te
verdieren met één hooge en heeft niemand er meer voor geboden en is hij koper gebleven
stellende voor borg Peeter Hoes.
Totale opbrengst: 2134 guldens.
WLO -NOT- VAN SCHOUBROECK - 045.
Akte nr.

10 maart 1784.

Op 10 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joseph Victorius Verboven als executeur
testamentair ten sterfhuis van wijlen Anna Maria Peeters weduwe van Jan Blampaerts ter ene en
Jan Baptist Kneuckelberghs bejaarde jongeman en inwoner van Olen ten gehucht
Schaatsbergen ter andere zijde, welke comparanten om te voorkomen alle kwesties dewelke
zouden ontstaan wegens den eigendom, part of deel in zekere beemd gelegen onder Noorderwijk
salvo justo 144 roeden. Palende oost “ de pastorij bempt “ van Olen, zuid de erfgenamen N.
Peeters, west “ de begijnen bempt “ en noord Mr. Peeter Wouters erfgenamen, met goede
deliberatie en daarvan het advies gehoord hebbende van de heer advocaat Paulij tot Geel,
verklaarden de comparanten in der minne tot akkoord gekomen te zijn op navolgende manieren:
Dat de eerste comparant in zijn kwaliteit den gezegde beemd publiekelijk zal verkopen.
De tweede comparant verklaarde tot al hetgeen voorschreven te geven de volle macht aan de
voornoemde J. V. Verboven ten einde hetzelfde te volbrengen, en aan hem tweede comparant
gehouden zal zijn te betalen de juiste helft der koopsom .De resterende tweede helft zal blijven ten
behoeve ter gelijke erfgenamen van de voorzegde Anna Maria Peeters welke door de eerste
comparant werd geaccepteerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, coram Guilliam Maes en Peeter Mertens als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 048.
Akte nr. 8

13 maart 1784.

Op 13 maart verklaarde de onderschreven notaris tot Westerlo residerende zich in zijn gemelde
kwaliteit begeven te hebben ter secretarie alhier bij den persoon van Peeter Verboven president
schepen en C. Bruijnseels en G. Coomans schepenen van Westerlo en aan hun visie en lectuur
gegeven en gedaan hebbende der hiervoorstaande commissie van datum 5 februari van dit jaar en
verleden door Marten Verdonck binnen Antwerpen aan de gemelde schepenen afgevraagd te
hebben en te laten volgen van zeker rekwest aan de voorzegde wethouders gepresenteerd door
de twee wettelijke voogden der kinderen achtergelaten bij wijlen Adrianus Verdoenck.
Op 26 maart verklaarde den onderschreven notaris in zijn gemelde kwaliteit zich andermaal
vervoegd te hebben bij en ten huize van de voorgemelde schepenen van Westerlo en aan
dezelfde navraag gedaan betreffende de voorstaande commissie en aan hem antwoord gegeven
te hebben dat zij geen kopie der gemeld rekwest konden geven nog doen geven vermits de
voorzegde voogden der wezen door hun aangesteld aan hun wethouders geen rekwest hadden
gepresenteerd.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 050.
Akte nr. 9

15 maart 1784.

Condities en voorwaarden waarop dewelke Joannes Wendelen en Anna Cornelia Snoecks
gehuwden en inwoners van Westerlo verklaarden verkocht te hebben aan Jan Franciscus ‘t
Seijen en Anna Catharina Van Nuten gehuwden en inwoners der jurisdictie van Herselt op
“ de Quabeeck “ alhier present en de koop accepterende van zeker perceel mastbos gelegen
onder Herselt omtrent “ de broeceijcke “ groot omtrent 300 roeden. Palende oost N. Rozé of zijn
erfgenamen, zuid Adolph Verboven, west den heer markies van Westerlo en noord N. Van
Roosbroeck erfgenamen.
Aan hun comparanten competerende bij scheiding en deling der erfgoederen aangegaan tussen
hun eerste comparanten en den broer en zuster der voorzegde Anna Cornelia Snoecks na de
dood van hun ouders gepasseerd voor mij notaris op datum van 14 mei 1776. Deze koop werd
aanvaard voor de som van 225 guldens en stellende daarop nog 15 hoogen. Coram Jacobus
Verachtert en Thomas Van Gompel als getuigen.
Aldus gedaan en verkocht binnen Westerlo, coram de voorschreven getuigen. Dominicus
Franciscus Turelinckx stelde op deze koop nog 10 hoogen bij, en Jan Franciscus
‘ t Seijen nog 5.
Op 15 maart werd dit mastbos opnieuw opgeroepen en heeft niemand nog meer geboden en werd
de voorzegde Jan Franciscus ‘ t Seijen koper verklarende dit gedaan te hebben ten behoeve van
Maria Dimphna Boeckmans weduwe van wijlen Hendrick Van Aelten.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 054.
Akte nr. 10

23 maart 1784.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Philippus Van Den Bergh en zijn zuster Maria
Anna Van Den Bergh publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop presenteren alle haafelijke
meubelen en effecten ten sterfhuis van wijlen hun vader bevonden.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram F. Teniers en M. J. Van
Schoubroeck als getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 063.
Akte nr. 11

29 maart 1784.

Condities en voorwaarden waarop dewelke men vanwege den heer Van Canard D’Hamale heer
van Wittegracht publiekelijk aan de meestbiedende zal te koop stellen verscheidene kopen van
eiken bomen, beuken bomen, mast hout, eiken en essen schaarhout en mutsaards enzo verder
met den timmer van een huis. Volgt een aanzienlijke lijst van kopen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle Westerlo, coram Franciscus Bastiaens en
Peeter Verswijvel als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 078.
Akte nr. 12

5 april 1784.

Op 5 april compareerde voor mij openbaar notaris , Guilliam Verschuren en Anna Catharina
Van Genechten gehuwden inwoners van Zoerle Westerlo welke comparanten verklaarden mits
deze ter rente te hebben opgelicht en ontvangen uit handen van Joseph Victorius Verboven en
Maria Dimphna Peeters gehuwden en inwoners van Tongerloo een som van 100 guldens courant
Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden speciaal tot pand zeker perceel land gelegen omtrent “ den
asbergh “ groot salvo justo 200 roeden onder de jurisdictie van Westerlo. Palende oost, zuid en
noord den heer Perij erfgenamen en west hun zelf. Aan hem eerste comparant competerende bij
de dood van zijn ouders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram Petrus Huijgen en Josephus Ver wimp
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 082.
Akte nr. 13

13 april 1784.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joseph Victorius Verboven executeur
testamentair van wijlen Anna Maria Peeters weduwe van wijlen Jan Blampaerts en als gelaste
wegens Jan Baptist Kneuckelberghs als erfgenaam testamentair van de voorzegde Jan
Blampaerts publiekelijk zal te koop stellen zeker perceel beemd alhier onder de jurisdictie van
Noorderwijk, gelegen op “ de deupt “ groot 144 roeden. Palende oost “ den pastorije bempt “ van
Olen, zuid de erfgenamen van Guilliam Peeters, west “ den beggijnen bempt “ en noord Mr.
Peeter Wouters erfgenamen.
Het voorstaande perceel opgeroepen zijnde is bij den derdewerf of gelukwens in koop gebleven
aan Martinus Sterckx voor de som van 282 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen en is alhier
mede gecompareerd Peeter Bouwen die zich verklaarde als borg te stellen.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Noorderwijk, coram J. Van Schoubroeck en Peeter
Vervoort als getuigen.
Op 13 april werd het voorzegde perceel opnieuw opgeroepen en is bij stokslag dit perceel aan
dezelfde koper Martinus Sterckx gebleven. Christiaan Bulckens en Peeter Dams getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 087.
Akte nr. 14

19 april 1784.
In den naem Godts amen

Op 19 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Hermans en Maria
Theresia Vinckx gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste comparant gezond en de
tweede ziek en onpasselijk beiden nochtans hun verstand en memorie over alles wel machtig en
gebruikende, welke comparanten verklaarden hierbij te maken en sluiten hun testament of akte
van uiterste wil. Derogerende en casserende hierbij alle testamenten voor deze datum gemaakt.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart naar staat en macht en na ieders dood te celebreren twee gelezen missen.
Dispositie van hun haafelijke meubelen maakten zij den eerststervende aan de langstlevende de
volle eigendom, latende de legitieme portie aan hun gemeenschappelijke kinderen te vinden uit de
erfgoederen bij hun testateuren achtergelaten.
Dispositie van hun erfelijke goederen maakten zij aan elkaar de volle touchte gedurende hun leven
en den eigendom aan hun kind of kinderen in dit huwelijk verwekt of te verwekken.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. J. Van Schoubroeck en Franciscus
Bergheijs hiertoe speciaal aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 092.
Akte nr. 15

26 mei 1784.

Staat en verklaring van alle goederen, zowel meubilaire als immeubele, acties en kredieten,
schulden enz. achtergelaten en bevonden ten sterfhuis van wijlen Anna Maria Peeters, weduwe
van Jan Blampaerts ten jaren 1700 en drie en tachtig overleden ten gehucht van Meeren onder
den dorp van Olen.
Welke staat en verklaring heeft laten formeren Joseph Victorius Verboven in kwaliteit als
executeur testamentair van wijlen de voorzegde Anna Maria Peeters gepasseerd voor mij notaris
en getuigen op datum van 24 juni 1783 en in het passeren dezer kopie authentiek overgelegd en
dienvolgens in zijn gemelde kwaliteit van executeur als rendang is doende en overgevende voor
mij Martinus Norbertus Van Schoubroeck openbaar notaris aan de gelijke erfgenamen of aan hun
gecommitteerde alzo als contradicenten van deze staat gemaakt in courant Brabants geld, zo over
zijn ontvangsten als zijn uitgaven daar tegen gelijk hierna is volgende:
Voor eerst de gemeenschappelijke baten en profijten van dit sterfhuis competerende.
Ontvangen:
Ten eerste brengt de rendang al hier voor ontvangsten de contante penningen ten voorzegde
sterfhuis bevonden en door hem rendang gelicht en verteld op …(leeg) present mij notaris
belopende ter som van 63 guldens vier en een voors stuivers .
63 - 4 1/4
Item het import der conditie van verkochte haafelijke meubelen

184 - 19 1/4

Item het import gepasseerd voor de wethouders van Olen op datum van 13 december 1783
volgens dewelke hij rendant heeft ontvangen van Adriaen De Busser als koper van zeker huis hof
en binnenveld tot Neerbuel onder Olen een som van
681 - 0 - 0
Item van Matthijs over een in gekochte schuur en 40 roeden erve aldaar gelegen 131 - 0 - 0
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Item ontvangen van Peeter Matthijs over een verkocht perceel land tot Buel “ het wouters “
genaamd .
530 -0 - 0
Item voor ontvangst van een perceel zowel land als bos “ het schee eijck “ gekocht door Marten
Sprengers .
187 - 0 - 0
Item van Adriaen De Busser over een perceel land “ de langels “ genaamd .

192 - 0 - 0

6) Item nog ontvangen van Peeter Matthijs over een verkocht perceel weide genaamd “ de
brulen “ onder Olen, groot 173 roeden voor de som van 191 guldens waarin aan Jan Baptist
Kneuckelberghs als erfgenaam van wijlen Jan Blampaerts is competerende 84 guldens twee
stuivers en een oord over zijn helft in 100 roeden. Het voorschreven pand als conquest gedaan bij
wijlen den voornoemde Jan Blampaerts en Anna Maria Peeters dus alhier voor ontvangst de
som van
206 – 17 – 3
7) Item alsnog van Adriaen Dioos ontvangen 90 guldens over een perceel hooiwas onder
Olen op “ den haersack “ groot 50 roeden.
90 – 0 – 0
8) Item en tot slot ontvangst de som van 18 guldens over een perceel heide tot Neerbuel
gelegen, groot 200 roeden ingekocht door Peeter Matthijs .
18 – 0 – 0
Verder brengt den rendant alsnog voor ontvangsten de gehele inhoud van de verkochte
erfgoederen gepasseerd voor de wethouders van Olen op 19 februari 1784.
1)

Voor eerst ontvangen van Jan Lanen als koper van zeker huis, schuur, hof en
binnenveld tot Meren onder Olen, groot 250 roeden de som van 1200 guldens, doch mits
de gelijke erfgenamen van wijlen Catharina Blampaerts in het gemelde huis en erven
gerechtigd waren tot een vierde part, als zijnde een vierdedeel van hetzelfde verkregen
door wijlen Jan Blampaerts en Anna Maria Peeters, zo wordt alhier ten behoeve van de
gelijke erfgenamen de gezegde Anna Maria Peeters voor ontvangst ingebracht de som
van 900 guldens.
900 – 0 – 0

2)

Item brengt alsnog in gevolg de voorberoepen condities een som van 360 guldens over een
perceel land “ het hoogh block “ genaamd groot 350 roeden gelegen onder Olen bij hem
rendant zelf ingekocht.
360 – 0 – 0

3)

Item alsnog ontvangen van Jan Lanen tweehonderd vijf en dertig guldens over een
perceel zowel land als weide “ den tienden dries” genaamd, gelegen als voor.
235 – 0 – 0

4)

Item nog van Amandus Van Hout ontvangen drie honderd zeventig guldens over een
gekocht perceel weide genaamd “ het net “ groot 300 roeden onder Olen.
370 - 0 – 0

5)

Item van Franciscus Wauters ontvangen tweehonderd vijf en negentig guldens over een
perceel land, “ de clijn schambraecke “ genaamd groot 250 roeden gelegen onder Olen .
295 – 0 – 0

6)

Item van dezelfde ontvangen vier honderd negentig guldens wegens een ingekocht perceel
land genaamd “ de groote schambraecke “ groot 100 roeden aldaar gelegen
490 -0 – 0
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7)

Item van Peeter Hoes van een perceel land “ het eeghdeken “ genaamd, aldaar gelegen
groot 200 roeden ontvangen de som van honderd zes en zeventig guldens.
176 – 0 – 0

8)

Item voor ontvangst een som van tweehonderd zeven en dertig guldens over een perceel
land “ den goor bosch “ gelegen als voor, groot 250 roeden ingebracht bij Jan Baptist
Peeters.

9)

Item van Jan Franciscus Wauters alsnog ontvangen vijf en negentig guldens over
een gekocht perceel land groot 80 roeden “ den cleijnen goorbosch “ gelegen
onder Olen.
95 – 0 – 0

10)

Item voor ontvangst de som van honderd negentien guldens ontvangen van Peeter
Sterckx als koper van een perceel land “ de hulshaege “ groot 107 roeden gelegen tot
Meren onder Olen .
119 – 0 – 0

11)

Item alsnog een som van zevenhonderd zeven en veertig guldens wegens Marten Lanen
als koper van een perceel land genaamd “ het hannen lemmens “ groot 500 roeden daar
gelegen .
747 – 0 – 0

12)

Item nog van wege Jan Matthijs als koper van een perceel heide “ de schambrake “ groot
84 roeden onder Olen, de som van vier guldens .
4–0–0

13)

Item en tot slot brengt alsnog ingevolg de voorberoepen conditie een som van vier en dertig
guldens wegens Marten Lanen over een perceel bos “ den goorheij bosch ” groot 200
roeden en aldaar gelegen .
34 – 0 – 0

Item brengt den rendant alsnog voor ontvangst het product en de gehele som van de verkochte
erfgoederen gelegen onder Geel, gepasseerd voor mij ondergeschreven notaris en getuigen van
datum 21 februari 1784 en is als volgt, dezelfde hier bij kopie overgelegd.
Ten eerste brengt de ontvangst een som van zes honderd veertig guldens wegens een perceel
land, groot tweehonderd zes en dertig roeden, ingekocht bij Peeter Goor.
640 – 0 – 0
2)

Item nog vier honderd vijftien guldens wegens Hendrick Daems als koper van een perceel
weide “ het roth “ genaamd groot 159 roeden .
415 – 0 – 0

3)

Item van Jan Baptist Van De Perre de som van drie honderd en zestig guldens als koper
van een perceel land, groot 120 roeden genaamd ..(leeg) ..
360 – 0 – 0

4)

Item van wege Jan Baptist Dauwen als koper van een perceel weide, groot 150 roeden
ontvangen de som van honderd en vijf en negentig guldens
195 – 0 – 0

5)

Item van dezelfde ontvangen de som van vijf en zestig guldens wegens een ingekocht
perceel zowel land als heide samen groot 576 roeden.
65 – 0 – 0

6
en 7) Item wegens Jan Bens alsnog de som van honderd dertien guldens als koper van een zille
heide “ de mosselgooren “ genaamd en een perceel “ broeck “ groot 100 roeden .
113 – 0 – 0
8)

Item nog ontvangen honderd en negentig guldens van Jan Franciscus Wauters als koper
van een perceel beemd “ den werlaer “ genoemd, groot 125 roeden.
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190 – 0 – 0
9)

Item wegens Peeter Daems de som van drie honderd vijf en veertig guldens over een
perceel beemd genaamd “ den verckens bempt “ groot 200 roeden.
345 – 0 – 0

10)

Item en tot slot brengt hij voor ontvangst een som van vijf en vijftig guldens en tien stuivers,
zijnde de juiste helft van een som van honderd en elf guldens over een beemd of gebroekt
genaamd “ den rijmortel “ groot 100 roeden en ingekocht bij Jan Baptist Kneuckelberghs
waarin de andere juiste helft competeerde aan hem koper als erfgenaam en eigenaar voor
de helft van de voorzegde 100 roeden hooiwas uit hoofde van wijlen Jan Blampaerts, dus
alhier voor ontvangst der erfgenamen van de meergemelde Anna Maria Peeters
55 – 10 – 0

Item komt alsnog voor ontvangst het gehele import der conditie van verkocht schaarhout, staande
op enige der voorschreven gronden van erven gepasseerd voor mij ondergeschreven notaris en
getuigen in dato den 27 februari 1784 alhier het origineel voorgelegd, belopende de som van één
en veertig guldens veertien stuivers drie oorden
41 – 14 – 3
Item wordt alsnog voor ontvangst gebracht een som van tweehonderd zeven en negentig guldens
wegens een perceel beemd gelegen onder Noorderwijk op “ de deupt “ waarin Jan Baptist
Kneuckelberghs als erfgenaam en alzo uit hoofde van de voorgemelde Jan Blampaerts is
competerende de juiste helft, dienvolgens alhier gekort de som van honder acht en veertig guldens
en tien stuivers voor zijn gerechtigd part, rest alhier ten behoeve der gelijke erfgenamen ten deze
voor de andere helft de voorzegde tweehonderd zeven en negentig guldens de som van
148 – 10 – 0
Item van Jan Baptist Kneuckelberghs ontvangen de som van vijf en twintig guldens ingevolge
akte van afdeling wegens de geconkwisteerde goederen gedaan bij Jan Blampaerts met Anna
Maria Peeters, gepasseerd voorde wethouders van Olen op datum van 6 december 1783 en dat
in egalering der kavel of deel aan hem rendant als executeur testamentair ten deze ten behoeve
der gelijke erfgenamen alhier alzo bij blinde loting bevallen
25 – 0 – 0
Item ontvangen van wege Jan Lanen door Jan Baptist Cools zes loopen koren, mitsgaders
alsnog geleverd door … (leeg) Verstappen voldoende voor en in den naam van de voorzegde Jan
Lanen als voor insgelijks zes loopen koren dus samen drie veertelen, als ditto Jan Lanen aan dit
sterfhuis nog schuldig was als huurder van een perceel land “ het eeghdeken “ over het jaar
graanpacht verschenen over de oogst des jaars 1783, dus alhier drie veertelen, memorie.
Item alsnog van Peeter Matthijs als pachter van wijlen Anna Maria Peeters ontvangen negen
veertelen koren op korting van zijn korenpacht over de oogst van hetzelfde jaar 1783, makende
met de voorstaande drie veertelen vanwege Jan Lanen geleverd en vermeld te samen 12
veertelen koren die vermeld in de testamentaire dispositie van Anna Maria Peeters zijn verbakken
in brood en uitgedeeld aan de armen van Olen. Alhier voor memorie.
Item alsnog van dezelfde Peeter Matthijs ontvangen 36 guldens en 18 stuivers over 9 veertelen
koren, zijnde het restant van zijn graanpacht verschenen over de oogst van het jaar 1783, dezelfde
verkocht ter markt tot Lier à rate van vier guldens twee stuivers per veerteel .
36 – 18 – 0
Item van Peeter Heijlen ontvangen zes guldens en vijftien stuivers van huur van een beemd
gelegen tot Noorderwijk genaamd “ den deupschen bembt “ verschenen over het jaar 1783.
6 – 15 – 0
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Item alsnog van Hendrick Daems een som van elf guldens in voldoening van een jaar huur
wegens een perceel dries tot Larum “ het roth “ genaamd over het jaar 1783.
11 – 0 – 0
Item van Jan Bens ontvangen één en twintig guldens over zes veertelen koren pacht verschenen
over de oogst van hetzelfde jaar 1783, wegens een perceel land bij hem in huur gebruikt geweest
op conditie van deze huur dat de pachter dezelfde zes veertelen jaarlijks mocht redimeren twee
stuivers minder als het spijker tot Geel, zijnde geweest ten voorschreven jaar 1783 drie guldens en
twaalf stuivers, dienvolgens voldaan à rate van drie guldens en tien stuivers per veerteel .
21 – 0 – 0
Item van Peeter Hoes alsnog ontvangen vijftig guldens over voorlijf verschenen over het jaar half
maart 1783 tot half maart 1784 als hij aan dit sterfhuis nog debet was in kwaliteit van pachter der
stede tot Meeren onder Olen.
50 – 0 – 0
Item ontvangen wegens een verkocht ‘ silveren hoofteijser ‘ vier guldens en vijf stuivers, blijkens
het biljet van verkoping gedaan tot Lier op datum van 16 april 1784, ondertekent de weduwe van
C. B Van In.
4–5–0
Item alsnog ontvangen van Peeter Matthijs pachter der kleine stede, een som van één en dertig
guldens tien stuivers in voldoening der voorlijf verschenen half maart 1784.
31 – 15 – 0
De gehele ontvangsten beloopt te samen ter som van negen duizend honderd guldens en drie
stuivers drie oorden.
9101 – 3 – 3
Uitgave en mali tegen de voorstaande ontvangsten der zelfde sterfhuis regarderende is als volgt.
Ten eerst op den 19de juli 1783 aan den notaris Van Schoubroeck betaald negen guldens over
het passeren van het testament van wijlen de gezegde Anna Maria Peeters met zegel daartoe
dienende en zijne vacatiën naar Tongerlo ten dien einde gedaan ingevolg procuratie tot betaling
daarover door de overledene verleden onder signature op datum van 24 juni jaar voorschreven
9–0–0
Item op 31 oktober 1783 betaald aan de eerwaarde paters Minderbroeders tot Herentals tachtig
guldens over tweehonderd gelezen missen, acht stuivers iedere mis tot lafenis der ziele der
voorschreven Anna Maria Peeters conform haar voorberoepen testament blijkens kwitantie van
voorschreven datum ondertekent pater Jacobus Haest vicaris.
80 – 0 – 0
Item op 26 oktober 1783 aan M. N. Van Schoubroeck betaald acht guldens blijkens kwitantie van
datum voorschreven over twintig gelezen missen tot lafenis en tot acht stuivers per mis als voor
gecelebreerd door zijn zoon pater Siardus kapelaan
8–0–0
Item op 31 oktober betaald aan Dimphna Hoes over het lijken van het dood lichaam van Anna
Maria Peeters twee guldens zestien stuivers
.
2 – 16 – 0
Item op datum voorschreven aan dezelfde betaald vijftien stuivers over het wassen van het
lijnwaad, verschoten aan zeep en zuiveren der kamer of woning der overledene.
0 – 15 – 0
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Item op 2 november 1783 aan den heer C. Verbruggen betaald in twee items, twee en twintig
guldens en acht stuivers wegens zes en vijftig gelezen ziel missen als voor blijkens kwitantie van
voorschreven datum.
22 – 8 – 0
Item op 3 november 1783 aan den heer C. Verboven betaald zestien guldens over veertig gelezen
missen als voor blijkens kwitantie.
Item op 9 ditto ingevolg het voorberoepen testament ter hand gesteld aan Peeter Mertens als
kapelmeester der kapel van Onze Lieve Vrouwe tot Oevel ten behoeve der zelfde den gouden
handring der overledene blijkens rekening van datum voorschreven en ondertekent door ditto
kapelmeester. Memorie.
Item op voorschreven datum aan Jan Baptist Dauwen betaald drie guldens en drie stuivers over
geleverd en gemaakt te hebben de doodskist van wijlen Anna Maria Peeters.
3–3–0
Item op de voorzegde datum betaald aan Peeter Hoes voor zijn devooijren in het verzoeken en
bezorgen der dragers van het dood lichaam en verdere assisitentie mede over verteer na de
begrafenis gedaan door dezelfde en aan de heer Moons hetzelfde na middags begravende vier
guldens daarin begrepen den genever gedronken door dezelfde ten tijde hij het dood lichaam
gestorven van de ziekte van “ den rooden loop “ in de kiste heeft helpen leggen.
4–0–0
Item op 12 ditto betaald aan Peeter Janssens zeventien stuivers twee oorden over zijne gangen
gedaan naar Larum, Olen en Velthoven de bloedverwanten der overledene ten uitvaart
verzoekende.
0 – 17 – ½
Item op 13 ditto betaald aan Joseph Verwimp één gulden en één stuiver over gelijke devooijren
de vrienden ten uitvaart verzoekende tot Meerhout, Oosterlo, Veerle en Testelt.
1–1–0
Item dato voorschreven aan J. P. Mijnkens betaald vijftien guldens acht stuivers over drie tonnen
bier, moeten dienen en gediend op 15 ditto tot de uitvaart der overledene waaraan gekort twee
guldens elf stuivers één oord over een half ton bier als daar niet gebruikt is en door den rendant tot
zijn behoeve gebleven, dus resteerde alhier nog als uitgave twaalf guldens zestien stuivers één
oord .
12 – 16 – ¾
Item op 15 november betaald aan de koster van Olen G. Van Elst twaalf guldens over tien ponden
waslicht geleverd tot de uitvaart der gezegde Anna Maria Peeters tot vier en twintig stuivers het
pond .
12 – 0 – 0
Item dato alsnog betaald aan Elisabeth Van Oostaijen 17 drie guldens over het gebruik van haar
kamers en keuken ten dag der uitvaart op dato voorzegt gehouden mede voor het stoken van het
vuur voor de vergaderde vrienden.
3–0–0
Item dato voorschreven betaald aan Adriaen Verstappen bakker in voldoening van negentig
geleverde uitvaart koeken tot één stuivers per stuk, vier guldens en tien stuivers gedistribueerd ten
dage voorschreven aan de vergaderde gilde vrouwen gedistribueerd alles volgens het testament .
4 – 10

17
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Item dato voorschreven betaald aan den meijer van Oevel drie stuivers voor een publicatie
dienende in advertentie van de verkoop der haafelijke meubelen ten sterfhuis.
0–3–0
Item den 18de november ten dag der verkoop der haafelijke meubelen ten gezegde sterfhuis
betaald aan Guilliam Van Elst dienaar tot Olen één gulden vijf stuivers voor een kerkgebod en
oproepen der meubelen op zijn kost .
1–5–0
Item aan Dimphna Hoes op dezelfde datum als voor nog betaald tien stuivers voor haar
assistentie en diensten in het verkopen gedaan.
0 – 10 – 0
Item op 24 november betaald aan de vrouw van Jan Baptist Soeten één gulden en één stuiver
over kost en drank op datum voorschreven ten haar huis gedaan door Amandus Van Hout,
Marten Lanen en Peeter Matthijs aldaar verzocht ten einde van de onderzoeken schepenen
meetboek en register welke panden of gronden van erven waren gekomen bij erfenis en welke bij
conquest, dienende tot afdeling met Jan Baptist Kneuckelberghs cum sorore .
1–1–0
Item op 27 november 1783 alsnog betaald aan den notaris Van Genechten tot Geel één gulden
en één stuiver in voldoening van een kopie uit de conditie voor de verhuurde stede aan Peeter
Hoes.
1–1–0
Item op 27 november betaald aan den heer advocaat Le Bon tot Geel twee guldens twaalf
stuivers twee oorden over conferentie met den rendant en den notaris Van Schoubroeck tot
examinatie van testamenten der overleden en schriftelijk advies hier overgelegd bij kopie blijkens
kwitantie zijnde het origineel advies ingetrokken bij de wethouders van Olen op 2 december 1783
en gevoegd tot de transactie voor de wethouders van het voorzegde Olen op 2 december
gepasseerd en aangegaan tussen den rendant q. q. ter ene en de gelijke erfgenamen materneel
der overledene Anna Maria Peeters, mitsgaders tussen de erfgenamen van wijlen Jan
Blampaerts ter tweede zijde wegens de validiteit en acceptatie der gezegde testamenten .
2 – 12 – ½
Item op datum voorschreven betaald aan de heren advocaat Paulij en advocaat Van Eesbeeck,
ieder één gulden en één stuiverd voor conferentie met dezelfde administratie der twee
voorberoepen testamenten, ratificatie en onndertkening van het vermelde advies blijkens den solvit
daarop staande .
2–2–0
Item op 28 ditto aan een expressen komende van Olen ten einde van comparitie met Jan Baptist
Kneuckelberghs ten huize van den secretaris aldaar om deling te maken van de erfgoederen met
ditto Kneuckelberghs en tot afdeling der geconquesteerde goederen met Amandus Van Hout cum
suis betaald 5 stuivers .
0–5–0
Item ontvangen naarder expressen met missieven opleggende der voorschreven comparitie en de
zelfde stellende op 2 december daarna aan de bode betaald 5 stuivers.
0–5–0
Item den 1 december 1783 betaald ter secretarie van Westerlo aan den notaris Coomans
achttien stuivers in voldoening van devooijren in het opzoeken der registers wegens de
gerealiseerde gronden van erven en erfscheidingen en delingen der gemelde goederen.
0 – 18 – 0
Item betaald op 2 ditto dag der comparitie tot Olen hiervoor vermeld betaald aan Guilliam Van
Elst dienaar van Olen vijf stuivers voor de helft over sommatie en advertentie gedaan aan de
wethouders en geïnteresseerden ten einde van comparitie tot afdeling der goederen en erven
hiervoor vermeld .
0–5–0
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Item dato voorschreven aan de plakbiljetten tot Olen en Oevel adverterende de eerste verkoop der
erfgoederen met port betaald zeven stuivers .
0–7–0
Item op 11 ditto betaald aan den heer pastoor tot Olen veertien guldens twee stuivers in
voldoening der rechten van uitvaart van dertig gelezen ziel missen voor wijlen de gemelde Anna
Maria Peeters blijken kwitantie .
14 – 2 – 0
Item den 11de ditto betaald aan den notaris J. Oniaerts één gulden en vier stuivers in voldoening
van een kopie uit de conditie van verhuring aan Peeter Matthijs door de overledene gedaan
blijkens solvit op dezelfde kopie .
1–4–0
Item op 12 ditto aan Jan Kempenaers en Jan Peeters schepenen van Oosterwijk Tongerlo en
Christiaen Bulckens schepene van Noorderwijk samen betaald tien stuivers over het opzoeken
van een pand in hun oude meetboeken .
0 – 10 – 0
Item den 22ste ditto betaald aan den heer Van Genechten lector der abdij van Tongerlo zestien
guldens in voldoening van veertig gelezen zielemissen voor de overledene ten deze à acht stuivers
per mis .
16 – 0 – 0
Item op 5 februari 1784 aan den heer Drossaard van Geel door den notaris Van Schoubroeck
betaald één gulden vijftien stuivers blijkens kwitantie staande op den folio van zeker extract uit den
meetboek van Geel wegens de panden of erfgoederen bij den overledene ten deze ontruimd in
voldoening van hetzelfde .
1 – 15 – 0
Item op 27 januari 1784 aan den heer Pullen vicarius tot Tongerlo betaald vier guldens in
voldoening van tien gelezen ziele missen als voor bij kwitantie .
4–0–0
Item op 7 februari 1784 betaald aan mij notaris zes guldens en twaalf stuivers over het verhef en
leenhofs rechten van een perceel land leenroerig onder de Princesse van Geel, door mij aan den
griffier Moortgat voldaan blijkens specificatie staande in verso van den verhefbrief.
36 – 12 – 0
Item alsnog op de voorschreven datum betaald aan dezelfde over een extract uit den register der
goedenisse van Geel wegens een perceel hooiwas geconquesteert bij wijlen Jan Blampaerts en
Anna Maria Peeters, één gulden, twee stuivers volgens specificatie staande in dorso van
hetzelfde contract .
1–2–0
Item op 12 ditto betaald aan Guilliam Van Elst dienaar tot Olen over sommatie van de wethouders
van Olen en de gelijke geïnteresseerde erfgenamen uit hoofde van Catharina Blampaerts
wegens een legaat aan haar bij den voorschreven Jan Blampaerts gelaten bij testament ten einde
de afdeling van hetzelfde legaat bestaande in een vierde deel van een huis, hof, binnenveld,
gelegen tot Meeren onder Olen de som van 21 stuivers.
0 – 21 – 0
Item den 13de ditto aan den secretaris Heijlen betaald zeventien stuivers twee oorden voor de helft
van zijne devooijren gedaan in het opzoeken ten goedenis register van Noorderwijk van zeker
perceel beemd genaamd “ den deupschen bempt “ gelegen onder Noorderwijk waarin Jan
Baptist Kneuckelberghs de helft competeerde .
0 – 17 – ½
Item op 13 februari 1784 aan twee advertenties tot Geel en Oevel dienende tot de twee
verkopingen der gronden van erven betaald met den bode dezelfde dragende, negen stuivers twee
oorden .
0–9–2
Item op 14 ditto aan de advertenties tot Geel, Olen en Oevel wegens de derde verkoop der
gronden van erven betaald met de bode dezelfde ronddragende negentien stuivers.
0 – 19 – 0
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Item den 21ste februari voorschreven aan den meijer van Oevel betaald drie stuivers over een
kerkgebod tot de verkoop van het kapbaar schaarhout staande op de erfgoederen.
Item den 28ste ditto aan Marten Goris dienaar van justitie tot Olen betaald vier stuivers over een
rechtelijke opzegging van huur gedaan aan den pachter Peeter Matthijs.
0–4–0
Item op 9 maart 1784 aan den heer pastoor van Olen betaald één gulden 12 stuivers voor vier
gelezen ziel missen voor de overledene op verscheidene tijden gecelebreerd met uitdeling van drie
veertelen rogge in gebakken brood aan de armen aldaar, na ieder mis.
1 – 12 – 0
Item op 25 februari den 3de maart 1784, 10de en 17de ditto het zelfde brood doen vervoeren van
Tongerlo naar Olen daarvoor samen
2–8–0
Item op 22 maart 1784 betaald aan Adriaen Verstappen bakker voor bakloon van de
voorschreven twaalf veertelen rogge zeven guldens en vier stuivers per veerteel.
7–4–0
Item volgens kwitantie van datum 9 maart 1784 staande in een kopie van afdeling der erfgoederen
tussen de rendant q. q. en Peeter Josephus Goossens nomine 18 uxoris Anna Catharina
Kneuckelberghs ter andere zijde, gepasseerd voor de wethouders van Olen van datum 6
december 1783 betaald aan ditto Peeter Josephus Goossens honderd vijftig guldens in
voldoening en egalering van zijn kavel in dezelfde afdeling vervat.
150 – 0 – 0
Item op 9 ditto betaald aan den secretaris van Olen Jan Baptist Soeten als rentmeester der
cijnzen van den heer markies van Westerlo vier guldens vijftien stuivers drie oorden over
achterstallige cijnzen tot Kerstmis van het jaar 1783 blijkens kwitantie .
4 – 15 – ¾
Item op de voorschreven datum betaald zeventien guldens zeven stuivers één oord volgens
specificatie van devooijren en kwitantie .
17 – 7 – ¼.
Item dato voorschreven aan Peeter Helsen en Adriaen Deckers schepenen van Olen betaald
twee guldens over hun taxatie en afdeling der erfgoederen met Jan Baptist Kneuckelberghs en
Catharina Kneuckelberghs .
2–0–0
Item dato als voor alsnog betaald aan den secretaris Soeten negen en zeventig guldens en
veertien stuivers over het jus domini en verdere leenhofs rechten van de leengoederen onder het
leenhof van den heer Verbiest verheffende gelegen tot Meeren als blijkt bij kwitantie.
79 – 14 – 0
Item 10 ditto aan den heer advocaat Pauli tot Geel betaald vijftien guldens achttien stuivers één
oord over het verhef van een perceel erve gelegen tot Meeren open gevallen bij dood der
overledene .
15 – 18 – ¼
Item betaald aan J. Mertens collectuer tot Geel betaald negen guldens en elf stuivers over acht
gedane beden op den post van Anna Maria Peeters, zijnde het jaar anno 1783 tot 1784 als bij
kwitantie .
9 – 11 – 0

18

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus J. Goossens x M. C. Kneuckelberghs, nr. 963, pag. 196.
Nota: Anna Maria Peeters was de doopmeter van Maria Catharina Kneuckelbergs, dochter van Petrus
Kneuckelberghs en Dimpna ’t Seyen ,Olense gezinnen van 1594 tot 1800, nr. 1356, pag. 275.
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Item op 17 ditto betaald aan twee kerkgeboden tot Morkhoven en Noorderwijk dienende tot
verkoop van een perceel beemd “ den deupschenbempt “ onder Noorderwijk met het bode loon
dezelfde dragende .
0 – 11 – 0
Item op 21 maart voorschreven aan Peeter Hoes pachter betaald 31 guldens drie stuivers één
oord volgens specificatie en kwitantie .
31 – 3 – ¼.
Item dato voorschreven volgens kwitantie aan dezelfde betaald vijftig guldens in voldoening van
zijn legaat aan hem bij de overledene ten deze gelaten bij haar testament van datum 24 juni 1783
en voor mij notaris gepasseerd ….
50 – 0 – 0
Item dato als voor aan dezelfde Peeter Hoes betaald de som van drie guldens twee stuivers en
twee oorden in voldoening van een ander legaat aan hem bij het voorberoepen testament gelaten .
3 – 2 – ½.
Item op 1 april 1874 betaald aan Peeter Horemans kerkmeester van Olen, de anno Sint Jan
Baptist 1782 tot Sint Jan Baptist 1783 vier guldens in voldoening van een jaar intrest op de post
van Jan Blampaerts nomine uxoris volgens zijn manuaal bij kwitantie over en kapitaal van 100
guldens.
4–0–0
Item dato voorschreven aan Paulus Gilens kerkmeester van het voorzegde Olen, mede aan
Peeter Helsen president schepen aldaar volgens kwitantie van datum voorschreven betaald en af
gekweten de voor gemelde rente van honderd guldens met alsnog drie guldens over verschenen
intresten der zelfde à rato van tijd, dus te samen honderd en drie guldens.
100 – 3 – 0
Item aan den dienaar Guilliam Van Elst betaald op 1 april drie stuivers voor zijn vergaderingen en
advertenties gedaan aan de voorzegde schepenen en kerkmeester ten einde voor het
voorgeroerde kapitaal en intresten te komen ontvangen.
0–3–0
Item dezelfde dag alsnog betaald aan den secretaris van Olen Jan Baptist Soeten één gulden
vijftien stuivers in voldoening van zekere kopie van afdeling of wettelijke transactie van datum 11
februari 1784 ten deze q.q. ter ene en de erfgenamen van wijlen Catharina Blampaerts ter
andere zijde aangegaan met nog in voldoening van zekere kopie der verkochte goederen.
1 – 15 – 0
Item op 4 ditto volgens specificatie betaald aan Peeter Matthijs acht guldens en twee stuivers
8–2–0
Item dato voorschreven aan dezelfde Peeter Matthijs gerestitueerd twee guldens en één stuiver in
voldoening van twee loopen korencijns ten behoeve van de Arme Tafel van Olen staande op een
perceel land genaamd “ de langels “ als ditto Peeter Matthijs heeft voldaan aan de Armmeester
van aldaar over het jaar begonnen Sint Jan Baptist 1785 tot 1783.
2–1–0
Item aan dezelfde op dezelfde datum betaald twee guldens en vijftien stuivers één oord in
voldoening van vaarloon van acht en een halve veerteel koren ter markt van Lier vervoerd te
hebben, daarin vervat het meetgeld zijnde hiervoor in de ontvangsten wegens zij graanpacht
ingebracht .
2 – 15 – ¼.
Item aan dezelfde op dezelfde dag nog een gulden acht stuivers betaald over zijn assistentie in het
zoeken naar de paal op het scheiden van het land alwaar het schuurtje op staat gelegen tot Buel
met nog enige devooijren in het opzoeken en aanwijzen der gronden van erven.
1–8–0
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Item op 22 april betaald aan mij notaris één gulden en acht stuivers in voldoening van de helft van
zekere conventie met Jan Baptist Kneuckelberghs aangegaan wegens “ den deupschen bempt
“ ten einde van verkoop van dezelfde .
1–8–0
Item op 10 mei 1784 aan dezelfde betaald vier guldens en veertien stuivers over verschot van één
en twintig zegels tot formatie en advertentie aan de erfgenamen van den dag der rekeningen en
één tot advertentie van de schulden ten laste van dit sterfhuis over te brengen
4 – 14 – ½
Item dezelfde dag betaald aan den advocaat Le Bon over advies wegens het legaat der voorlijf bij
de overledene aan haar pachter Peeter Hoes en wegens citaten tot de rekening te doen aan de
geïnteresseerde één gulden vier stuivers.
1–4–0
Item aan Peeter Daems te betalen collecteur tot Olen, over restant van lasten op de post van Jan
Blampaerts één gulden twaalf stuivers.
1 – 12 – 0
Item op 14 mei 1784 betaald aan Peeter Janssens twee guldens zestien stuivers over zijn reis
gedaan naar Oosterlo, Veerle, Diest, Scherpenheuvel, Aarschot, Booischot & ten einde van de
advertenties te dragen aan de erfgenamen ten deze inhoudende den dag van rekeningen .
2 – 16 – 0
Item voor de insinuatie gedaan aan de erfgenamen ter voorzegde plaatsen wonende betaald twee
en twintig stuivers met nog dertig stuivers op 19 mei 1784 voor exploten tot Westerlo, mede tot
Olen voor gelijke exploten twaalf stuivers en aan den bode dezelfde tot Olen bestellende vier
stuivers, dus te samen drie guldens en acht stuivers.
3–8–0
Item alsnog aan den dienaar van Olen betaald voor een advertentie aan te plakken ten einde van
de pretenties in te brengen dewelke den ene of den andere mocht hebben ten laste van dit
sterfhuis vier stuivers met relaas .
0–4–0
Item brengt den rendant voor uitgave de specificatie van devoijren en van den notaris M. N. Van
Schoubroeck ten laste van het sterfhuis belopende vijf en zestig guldens en acht stuivers.
65 – 8 – 0
Item beloopt despecificatie van den rendant ter som van vier en vijftig guldens en twaalf stuivers .
54 – 12 – 0
Item komt den rendant voor uitgave den tantieme van zijn ontvangst van penningen à rate van vijf
guldens procent, mitsgaders insgelijks zo veel van zijn uitgave conform het voorberoepen
testament en van negenduizend honderd en één gulden drie en driekwart stuivers de som van
negenhonderd tien guldens twee stuivers één oord.
910 – 2 ¼
Item komt den notaris voor het zetten dezer à rate zes stuivers per folium en dat van zes en veertig
folia of facies de som van
13 – 16 – 0

Item voor den zegel daartoe dienende

0 – 12 ½

Item voor het dobbel dezer idem

3 – 16

Item moet betaald worden aan Jan Baptist Peeters tot Westerlo voor den eersten item voor zijn
juiste quote de som van vierhonderd twee en tachtig guldens vijf stuivers en in voldoening der
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zelfde zijne quote in deze successie dewelke alhier voor gebracht voor memorie .
482 – 5 – 0
Item moet gedaan worden aan de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Peeters tot
Westerlo over hunne juiste quote voor den tweede staak de som van vier honderd twee en tachtig
guldens vijf stuivers als voor .
482 – 5 – 0
Item moet betaald worden aan de gelijke kinderen en erfgenamen van Peeter Peeters tot Testelt
voor den derde stam ook vierhonderd twee en tachtig guldens en vijf stuivers voor memorie .
482 – 5 – 0
Item aan Juffrouw Maria Catharina Peeters tot Westerlo voor den vierden staak als voor een
egale som dus ook voor memorie
482 – 5 – 0
Item aan de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Guilliam … (leeg Peeters ?)
over hun quote in deze voor den vijfde stuik insgelijks een som van
482 – 5 – 0
Item aan de erfgenamen van wijlen Theresia Peeters tot Oosterlo voor hun quote en den zesde
struik.
Item aan de gelijke kinderen van wijlen Franciscus Peeters tot Veerle voor de zevende stam over
hun quote in deze.
Item moet betaald worden aan Anna Catharina Peeters, Oolen wegens haar kinderen voor den
achtste stam.
Item aan Anna Peeters tot Westerlo, haar juiste aandeel voor den negende struik de som van
…(leeg
Item voor den rendant nomine uxoris Maria Dimphna Peeters voor den tiende struik.
Item komt en moet betaald worden aan de voogden van de kinderen van wijlen Peeter Peeters 19
overleden tot Olen voor den elfde stam, daar moeder af is Joanna Catharina Gorts … (leeg) …
Item moet betaald worden aan Anna Catharina Verbiest tot Olen over haar juist deel en voor de
twaalfde stam.
Item aan de gelijke kinderen van wijlen Jan Lanen tot Olen over hun aandeel en als den dertiende
struik.
Item aan Martinus Lanen tot Olen voor zijn part en voor den veertiende stam.
En tot slot aan Joanna Catharina Lanen tot Olen voor haar juiste part insgelijks en voor den
vijftiende struik.
Item komt den notaris voor het stellen dezer à rate van zes stuivers per zijde en dat van zes en
veertig facies dertien guldens tien stuivers ….
Item komt aan Amandus Van Hout voor zijn devooren [ diensten ] van assistentie tot het
opzoeken en afdelen der panden of erfgoederen voor drie dagen à rate van één gulden en één
stuivers per dag, samen drie guldens drie stuivers
3–3–0
Item komt aan Martinus Lanen voor gelijke devooren van assistentie als voor
19
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3–3–0
Item moet gerestitueert worden aan Jan Praet één gulden één stuiver twee oorden in restitutie der
helft van een som van drie guldens en drie stuivers door hem betaald aan de overledene over
gekochte rus en bij de koper maar voor de helft genoten.
1 – 12 – ½
De gehele uitgave des rendant komt en beloopt ter somme van duizend achthonderd zeven en
zestig guldens negen stuivers drie oorden
1867 – 9 – ¾
De ontvangsten hiervoor staande beloopt ter som van negenduizend honderd en één gulden drie
en drie kwart stuivers .
dico 9101 – 3 – ¾
Waaraan gekort de voorschreven uitgaven, blijkt dat den rendant meer heeft ontvangen als uit
gegeven de som van zeven duizend tweehonderd drie en dertig guldens veertien stuivers.
7233 – 14 – 0
Deze verdeeld in vijftien parten en delen, zo komt aan iedere staak of stam … (leeg) …
Doch alzo de gelijke erfgenamen met den rendant over de voorschreven somme zijn
geconvenieerd zo wordt alhier voor iedere stam of struik aangeschreven en gesteld een som van
vier honderd vijf en tachtig guldens. Verklarende dienvolgens over deze rekening en conventie
wederzijds vergenoegd en content te zijn.
Aldus gedaan en gerekend gelandeert en geaccepteerd door de gelijke geïnteresseerden en de
hunne gecommitteerden hun voor dezelfde hunne principale fort en sterk te maken binnen
Tongerlo, deze 27 mei 1784. Coram mij notaris en Adriaen Soeten en M. J. Van Schoubroeck als
getuigen.
Ondertekent:

Jan Baptist Peeters, Joannes Verboven, Peeter Verstappen, F. Tieboors, E.
Segers nomine uxoris en als gelaste van M. C. Peeters geestelijke dochter,
Philippus ... Peeters, Jan Verboven verklaarde niet te kunnen schrijven, Martinus
Laenen, Richardus Peeters, Amand Van Houdt, F. C. Milis, Peeter Bellens, P. F.
Peeters en J. B. Peeters.

Ontvangen uit handen van J. V. Verboven als executeur testamentair van Anna Maria Peeters uit
de voorstaande rekeningen wegens de erfenis der voorzegde Anna Maria Peeters de som van
485 guldens waarmede zij verklaarden voldaan te zijn op deze 26 mei 1784.
Jan Baptist Peeters, E. Segers, F. Tieboors, Richardus Peeters.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 118.
Akte nr. 16

29 mei 1784.

Op 29 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur H. J. Verbiest als wettelijke aangestelde
voogd over de drie nog levende weeskinderen van wijlen Jan Joseph Bonhiver en Theresia
Carolina Cabau inwoners alhier ter ene en Maria Theresia Bonhiver bejaarde en oudste dochter
van de voornoemde Jan Joseph Bonhiver en de voorzegde Theresia Carolina Cabau gehuwd
met D. D. Joseph Fassiau alhier present, dezelfde Maria Theresia Bonhiver zijn huisvrouw
assisterende en inwoners der stad Brussel ter andere zijde, welke comparanten verklaarden bij
deze in vier gelijke parten en delen gescheiden en gedeeld te hebben alle hunne
gemeenschappelijke haafelijke meubelen en effecten bij hun na de dood van wijlen den gezegde
Jan Joseph Bonhiver en Carolina Cabau onverdeeld en tot op heden in gemeenschap verbleven
nu te verdelen onder Jan Joseph Bonhiver, Isabella Bonhiver en Maria Carolina Eugenia
Bonhiver voor drie juiste parten en het resterende vierde part aan de voornoemde Maria Theresia
Bonhiver competerende.
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Het eerste deel bij blinde loting bevallen aan Sr. H. J. Verbiest eerste comparant ten behoeve van
de voorzegde wezen in onverdeeld recht die hetzelfde alzo hebben geaccepteerd. Het tweede part
bij blinde loting bevallen aan den voorschreven eerste comparant in overdeeld recht. Het derde
part of deel bij loting bevallen aan Maria Theresia Bonhiver. Het vierde deel tot slot bij loting
bevallen aan de voorschreven voogd of eerste comparant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Bart. Cabau en H. J. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 122.
Akte nr. 17

21 juni 1784.

Op 21 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Maria Catharina Peeters bejaarde
geestelijke dochter inwoonster alhier, en bijgestaan met de heer E. Segers ter ene en Petrus
Gijbels inwoner der jurisdictie van Herselt tot Wesel gehuwd met Lucia Rombouts ter tweede
zijde, welke comparante verklaarde bij deze verhuurd te hebben te weten haar huis en gebouwen
staande in de Quaestraete onder Herselt met de gronden van erven, zo landerijen, weiden,
beemden, heiden en zo verder gelijk het in huur en labeur is geweest bij wijlen Adriaen Rens.
De huurder beloofde jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 48 guldens en in graan pacht 16
veertelen rogge of koren en een veerteel boekweit. Volgen de huurvoorwaarden.
Is hiermede gecompareerd Adriaen Gijbels dewelke verklaarde zich als borg en principale
huurder te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. J. Van Schoubroeck
en … Mendes als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 127.
Akte nr. 18

2 juli 1784.

Op 18 juli compareerden voor mij openbaar notaris, Martinus Hermans bejaarde jongman en
inwoner van Westerlo actuele bruidegom ter ene en Maria Anna Van Den Bergh bejaarde dochter
actuele bruid ter andere zijde, welke comparanten verklaarden geconcipieerd te hebben een
aanstaand huwelijk met intentie van hetzelfde in facie ecclesia te zullen solemniseren en
voltrekken volgens de wetten van onze moeder de Heilige kerk, doch alvorens bij vorm van
huwelijkse voorwaarden of contract mutueel vastgesteld en overeen gekomen te zijn op de
volgende manieren.
Dat zij comparanten tot substantie van dit huwelijk wederzijds zullen inbrengen hun haafelijke
goederen, meubelen en effecten en zal blijven gelijk den sterfdag van den eerststervende of den
langstlevende in volle eigendom aan den langstlevende van hun comparanten.
Ook dat ze zullen inbrengen de erfelijke goederen aan hun competerende alsmede deze die ze
mochten aankomen of verkrijgen hetzij bij testament, gift of anderszins op welke manier het ook
zoude mogen wezen of gezamenlijk bij koop … Volgen verdere voorwaarden voor verdeling aan
hun mogelijk kind of kinderen uit dit huwelijk, na de dood van de comparanten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Franciscus Nauwelaerts en H. J. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 131.
Akte nr. 19

9 juli 1784.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege Theresia Peeters weduwe van wijlen Jan Baptist
Hermans uit kracht van testament gezamenlijk gemaakt gepasseerd voor mij openbaar notaris op
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datum van 22 februari 1778 publiekelijk te koop zal presenteren zeker huis en stal, schob met den
grond alhier binnen Westerlo. Palende oost G. Coomans, zuid en west de straat en noord
C. Bruijnseels, bij de verkoopster bewoond. De kopers zullen in gebruik der woning komen met
half maart van het toekomende jaar 1785.
Het voorzegde huis, stal en erven opgeroepen zijnde is bij derdewerf en proficiat des stadhouders
koopster gebleven Anna Peeters weduwe van wijlen P. M. Meijnckens voor de som van 425
guldens en stelde daarop nog 10 hoogen producerende haar zoon Jacobus Philippus
Meijnckens als borg. Compareerde Carolus Anstingels die de koop verhoogde met één hooge
en stelde Anna Peeters 2 hoogen bij.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram F. Teniers en M. J. Van
Schoubroeck als getuigen. Op 10 juli compareerde Anna Peeters die nog 4 verdieren bijstelde.
Op 24 juli compareerde Joannes Franciscus Gijskens die verklaarde het voorstaande huis cum
annex te verdieren met 15 hoogen en is hij daarmede bij den derde stokslag koper gebleven,
coram Joannes Baptist Peeters en Philippus Verhagen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 136.
Akte nr. 19

10 juli 1784.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Van Roosbroeck inwoner van
Tongerloo publiekelijk te koop zal presenteren de nabeschreven percelen van erven, gelegen
onder de jurisdictie van Herselt, aan hem comparant competerende na de dood van zijn ouders bij
scheiding en deling tegen zijn broer en zusters.
Eerste koop bestaande in een perceel land groot salvo justo 250 roeden “ het keise veldt “ …
langst de westzijde competerende aan Maria Catharina Van Roosbroeck. Palende deze helft
oost Jacobus Van Peenbroeck (Steenbroeck ?), zuid … Dillen, west de voorzegde Maria Catharina
Van Roosbroeck met haar wederdeel en noord Elisabeth Van Roosbroeck boven een last van een
rente van 100 guldens. Het voorschreven perceel land opgeroepen zijnde is bij derde werf in koop
gebleven aan Adriaen Van Genechten voor de som van 347 guldens boven de rente en stelde
daarop nog 15 hoogen, borg Jan Baptist Leuckens. Adriaen Van Genechten is koper gebleven
na het geven van den stokslag op 27 juli.
Tweede koop in 100 roeden hooi was gelegen in “ de rooijbemden “. Palende oost den heer
Helsen erfgenamen, zuid Adriaen Veeckemans erfgenamen, west Jan Briers en noord Peeter
Lemmens. Hendrick Geens is bij derde werf koper gebleven voor de som van 17 guldens en
stelde daarop nog 4 verdieren en voor borg Jan Van Dingenen en is dezelfde Hendrick Geens
met het geven van den stokslag koper gebleven op 27 juli 1784.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Herselt, coram M. J. Van Schoubroeck en Jan
Baptist Turelinx als getuigen. C. Bruijnseels.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 142.
Akte nr. 20

19 juli 1784.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Peeter Franciscus Vermeerberghen en van
wegens de gelijke erfgenamen van wijlen Catharina Lieckens aan de meestbiedenden te koop zal
presenteren alle granen te velde staande in verscheidene clampen.
O.a.

Op “ het bovenblock “, op “ den boon acker “, op “ den prince “, op “ het smislandt “ en
op “ den bosch “.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht onder Zoerle, coram N. Van Heusden en M. J. Van
Schoubroeck.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 147.
Akte nr. 21

22 juli 1784.
In den naem Godts amen

Op heden 22 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Josephus Bonhiver alsnu
genaamd frater Norbertus (van Westerlo) en clericus novitius in het convent der eerwaarde pater
Kapucijnen tot Gent, zijnde gezond van lichaam, gaande en staande en zijn verstand en memorie
wel machtig, welke comparant verklaarde hierbij te ordonneren zijn testament of akte van uiterste
wil. Casserende dood en teniet doende alle testamenten voor deze datum gemaakt.
Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde en met een eerlijke uitvaart
naar staat en macht en ter discretie van zijn na te noemen erfgenamen en ingeval van processie
naar de statuten en ordonnanties van de regel van het order.
Dispositie van al zijn haafelijke en erfelijke goederen maakte hij testateur dezelfde in volle
eigendom aan zijn twee jongste zusters, te weten aan Maria Theresie Isabella Bonhiver en aan
Maria Carolina Eugenia Bonhiver, alles ter exclusie van zijn oudste zuster Maria Theresia
Bonhiver zo nochtans bij zover zijn oudste zuster afstand zou doen van al haar recht en
prerogatief hetwelk zij zou kunnen hebben in de leengoederen bij hem testateur achtergelaten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. Verbiest en M. J. Van Schoubroeck.
De testateur verklaarde de waarde niet te excederen ter som van 480 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 151.
Akte nr. 22

21 augustus 1784.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Philippus Van Den Bergh en
vanwege zijn zuster Anna Maria Van Den Bergh bijgestaan met Martinus Hermans alhier
present en ieder van hun voor de helft aan de meestbiedenden te koop presenteren zeker huis,
stal, stokerij, grond en hof alhier gelegen binnen het dorp van Westerlo. Palende oost P. J.
Meijnckens erfgenamen, zuid de klein Laecke, west Joannes Nauwelaers en noord de straat.
Het voorzegde huis, stal, stokerij, gronden en hof opgeroepen zijnde is bij derde werf de
stadhouder Teniers in koop gebleven voor de som van 505 guldens en stelde daarop 30 hoogen,
producerende den persoon van Guilliam Van Schoubroeck als borg. Peeter Hermans stelde op
de koopsom nog 3 hoogen bij. Martinus Hermans stelde nog één hooge bij.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo. Jan Baptist Turelincx, F. Teniers, Martinus
Hermans.
Op 23 augustus compareerde voor mij notaris Anna Maria Van Den Bergh en verhoogde de
koopsom nog met 12 hoogen en is zij met het geven van den stokslag bij derdewerf koopster
gebleven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 156.
Akte nr. 23

6 september 1784.

Op 6 september compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Joannes Masuij weduwnaar van
wijlen Anna Elisabeth Verlinden inwoner en burger der stad Mechelen ter ene en Jan Baptist
Lemmens gehuwd met Eva Van Hout inwoner van Zoerle Westerlo ter andere, welke eerste
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan de tweede comparant zeker zijn huis, stal, schuur
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en verdere gebouwen, actueel door de tweede comparant bewoond en in huur met de hooi
wassen, weiden en dries waarin begrepen “ de groote schrieck “ en “ de binne heijde “ met nog
een perceeltje hooi was in “ het roth “ insgelijks bij hem tweede comparant in labeur, waarvoor de
huurder beloofde te betalen een som van 116 guldens courant Brabants geld … en zal de huurder
moeten betalen over zo vele jaren als hij huur genieten zal al de insgelijks dorpslasten, penningen,
beden, schulden, contributie … alsmede jaarlijks aan de armen van Zoerle Parwijs het H.
Geestkoren daarop uitgaande ook onder Westerlo of aan de H. Geestmeesters van aldaar.
Actum binnen Zoerle Westerlo, coram Peeter Van Den Brande en Peeter Boogaerts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 160.
Akte nr. 24

3 november 1784.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Anna Catharina Hermans aan de
meestbiedenden publiekelijk zal te koop stellen verscheidene haafelijke meubelen. Volgt een lijst
met goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Marten
Hermans als getuigen. De gereede penningen ten dage der verkoop belopen ter som van 125
guldens, zes stuivers en één oord. Anna Catharina Hermans verklaarde door haar ouderdom
niets ander meer te kunnen schrijven. anna c h.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 168.
Akte nr. 25

30 november 1784.

Op 30 november compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Wuijts en Maria
Anna Verlinden gehuwden en inwoners van Lier, welke comparanten verklaarden mits deze
ontvangen te hebben uit handen van den heer Phillippus Norbertus Mangelschots cum soro
ribus een som van 175 guldens courant Brabants geld.
De comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land gelegen alhier onder
Westerlo, groot omtrent 225 roeden, Palende oost en noord de dreven van den heer markies
alhier, west Anna Maria Huijpens en zuid het straetje. Aan hun comparanten rentgelders
competerende uit hoofde van de tweede comparante ten deze bij scheiding en deling der
goederen van haar ouders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. J. Van Schoubroeck en Martinus Thripon
Van Schoubroeck. Maria Anna Verlinden verklaarde nu niet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 172.
Akte nr. 26

2 december 1784.

Op 2 december compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Valgaren en Catharina De
Busser gehuwden en inwoners der jurisdictie van Westerlo tot Overwijs, welke comparanten
verklaarden mits deze ter rente te hebben opgelicht en ontvangen uit handen van Martinus Wuijts
inwoner van Westerlo gehuwd met Anna Maria Van Den Bruel, uit de penningen van zijn zoon
Franciscus Wuijts competerende bij hem verwekt in zijn eerste huwelijk met Anna Maria Van
Der Veken een som van 50 guldens courant Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden tot pand zeker huis en hof met ap- en dependentiën,
genaamd “ het hof van Overwijs “ gelegen alhier groot in erve 100 roeden. Palende oost met de
punten tegen de erve van M .Lagrange, zuid dezelfde, west een straatje en noord de dreef op
Tongerlo. Item nog 126 roeden land gelegen tot Buel onder Olen, genaamd “ het buels placksken
“.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Adriaen De Ceulaer en M. J. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 176.
Akte nr. 27

7 december 1784.

Op 7 december compareerden voor mij openbaar notaris, Sr. Martinus Wuijts en Anna Maria
Van Den Bruel gehuwden en inwoners van Westerlo ter ene en Jan Daems inwoner van Oosterlo
jurisdictie van Geel ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden mits deze verhuurd te
hebben aan de tweede comparant zeker omtrent een half bunder land gelegen in “ het
oosterloosveldt “ de maten onbegrepen met alsnog 150 roeden weide ook gelegen tot Oosterloo
en dat voor een termijn van zes eerstkomende jaren waarvoor te betalen een som van 11 guldens
en 10 stuivers en een half veerteel koren.
Is alhier mede gecompareerd Franciscus Van Uijtven inwoner van Zammel dewelke tot verhaal
der voorzegde geld en graanpachten verklaarde zich te stellen als borg en principale huurder.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. J. Van Schoubroeck en M. T. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 180.
Akte nr. 28

7 december 1784.

Op 7 december compareerden Sr. Martinus Wuijts en Anna Maria Van Bruel gehuwden en
inwoners van Westerlo ter ene en Martinus Gijsen inwoner van Oosterloo jurisdictie van Geel ter
andere zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede mits deze verhuurd te hebben
aan den tweeden comparant hun huis en hof gestaan gelegen tot Oosterloo aan de tweede
comparant wel bekent en dat voor een termijn van zes eerstkomende en achtereenvolgende jaren
en daarvoor jaarlijks te betalen een som van 24 guldens.
Is alhier mede gecompareerd Peeter Peeters Janssone inwoner van Westerlo dewelke tot verhaal
der voorschreven geldpacht verklaarde zich als borg te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. J. Van Schoubroeck en M. T. Van
Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 184.
Akte nr. 29

14 december 1784.

Op 14 december compareerde voor mij openbaar notaris, den heer Egidius Segers medicus
licentiaat en Juffrouw Anna Catharina Tiborts gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten
verklaarden mits deze ontvangen te hebben uit handen van den heer Philippus Norbertus
Mangelschots een som van 1200 guldens courant Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden voor deze rente speciaal tot pand vooreerst zeker huis, stal,
schuur, hof en binnenveld gelegen in de Quaestraete onder Herselt, groot 100 roeden. Palende
oost Jan F. Nauwelaers, zuid hun zelf, west een straatje en noord de Herbane naar
Westmeerbeek.
Item alsnog omtrent 400 roeden zowel land als weide aldaar gelegen. Palende oost Joanna Van
Roosbroeck, zuid de Herbane naar Meerbeeck, west een straatje en noord … (leeg), genaamd
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“ de strepe “. Aan de tweede comparante ten deze alsnu competerende uit kracht van testament
gemaakt bij wijlen Juffrouw Maria Catharina Peeters die haar comparante tante was en
gepasseerd voor de notaris J. J. Van Roij.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en M. F. Van
Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 189.
Akte nr. 30

31 december 1784.
In den naem Godts amen

Op 31 december compareerde voor mij openbaar notaris, Michael Janssens Michaelssone en
Maria Daems (zijn ouders) bejaarde jongman, ziek te bedde liggende, nochtans zijn verstand en
memorie wel machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde hierbij te ordonneren zijn
testament of akte van uiterste wil. Hierbij dood en teniet doende alle voorgaande testamenten
gemaakt voor deze datum en teniet doende zijn testament gemaakt voor den notaris Petrus
Schepmans binnen Antwerpen op 16 februari 1778.
Willende dat zijn lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een solemnele mis door een
priester te celebreren een eerlijke uitvaart en dat er na zijn aflijvigheid zouden gecelebreerd
worden 100 gelezen missen tot 8 stuivers per mis.
Dispositie van zijn haafelijke goederen en effecten van hetgeen ten sterfdag van hem testateur ten
huize van Anna Peeters, weduwe van wijlen Petrus Jacobus Meijnckens zijn woning zal
bevonden worden maakte hij testateur in volle eigendom aan de voorzegde Anna Peeters
weduwe van P. J. Meijnckens tot Westerlo op last dat deze zal moeten nemen en ook voldoen
zijn testateuren haafschulden, ook zijn begrafenis, uitvaart en ziel missen.
Verdere dispositie van zijn goederen zowel haafelijke als erfelijke maakte hij in de juiste helft aan
de wettige kinderen bij representatie van wijlen zijn zuster Elisabeth Janssens gehuwd hebbende
N. Sanen en voor de andere juiste helft aan de wettige kinderen bij representatie van wijlen zijn
enige broer Willebrordus Janssens. Doch alzo het aan den testateur onbekend is, waar of wat
plaatse de twee zonen eniglijk bij zijn broer Willebrordus Janssens achtergelaten hunne
woningen of verblijf plaats zijn hebbende, zo is het den wil van den testateur dat zijne executeur
testamentair zal maken een juiste afdeling of verdeling van al zijn testateuren nalatenschap
gemaakt en gelaten aan de gemelde kinderen van wijlen zijn zuster Elisabeth Janssens … etc.
Volgen verdere verklaringen aangaande de verdeling der goederen in dit testament.
O.a.

Dat de erfgenamen tweemaal des jaars zullen gehouden zijn, zes jaar na zijn overlijden
gedurende in de gazette van Antwerpen, Brussel en Uijtrecht het mogelijk was een
behoorlijke advertentie te doen stellen met den dag van zijn overlijden.
En opdat dit zijn testament beter zou achtervolgd worden zo kiest hij testateur voor
executeur testamentair Jacobus Philippus Meijnckens inwoner alhier.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Van Oirschot en Martinus
Hermans als geloofwaardige getuigen. Michael Janssens verklaarde wegens zijne bezwaarlijke
ziekteniet meer te kunnen schrijven.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 225

NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6577
1785 - 1786

INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN: 1785.
Nr.1

conditie van verkocht hout door Peeter Peeters.

Nr.2

Conditie van een verhuurd huis door Jan Wendelen aan Franciscus Frison.

Nr.3

Rentconstitutie van 400 guldens ten last van Adriaen Van Loemmel ten behoeve van Jan
Baptist Diels.

Nr.4

Transport van een rente van 100 guldens door Jan Coomans aan Guilliam Coomans.

Nr.5

Conditie van een verhuurd huis door Dimphna Beckmans aan Amanus Verspreet.

Nr.6

Conditie van verhuurde landerijen door de heer Segers aan Jan Baptist Peeters.

nr.7

Rentconstitutie van 100 guldens ten last van Jan Baptist Thijs ten behoeve der Gulde Sint
Norberti tot Tongerlo.

Nr.8

Testament van Jan Baptist Meijnckens nu cappucien.

Nr.9

Testament van Jan Baptist Fransen en Elisabeth Naets.

Nr.10 Conditie van een verkochte weide door de erfgenamen van Peeter Tubbex aan Adriaen
Van Genechten.
Nr.11 Conditie van een verkocht perceel hooi was door de erfgenamen van Catharina Liekens
aan Jan Helsen.
Nr.12 Conditie van een verhuurd huis aan mevrouw De Balsin door Peeter De Hoij.
Nr.13 Rentconstitutie van 100 guldens ten last van Jan Baptist De Keuster ten behoeve van Jan
Baptist Van Den Poel.
Nr.14 Conditie van een verhuurde stede door Juffrouw Theresia Vermeerbergen aan Jan Baptist
Gijsbrehts.
Nr.15 Conditie van verhuurde gronden door Franciscus Hermans en door Franciscus Boonen aan
Dilis Adriaens.
Nr.16 Conditie van verkochte meubelen door Anna Peeters weduwe P. J. Meijnckens.
Nr.17 Testament van Adriaen Peeters en Anna Elisabeth Van Roij.
Nr.18 Rentconstitutie van 600 guldens tot last van Marten Van Hemelen en Dimphna Toelen ten
behoeve van Guilliam Coomans.

Notariaat Martinus Norbertus Van Schoubroeck 1775-1796

Pagina | 226

De originele akten en de bewerkingen van het jaar 1785 volgen na het jaar 1786.
De nummers van digitale foto’s (tif) bestanden werden alzo in die volgorde aangehouden.
INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN ANNO 1786.
Nr.1

Rente brief van 1000 guldens tot last van Anthoon Rens ten behoeve der Juffrouw Halloint.

Nr.2

Verhuur van een huis en landerijen door de Juffrouw Halloint aan Jan Weeckhuijsen.

Nr.3

Conditie van een verkocht perceel land door Adriaen Boels aan Jan Baptist Valgaren.

Nr.4

Conditie van een verkocht huis en hof door Jan Baptist Wendelen aan Henricus Menders.

Nr.5

Codicille van Anna Van Dingen tot Mol.

Nr.6

Conditie van een verkocht perceel land door Joannes De Fré aan Jan Baptist Valgaren.

Nr.7

Rentconstitutie van 200 guldens tot last van Adriaen Verstappen ten behoeve van Joannes
Heijns.

nr.8

Conditie van een verkocht perceel watering door Peeter Nuijts aan Balthasar Franciscus.
Huijbrecht Nuijts.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 200.
Akte nr. 1

24 januari 1786

Op 24 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Anthoon Rens inwoner van het dorp van
Herselt, bejaard en in huwelijk met Anna Maria Rochus, welke comparant verklaarde mits deze
ter rente te hebben opgelicht uit handen van Juffrouw Theresia Vermeerberhen weduwe van
wijlen den heer secretaris Halloint inwoonster van Westerlo, een som van 1000 guldens courant.
De rentgelder stelde speciaal tot pand zeker perceel land groot 200 roeden salvo justo gelegen
omtrent de kerk van Herselt, genaamd “ de lange bedden “ Palende oost Gilis Lens, zuid de
erfgenamen N. Salen, west Peeter Buijts en Joseph Matthijs en noord Franciscus Thijs. Aan hem
comparant competerende bij koop tegens de dochter van Franciscus Verlinden blijkens goedenis
op datum van 23 deze zo hij verklaarde.
Item 400 roeden land genaamd “ de hoeve “. Palende oost Jan Baptist Aerts en Emanuel
Verlinden, zuid Peeter Van Hout, west Clara Van In en noord N. Verlinden, gelegen tot Wesel
onder Herselt. Item alsnog 150 roeden land “ het binnenveldt “ genaamd gelegen als voor onder
Herselt. Palende oost Adriaen Vermeerberghen, zuid de erfgenamen Peeter Peeters met het
zogenaamde “ H. Geestlandt “ west Emanuel Verlinden “ calveren dries “ en noord Andries
Corten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, coram M. J. Van Schoubroeck en Ferdinadus Van
Dun als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 203.
Akte nr. 2

6 februari 1786.

Op 6 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Juffrouw Theresia Vermeerberghen
weduwe van wijlen den heer secretaris Halloint inwoonster van alhier, ten deze bijgestaan met een
vreemde voogd ter ene en Joannes Weckhuijsen gehuwd met Catharina Peeters inwoners van
de Quaestraet onder Herselt ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde mits deze in
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pacht uit gegeven te hebben aan den tweede comparant te weten haar eerste comparante huis,
stal, schuur, gebouwen, hof, landerijen, weiden, hooi wassen en zo verder daaraan annex bij hun
tweede comparanten actueel in huur en gebruik, gestaan en gelegen in de Quaestraete
voorschreven. Om en mits hiervoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 50 guldens en 10
stuivers courant Brabants geld en veertig veertelen rogge of koren voor graanpacht met alsnog zes
veertelen gerst.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en Adriaen Boels als
getuigen. Ondertekent: Norbertina Halloint loco matris.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 208.
Akte nr. 3

2 april 1786.

Op 2 april compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Boels inwoner alhier op “ het
goorken “, bejaard en in huwelijk met Maria Anna Van Looij ter ene zijde en Jan Baptist
Valgaren gehuwd met Catharina De Busser insgelijks bejaard en inwoner van alhier tot Overwijs
ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij deze zo uit eigen recht en vermogen als uit
kracht aan hem gegeven bij zeker contract aangegaan tussen hem Jan Franciscus Boels eerste
comparant ter ene en zijn moeder Petronella Briers bijgestaan met haar actuele man Peeter
Peeters alsmede zijn broer Adriaen Boels ter andere zijde, gepasseerd voor de wethouders van
Herselt op datum van 19 november van het lopende jaar zo hij eerste comparant verklaarde
dienvolgens alzo verkocht te hebben aan en ten behoeve van den tweede comparant Jan Baptist
Valgaren en zijn huisvrouw van zeker perceel land groot 573 roeden gelegen alhier langsheen de
dreef gaande van de kopers huis naar de abdij van Tongerloo, uit een meerdere plek groot in het
geheel 1140 roeden genaamd “ de primus dreve “. Palende dit verkochte erf of land oost de
verkopers erve met het restant der gemelde plek land, zuid en west de baan of dreef naar
Tongerlo en noord de abdij van Tongerloo.
Deze twee gehele percelen land of de voorgemelde 1140 roeden zijn belaste met twee differente
renten ten behoeve der abdij van Onze Lieve Vrouwe Weijngaert genaamd onder de borght tot
Loven, ter som van 400 guldens courant en met een tweede rente ten kapitaal van 500 guldens
courant aan en ten behoeve van zekere Catharina Luijcks wonende tot … (leeg) in “ de clijne
roose “ waarvan de rentconstitutie passeerde voor de notaris Stas en getuigen binnen Loven op
8 juni 1780. Volgen verdere overeenkomsten aangaande de afbetalingen der renten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Baptist Meleijns en Martinus
Triphon Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 213.
Akte nr. 4

3 april 1786.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Wendelen en Anna Cornelia
Snoecks gehuwden en inwoners alhier publiekelijk zal te koop presenteren zeker huis en erve,
stal met den hof daar aan gelegen alhier binnen de Plaatse van Westerlo op de markt. Palende
oost de erfgenamen van Franciscus Peeters en Anna Catharina Tiborts zuid de Plaatse of markt,
west Guilliam Peeters erfgenamen en noord “ den Leugenpad “.
Aan hun verkopers competerende bij mangeling tegen Franciscus Haes en Barbara Theunis
inwoners der stad Diest blijkens contract daarvan gepasseerd voor mij notaris en getuigen op
datum van 12 december 1783. Op last van een rente daarop gerealiseerd ten behoeve van het
Beneficie van Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk alhier ter som van 400 guldens kapitaal.
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Na langdurige oproepen is het voormelde huis en de gebouwen, erven en hof bij proficiat en derde
werf der stadhouders gebleven aan Nicasius Philips voor de som van 670 guldens boven de
gemelde rente, stellende daarop nog 40 hoogen en producerende den persoon van
Sr. G. Coomans junior als borg en principale koper. Jan Van Dijck stelde op deze koop alsnog 5
hoogen bij. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram Ferdinandus Teniers en
Joseph Diricks als getuigen.
Op heden 3 april compareerden de verkopers Joannes Wendelen en Anna Cornelia Snoecks
verklarende voor koper van hun voorzegde huis en erve om redenen hun moverende geenszins te
willen aan nemen den laatste hooger Peeter Van Dijck, maar voor absolute koper van het zelfde
te nemen en te benoemen den voorgaande hooger Nicasius Philips.
Alzo tussen verkopers ter ene en Nicasius Philips ter andere zijde kwestie was ontstaan nopens
de niet acceptatie van de laatste hooger als koper als willende de verkoper uit kracht der
voorstaande condities dito Nicasius Philips assumeren voor absolute koper, dewelke ter contrarie
sustineerde hetzelfde niet te moeten aannemen ter zake den laatste hoger Peeter Van Deijck
hadden gesteld sustinante cautie en om de procedure die daarvan uit zouden komen resulteren,
zo is het dat de voorzegde verkoper den gemelde Nicasius Philips onderling des wegens zijn
geconvenieerd dat Peeter Van Deijck voornoemd zal blijven voor absolute koper mits andermaal
stellende den persoon van J. F. Vermeulen als borg ….
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 219.
Akte nr. 5

6 juni 1786.
In den naem ons Heere amen

Op 6 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Van Dingenen weduwe van wijlen
Alexius Van Balen, ingezetene der Vrijheid Mol, enigszins onpasselijk, haar verstand en memorie
wel machtig, welke comparante verklaarde te landeren, goed en van waarde te houden alzulk
testament als zij codicillatrice op 29 mei 1786 comparerende voor de notaris Norbertus Petrus
Van Schoubroeck en zekere getuigen binnen deze Vrijheid Mol heeft gemaakt, willende dat
hetzelfde in al zijn punten en delen zal stand grijpen en zijn volkomen effect zal sorteren en omdat
haar testament beter zou worden achtervolgd verklaarde zij te kiezen voor executeur testamentair
Sieur Joannes Franciscus Dillen, fabrikant binnen de Vrijheid Mol, met macht van substitutie in
forma alsmede zich te mogen beraden hetzij met één of meerdere advocaten, hetzij als eiser of
verweerder. Belastende zij codicillatrice haar executeur te maken een behoorlijke staat van al haar
goederen een jaar na haar aflijvigheid, welke staat hij zal moeten overgeven een kopie aan de
heren supcintendenten van de Arm tafel dezer Vrijheid Mol en zal deze kopie moeten bewaard
worden in de archieven der zelfde Armtafel om in geval van nood daarvan te kunnen bedienen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de Vrijheid Mol, ter presentie van Hubertus Vissers en
Arnoldus Smeulders.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 222.
Akte nr. 6

19 juni 1786.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes De Free en Maria Catharina Beulles
gehuwden en inwoners der stad Loven aan de meestbiedenden te koop zal presenteren hetzij ten
geheel of ten dele zeker perceel land alhier onder Westerlo gelegen, groot omtrent 2 bunders
genaamd “ het bolderstuck “. Palende oost den heer pastoor alhier, H. Verbiest, de heer Bosquet
en …,zuid Joanna Theresia Struijven, west de dreef en noord de pastorie alhier. Belast met een
jaarlijks cijns aan den heer markies alhier van 9 stuivers en negen of meer meijten staande in twee
items.
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Aan hun verkopers competerende bij deling der erfgoederen tussen hun en hunne mede
deelhebbers aangegaan over de erfgronden voorgekomen van weg den heer Bernardus Percij
gepasseerd voor de notaris Hanen en de getuigen binnen Loven op 30 januari 1783 zo zij
verklaarden.
Op heden 1 juni compareerde Peeter Peeters inwoner alhier dewelke op al de voorstaande
condities het voorstaande perceel land “ het bolderstuck “ verklaarde te aanvaarden voor de som
van 1300 guldens en stelde daarop 75 hoogen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo,
coram M. J. Van Schoubroeck en Adriaen Tubbex als getuigen. Op 2 juni compareerde Adriaen
Tubbex bejaarde jongman stellende op het voorzegde perceel land nog een hooge. Maria
Theresia Struijven bejaarde dochter stelde ook nog een hooge bij. Op 6 juni compareerde ten
huize van mij notaris Jan Baptist Valgaren inwoner alhier tot Overwijs en stelde op de
voorstaande koop nog 48 hoogen bij en is hij op 19 juni na het geven van den derde stokslag
koper gebleven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 228.
Akte nr. 7

3 juli 1786.

Op 3 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Verstappen weduwnaar van wijlen
Catharina Van Hout inwoner van Tongerloo en als voogd over zijn kinderen uit kracht van
testament bij hem en zijn voorzegde huisvrouw gemaakt gepasseerd voor mij notaris en getuigen
op datum van 21 september 1779. Mede comparerende zijn zoon Jan Franciscus Verstappen
bejaard zo hij verklaarde en hem mits deze sterk makende voor zijn minderjarige zuster Maria
Dimphna Verstappen, welke comparant Adrianus Verstappen verklaarde mits deze ter rente te
hebben opgelicht voor zijn twee voorzegde kinderen Jan Franciscus Verstappen en Maria
Dimphna Verstappen uit handen van Joannes Heijns en Anna Elisabeth de Keuster gehuwden
en inwoners van Tongerloo een som van 200 guldens courant, dienende deze daarover voor volle
en absolute kwitantie en obligatie zonder van andere te moeten verder te doceren met renunciatie
aan de exceptie van geen getelde penningen, zullen hiermede betalen een som van 100 guldens
aan de voogden der wezen van wijlen zijn zwager Franciscus Van Hout en een gelijke som van
100 guldens aan Franciscus Boonen gehuwd met Elisabeth Van Hout in afwijking van deze som
die hij aan Franciscus Boonen schuldig was blijkens scheiding en deling der erfgoederen
aangegaan tussen hem comparant en rentlichter en zijn verdere deelhebbers, als kinderen en
erfgenamen over de goederen achtergelaten bij wijlen Jan Baptist Van Hout en Dimphna
Verluijten gepasseerd voor de wethouders van Tongerloo op datum 1785 zo hij verklaarde.
De comparant rentgelder stelde hiervoor tot pand en wel speciaal twee en een half zille land “ het
blokskens “ gelegen tot Zammel. Palende oost, west en noord de straat en zuid Jacob Van
Dingenen. Aan de voorschreven zijn kinderen competerende als blijkt uit de voorberoepen deling
en scheiding der erfgoederen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. Verbiest
en M. J. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 232.
Akte nr. 8

4 november 1786.

Op 4 november compareerde voor mij openbaar notaris, Josephus Victorius Verboven inwoner
en molenaar tot Tongerloo ter ene en Melchior Carolus Bervoets gehuwd met Maria Anna Van
Deijck inwoners als voor ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde mits deze verhuurd
te hebben aan de tweede comparant zeker deel in zijn eerste comparant huis en hof gestaan en
gelegen alhier in het dorp van Tongerloo, te weten de twee beneden kamers of plaatsen dezelfde
huis langs de zuid zijde komende tegens de stallingen der zelfde met den bakoven, liggende in
één der plaatsen langs den hof zijde met de twee bovenkamers zijnde boven de twee gemelde
beneden plaatsen, alsmede de zoldering boven de zelfde kamers zonder verder en dat voor een
termijn van zes eerstkomende jaren. Alsmede alsnog de helft van den stal langs de westzijde met
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den buitenkelder en het deel in den hof zuidwaarts aan hun huurder wel bekent en aangewezen in
zijn palen opgestoken, met het geruim der mose en watersteen, welk mose en watersteen zal zijn
en blijven in gemeenschappelijk gebruik van al degenen die dit huis, hetzij geheel of ten dele
zouden bewonen, over welk gebruik de inwoners elkaar zullen moeten verstaan, waarvoor hij
huurder zal betalen een som van 33 guldens.
Volgen verdere huurvoorwaarden:
O.a.

De huurder zal in zijn stallingen een passage laten ter breedte ten minste dat men daardoor
van de straat komende met een kruiwagen geladen liber kan passeren om ten hofwaarts te
komen rijden alsmede een passage der zelfde breedte van de gemelde stallingen tot aan
de achterdeur der zelfde huis, weg wegen, passages en deur gemeenschappelijk zouden
blijven tot gebruik van hem huurder als van de verdere inwoners en gebruikers, mede ook
den weg en het gebruik der waterput.

Het gebruik van de gang langs de voordeur in en uitgang derzelfde deur en de gang met den
zoldertrap in dezelfde gang en verder tot op de bovenkamers en zoldering daarboven zullen tot
gemeenschappelijk gebruik dienen.
De huurder zal zijn bakoven gehouden zijn te onderhouden van den vloer, volgens bakkers
ambachts gebruik. Item geen hout of kolen mogen brengen nog te leggen op de bovenkamers of
zoldering van zijn gehuurde delen.
Actum Tongerloo, coram Peeter Van Deijck en Jan Daems.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 236.
Akte nr. 9

2 december 1786.

Op 2 december compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Nuijts inwoner van Zoerle
Westerlo gehuwd met Anna Elisabeth Van Den Brande, welke comparant verklaarde mits deze
verkocht te hebben aan zijn broer Franciscus Hubertus Nuijts en aan Anna Maria Rits zijn
huisvrouw inwoners van Wiekevorst die deze koop accepteerden te weten van zekere wateringe of
vijver groot omtrent 12 roeden gelegen onder Wiekevorst ten gehucht van “ de Wittegracht “.
Palende oost Gommarus Verhoeven, zuid de straat, west den voorzegde Gommarus Verhoven en
noord Jan Baptist Nuijts. Aan de verkoper competerende bij mangeling gedaan tegen den
voorzegde zijn broer koper en welke deze koop is geschied om en mits een som van 100 guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram Christiaen Bouwen en Peeter Raedts.
Ondertekent: Petrus Josephus Naets (= ook Nuijts).
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 239.
Akte nr. 1

3 maart 1785.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege Peeter Peeters inwoner van Westerlo publiekelijk
aan de meestbiedend zal te koop stellen verscheidene kopen mast hout.
Totaal van 7 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht onder Herselt, coram M. J. Van
Schoubroeck en M. J. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 243.
Akte nr. 2

17 maart 1785.

Op 17 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Wendelen gehuwd met Anna
Cornelia Snoecks ter ene en Franciscus Frison weduwnaar van wijlen Maria Van Santvoort ter
andere zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede hetzelfde accepterende van zeker
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deel in zijn huis, gestaan alhier binnen dit dorp van Westerlo aan de markt, te weten vooreerst het
voorhuis of plaats genaamd “ den winkel “ zijnde den ingang derzelfde huis langs de markt. Item “
het clijn camerken “ langs de oostzijde daartegen langs de straat of markt. Item de keuken van
hetzelfde huis komende tegen de plaats met het schob en den halven hof zuidwaarts gelijk hij
dezelfde hof als nu is cultiverende, welke huur is ingegaan voor een jaar, waarvoor hij tweede
comparant alle drie maanden voor huur aan en ten huize van de verhuurder beloofde te gelden
een som van 7 guldens courant.
Is hier mede gecompareerd Balthazar Rumoldus Coomans inwoner alhier dewelke zich voor de
huur als borg stelde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Wuijts en Andries Kuppens
(tekende als Andreas Keppert).
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 246.
Akte nr. 2

12 mei 1785.

Op 12 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Lommel Peeterssone en Anna
Catharina Verwerft gehuwden en inwoners van Oosterwijk onder Tongerloo, welke comparanten
verklaarden mits deze ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Diels en Elisabeth
Schoubroecks gehuwden en inwoners van het gehucht Schoubroeck onder Westerlo, een som
van 400 guldens courant Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden voor dit kapitaal speciaal tot pand hun huis en verdere
gebouwen met de hof en erve daaraan gelegen onder Oosterwijk Tongerloo, groot een half bunder
Palende oost Adriaen Van Den Poel, zuid Hendrick Govaerts, west en noord de straat. Aan hun
comparanten competerende bij mangeling tegen Jan Van De Poel volgens de akte daarvan
gepasseerd voor de notaris Oniaerts binnen Olen, zo zij verklaarden, waarmede alhier komt te
cederen, dood en teniet doende zekere obligatie van 400 guldens als den eerste comparant ten
deze had verleden en bekende schuldig te zijn aan en ten behoeve van de voorschreven
rentheffers blijkens zekere akte daarvan gepasseerd voor mij notaris en getuigen binnen Westerlo
op 6 december 1780 en de panden daarbij gepasseerd en verbonden worden ontlast.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram Joseph Verstappen en M. J. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 250.
Akte nr. 4

22 mei 1785.

Op 22 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Coomans Petrussone daar moeder
af was Theresia Verhoeven bejaarde jongman als blijkt bij doopbrieven alhier in origineel getoond
zijnde verleden en ondertekent door Greg. Tallon, verklarende den comparante bij deze te
cederen aan en ten behoeve van Guilliam Coomans en Maria Elisabeth Rompauij gehuwden en
inwoners van Westerlo deze koop accepterende van te weten een kapitale rente van 50 guldens
courant Brabants geld, die Peeter Verswijffel dienaar van justitie van Westerlo gehuwd met Anna
Maria Vermeerberghen op 15 september 1773 hadden ter rente ontvangen van den koper ten
deze, alsdan in faveur des comparante minderjarigheid en onvoorzien van ouders was, als
vaderlijke oom ? dezelfde uitzettende en bij den rentgelder voornoemd voor de wethouders van dit
markizaat Westerlo vernieuwd op datum van 3 september 1777 en hebben daarvoor speciaal
verbonden en opgedragen zeker perceel land, groot 140 roeden gelegen in “ de meijereije “ onder
het canton van Gelindel jurisdictie van Westerlo. Palende oost de weduwe Adriaen Verswijfelt, zuid
de erfgenamen Jan Vrancx, west en noord Sebastiaen Horemans … met een rente staande ten
behoeve van de kerk alhier …
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Ferdinandus Vanden Poel en
Franciscus Stiers als geloofwaardige getuigen ten deze verzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 254.
Akte nr. 5

28 mei 1785.

Op heden 28 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Dimphna Boeckmans weduwe van
Martinus Hermans bijgestaan met haar bejaarde zoon Franciscus Hermans ter ene en
Arnoldus Verspreet gehuwd met Dimphna Helsen ter andere zijde, allen inwoners van alhier,
welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede verhuurd te hebben te weten hun huis, of
deel in hun huis staande alhier in dit dorp tussen de huizen van Peeter De Goeij en Jan
Franciscus Verlinden te weten het voorste deel of plaats van hetzelfde huis met de zolder
daarboven, actueel bewoond door Franciscus Van Calsteren, met den vrij en uitgang langs de
achterdeur door de schuur en ook tot en in dezelfde schuur te delen ten behoeve des tweeden
comparant.
Volgen verdere huurvoorwaarden.
O.a.

Dat den huurder den bakoven mag gebruiken om brood te bakken tot zijn eigen
compsumptie alles nochtans ten behoorlijke tijd en geenzins bij nacht of hetgene naar
advenant de seizoenen des jaars bij den nacht ordinair wordt aanzien en wel speciaal zijn
den avond en nacht tot den bakoven.
Item ook het gebruik van de schuur daar den dorsvloer eindigde en tot op zijn breedte, en
een deel van den hof. Ook gebruik mogende maken van den waterput liggende over de
straat tegenover zijn gehuurde woning.
De huurder zal daarvoor in vier paijementen betalen ten huize van de verhuurster een som
van 20 guldens courant.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Adriaen Verdonck en M. J. Van
Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 257.
Akte nr. 6

30 mei 1785.

OP 30 mei compareerde voor mij openbaar notaris, de heer E. Segers medicus licentiaat gehuwd
met Anna Catharina Tiborts inwoner alhier ter ene en Jan Baptist Peeters gehuwd met Maria
Catharina Verachtert insgelijks inwoonster van alhier ter andere zijde, welke eerste comparant
verklaarde mits deze verhuurd te hebben en in pacht uitgegeven te hebben aan den tweede
comparant te weten vooreerst een bunder land. Palende oost H. Verbiest, zuid Jan Baptist Van
Gansen, west een veldweg en Franciscus Huijpens en noord de abdij van Tongerloo.
Item omtrent een derdel land omtrent “ den spickdoren “. Oost den heer markies van alhier en de
abdij van Tongerlo, zuid Jan Baptist Wuijts en den heer Intendent Bosquet en noord den
voorzegde heer markies. Item 200 roeden land. Oost M. N. Van Schoubroeck, zuid Peeter Struif,
west de dreef van Tongerloo en noord de dochters Struijven. Item een bunder “ den manspadt “.
Oost N. Van Dormael zuid de pastorij, west de dreef en noord de baan naar Tongerloo. Al de
voorschreven erven gelegen onder deze jurisdictie. De huurder beloofde jaarlijks te betalen een en
ten huize van de verhuurders 27 veertelen koren of rogge.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Guilielmus Peeters en M. J. Van
Schoubroeck als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 261.
Akte nr. 7

11 juni 1785.

Op 11 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Thijs en Maria Theresia Ven
gehuwden en inwoners van Veerle welke comparanten verklaarden ter rente te hebben opgelicht
en ontvangen uit handen van Siardus Schroven als hoofdman, Joseph Neijers deken, Peeter
Verstappen en Guilliam Meeus gezworenen der gilde van Sint Norberti binnen Tongerloo en de
penningen der gezegde gilde competerende, een som van 100 guldens.
De comparanten stelden voor dit kapitaal speciaal tot pand zeker 300 roeden land gelegen tot
Veerle omtrent “ den lint acker “ genaamd “ de drij sillen “. Palende oost de Putmansstraet, zuid
en west Franciscus Van De Goor en noord Sheeren straet. Aan hun comparanten competerende
bij koop tegens de erfgenamen van wijlen Maria Bergen daar vader af is Jan Baptist Laenen zo
zij verklaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Baptist Lanen en M. F. Van
Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 265.
Akte nr. 8

19 juli 1785.
In den naem Godts amen

Op 19 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Meijnckens als nu
genaamd frater Angelicus en clericus novitius in het convent der eerwaarde paters Cappucinen tot
Dendermonde, zijnde gezond van lichaam zijn memorie en verstand wel machtig, welke comparant
mits zijn aanstaande professie te solemniseren en te voltrekken in dezelfde orde en regel der
voorschreven paters Kapucijnen Franciscanen hierbij te ordonneren zijn testament of akte van
uiterste wil.
Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart
naar staat en macht.
Dispositie van al zijn goederen zo haafelijke als erfelijke maakte hij in volle eigendom aan zijn
moeder Anna Peeters weduwe van wijlen P. J. Meijnckens zijn vader.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Bartholomeus Cabau en Martinus Triphon
Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht. Verklarende den testateur de
waarde dezer dispositie niet te excederen de som van 180 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 269.
Akte nr. 9

22 augustus 1785.
In den naem Godts amen

Op 22 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Fransen en Eliasbeth Naep
gehuwden en inwoners van Morkhoven, beiden gezond van lichaam, hun verstand en memorie wel
machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden uit eigen vrije wil en onbedwongen
hierbij te ordonneren hun testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart naar staat en macht en dat er onmiddellijk na ieders aflijvigheid zouden gecelebreerd
worden 25 gelezen missen.
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Dispositie van al hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke maakten zij testateuren den
eerststervende aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom aan elkaar. Latende hij
testateur de legitieme aan zijn voorkinderen verwekt in zijn eerste huwelijk met Maria Elisabeth
Heijselberghs en latende zij testateuren ook de legitieme aan hun gemeenschappelijke kinderen
samen verwekt en te verwekken.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Peeters en H. J. Van Schoubroeck.
Verklaarden de testateuren de waarde niet te excederen de waarde van 495 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 273.
Akte nr. 10

9 september 1785.

Op 9 september compareerde voor mij openbaar notaris Adrianus Tiebecks (= Tubbeckx) zo in
eigen naam als in kwaliteit als voogd over de wezen van zijn broer Franciscus Tiebecks en
Catharien Janssens, Peeter Tiebecks en Anna Tiebecks allen bejaard zijnde. Item Franciscus
Tiebecks weduwnaar van wijlen Catharien Janssens alzo onder gelofte van deze zo voor de
wethouders van Herselt te doen approberen, allen inwoners van Westerlo ter ene zijde en Adriaen
Van Genechten gehuwd met Maria Catharina Leuckens inwoners ten gehucht de Quaestraet
onder Herselt ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden bij deze verkocht te hebben
in volle eigendom aan de tweede comparanten zekere weide gelegen onder Herselt in “ d’
asschotten “ groot omtrent 100 roeden. Palende oost N. Tielemans, zuid Franciscus Stiers cum
sorore, west Cornelis Tiebors en noord N. Van De Weijer, welke koop is aangegaan voor de som
van 220 guldens courant Brabants geld.
Gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. J. Van Schoubroeck en M. J. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 277.
Akte nr. 11

10 september 1785.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Liekens hem sterk makende voor de
kinderen van wijlen Franciscus Van Hove daar moeder af is Elisabeth Liekens, alsmede voor
Peeter Liekens, Joanna Liekens gehuwd met Jacobus Govaerts, Maria Liekens en Theresia
Lieckens allen als erfgenamen van wijlen Catharina Liekens, publiekelijk aan de
meestbiedenden zullen te koop presenteren, zekere helft of half bunder hooiwas, nu ten dele
houtwas uit 400 roeden, onverdeeld en gezamenlijk gehooit en gemaait wordende met Peeter
Verlinden, gelegen in “ het groot broek “ tot Zoerle, genaamd “ den hulsdonck “. Palende in het
geheel oost Peeter Verbiest, zuid de grote Laecke, west Marten Heijlen erfgenamen en noord Jan
Goovaerts erfgenamen. Op last van een rente van 100 guldens courant daarop staande ten
behoeve van Peeter Lemmens.
Het voorzegde perceel opgeroepen zijnde is bij derde werf in koop gebleven aan Joannes Helsen
voor de som van 130 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen, producerende Cornelis Verborgt
als borg. Compareerde alsnog Cornelis Verbeeck (Verberck) stellende twee hoogen.
Joannes Helsen stelde alsnog één hooge bij. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen
Zoerle. Op 26 september werd het voorstaande perceel hooi was opgeroepen en heeft er niemand
meer voor geboden en is bij stokslag de laatste hoger Joannes Helsen koper gebleven.
Actum binnen Zoerle, coram Joannes Franciscus Lambrechts en G. Verberck.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 282.
Akte nr. 12

19 september 1785.

Op 19 september compareerde Petrus De Goij horloge maker van stiel en inwoner alhier ter ene
en H. J. Van Schoubroeck insgelijks inwoner als voor en ten zijn nabeschreven volkomentlijk
gemachtigde vanwege Vrouwe… van Hasselt Douairière De Baltin, conform en ingevolg haar
procuratie manueel op datum 16 dezer binnen Antwerpen present getuigen verleden en bij
dezelfde Vrouwe en getuigen ondertekent en alhier voorgelegd ter andere zijde, welke eerste
comparant verklaarde mits deze in huur uit gegeven te hebben aan den tweede comparant q. q.
voor en ten gebruik der Vrouwe constituanten of van degenen door haar te nomineren, zeker zijn
eerste comparants huis en gebouwen, met hof en erve daaraan, alhier in de Plaatse van Westerlo.
Palende oost Carel Bruijnseels, zuid en west de weduwe of erfgenamen van wijlen Marten
Hermans en noord de straat of Plaatse en dat voor een termijn van zes eerstkomende jaren … en
daarvoor belovende te betalen voor huur ten elke vervaldag of 1 oktober of immers 14 dagen
daarna een som van 65 guldens courant Brabants geld zolang de Vrouwe constituante hetzelfde
huis cum annexen in huur zal aanhouden.
De verhuurder zal zijn verhuurde huis gehouden zijn te stellen in goede bewoonbare staat, doen
inzetten de ramen in de plaatsen of vensters alwaar nog geen zijn ingesteld, mitsgaders daar in
doen stellen de nodige glazen alsmede in alle verdere vensters der gemeld huis en dezelfde in
behoorlijke staat gesteld zijnde zal de Vrouwe constituante in het afscheiden van haar huur
dezelfde glazen moeten leveren in gelijke staat …
De verhuurder zal achter aan den ingang van den hof moeten maken een latwerk of hekken tot
bevrijding der plaatse met een behoorlijke deur tot den ingang van de hoving.
Ook zal de verhuurder moeten in staat stellen de zoldering boven de achterkeuken mede het
privaat of gemak en verder het huis ten alle tijden bevrijden van water en wind ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Wuijts en Adriaen Verdoenck als
geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 285.
Akte nr. 13

1 oktober 1785.

Op 1 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Baptist De Keuster bejaarde jongman
inwoner van Berlaer, welke comparant verklaarde mits deze ontvangen te hebben en ter rente
opgelicht te hebben uit handen van Jan Baptist Van De Poel en Maria Elisabeth Hendricks
gehuwden en inwoners van Tongerloo, een som van 100 guldens courant geld.
De comparant rentgelder stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel weide
groot 100 roeden, gelegen onder Oosterwijk Tongerloo. Palende oost de straat, zuid Joseph
Verstappen, west Adriaen Van Den Poel en noord de straat.
Mitsgaders een perceel land en bos genaamd “ het heijken “ aldaar gelegen. Palende oost Marten
Verboven, zuid Adriaen Snijers, west de straat en noord een straatje. Aan de rentgelder
competerende uit hoofde van zijn ouders bij deling en scheiding der goederen met zijn broers en
zusters daarvan gepasseerd voor de notaris J. J. Van Roij zo hij verklaarde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter De Keuster en M. J. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 290.
Akte nr. 14

1 oktober 1785.

Op 1 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Theresia Vermeerberghen
weduwe van wijlen den heer secretaris Halloint inwoonster alhier ter ene zijde en Jan Baptist
Gijsbrechts gehuwd met Anna Catharina Wuijts inwoner van Herselt ten gehucht
“ den blijenbergh “ ter andere zijde, welke eerst comparante verklaarde verhuurd en in pacht uit
gegeven te hebben aan de tweede comparant huurder zeker huis en gebouwen, hof en gronden
van erven allen aan den huurder wel bekend zo en gelijk hij huurder hetzelfde actueel is
bewonende en in labeur is hebbende, mitsgaders alsnog een perceel hooiwas gelegen onder
Herselt om en mits daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 15 guldens en in
graanpacht alle jaren zijn drie jarige termijn huur gedurende 4 veertelen rogge of koren en nog 4
veertelen boekweit.
Item zal de huurder alsnog aanvaarden met half maart van het jaar 1787 zekere weide of beemd
gelegen onder ..?… de maten onbegrepen, actueel in huur bij Loeijs Thiels en dat voor een
termijn van 2 achtereenvolgende jaren waarvoor hij jaarlijks in voorlijf beloofde te betalen boven de
gezegde som van 15 guldens een som van 16 guldens en 10 stuivers ….
Actum binnen Westerlo, coram Adriaen Boels en Adriaen Franciscus Daems als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 294.
Akte nr. 15

10 oktober 1785.

Op 10 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Hermans weduwnaar van
wijlen Elisabeth Thijs inwoner alhier. Item Franciscus Boonen gehuwd met Elisabeth Van Hout
inwoners van Blarendonck ter eerste en als verhuurders en Dilis Adriaens gehuwd met Anna
Catharina Vennekens inwoners van Zammel als huurder ten tweede zijde alle comparanten
bejaard, welke twee eerste comparanten verklaarden bij en mits deze verhuurd te hebben ieder
van hun in het particulier aan de tweede comparant Dilis Adriaens het nabeschreven alzo in huur
accepterende te weten vooreerst Franciscus Hermans voorschreven verklaarde mits deze
verhuurd te hebben zeker zijn huis, stal, schuur, gebouwen, hof en binnenveld groot omtrent een
half bunder mits conditie dat den huurder zal laten volgen de kamerhuur en de woning in hetzelfde
tot half maart van het jaar 1787 met den hof aan Anna Catharina Van Uijtven, zo en gelijk zij
hetzelfde is bewonende en gebruikende ,waarvoor hij zal trekken de huur tot half maart
voorschreven bestaande in 8 guldens.
Item alsnog drie zillen land competerende of in touchte bij zijn verhuurders moeder Dimphna
Boeckmans en gelegen onder de jurisdictie van Geel in de Neerstraet, welke huur is aangegaan
voor een termijn van 6 eerstkomende en achtereen volgende jaren … waarvoor hij huurder aan
den huis van dito Franciscus Hermans of actie hebbende in voorlijf jaarlijks te betalen een som
van 43 guldens in twee verscheidene reizen en voor graanpacht negen veertelen rogge of koren.
Verder verklaarde den voorschreven François Boonen aan den gezegde Dilis Adriaens verhuurd
te hebben voor een termijn als voor, vooreerst ander halve zille land gelegen in de Veestraete
onder Zammel, mitsgaders alsnog een zille land aldaar gelegen waarvoor hij jaarlijks beloofde te
betalen en te leveren ten huize van dito Boonen te weten voor de anderhalve zille vier en een half
veerteel koren of rogge en voor het zille land tien guldens courant geld.
Het fruit in den hof der verhuurder huis zal half moeten volgen alle jaren aan Franciscus Hermans
verhuurder.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Marinus Bulkens en M. T. Van schoubroeck
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 299.
Akte nr. 16

23 oktober 1785.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Anna Peeters weduwe van wijlen P. J.
Meijnckens publiekelijk te koop zal presenteren verscheidene haafelijk meubelen en effecten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun gemaakte onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram F. Teniers en Peeter Van Dijck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 304.
Akte nr. 17

29 november 1785.
In den naem Godts amen

Op 29 november compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Peeters en Anna Elisabeth
Van Roij gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs, beiden gezond van lichaam, hun verstand en
memorie wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden hierbij hun uiterste wil te
kondigen en te stuiten hun testament, casserende dood en teniet doende alle voorgaande
testamenten bij hun testateuren voor deze datum gemaakt.
Recommandeerden zij ten eerste hunne dode lichamen te laten begraven ter gewijde aarde met
een eerlijke uitvaart naar staat en macht en willende na ieders aflijvigheid onmiddellijk na hun
overlijden te laten celebreren tot lafenis hunnen zielen van ieder van hun in het particulier 50
gelezen missen.
Dispositie van al hun haafelijke goederen, meubelen en effecten maakten zij testateuren te weten
den eerststervende aan den langstlevende in volle eigendom en latende de legitieme portie ingeval
van kind of kinderen aan dezelfde hun kind of kinderen.
Dispositie van alle erfgoederen maakten zij den eerststervende aan de langstlevende van hun
beiden de volle touchte gedurende zijn verder leven en den eigendom aan hun
gemeenschappelijke kinderen in dit huwelijk samen te verwekken en zij testatrice maakte aan
dezelfde aan haar wettige kind zo in dit huwelijk te verwekken als aan het enige kind bij haar
verwekt in haar eerste huwelijk met wijlen haar eerste man Adrianus Peeters Pauwelssone ….
Gevende verder zij testateuren aan elkaar de volle macht ten alle tijden te mogen kappen,
afhouwen tot den wortel toe uit te doen en te mogen amoveren op hunne erfgoederen waarover zij
macht hebben alle eiken of weke bomen, stronken of struiken ten hunne eigen gebruik alleen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Matthias Josephus Van Schoubroeck en
Joannes Baptist Brughman als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 310.
Akte nr. 18

10 december 1785.

Op 10 december compareerden voor mij openbaar notaris, Dimphna Toelen en Martinus Van
Hemelen haar man en voogd inwoners dezer jurisdictie van Westerlo, ter plaetse genaamd “ de
wittegracht “, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben uit handen van Sr.
Guilielmus Coomans weduwnaar van wijlen Maria Elisabeth Rompaij inwoner alhier op de
markt, een som van 600 guldens.
De comparanten rentgelders stelden speciaal tot pand zeker huis en gebouwen, met het
binnenvelder aan gelegen onder Westerlo aan “ de goor heijde “ groot in erve 600 roeden.
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Palende oost de rentgelders erve, zuid Franciscus Gebruers, west Sebastiaen Neijers en noord de
straat.
Item alsnog tweehonderd roeden land gelegen als voor. Palende oost Joanna Willems, zuid hun
zelf, west het Beneficie van het kasteel alhier en noord Joanna Willems. Aan de renthefster
competerende.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Stieirs en Guilielmus Van
Schoubroeck als getuigen.
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NOTARIAAT M. N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6578
1787

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 314.

INDEX DER VOORSTAANDE NOTARIELE AKTEN DE ANNO: 1787.
Nr.1

Rentconstitutie van 400 guldens tot last van Jan Baptist Wuijts ten behoeve van Jacobus
Celen.

Nr.2

Rentconstitutie van 600 guldens ten last van H. J. Van Schoubroeck ten behoeve van Jan
Heijns.

Nr.3

Rentconstitutie van 6000 guldens ten behoeve van de heer P.N. Mangelschots ten last van
de heer Van Canart.

Nr.4

Codicille van Franciscus Cuijpers en Clara Toelen.

Nr.5

Conditie van een verhuurde stede door Guilliam Verherstraeten aan Peeter Keersmakers.

Nr.6

Transport van een heide door Adriaen Van Leuffel aan Marten Gijsmans.

Nr.7

Cassatie van een rente van 300 guldens door Bartholomeus Cabau ten behoeve der
kinderen van Jan Joseph Bonhiver.

Nr.8

Verhuring van een stede door de heer doctor Zehers aan Hendrick Van Looij.

Nr.9

Rentconstitutie van 2000 guldens ten behoeve van de heer P.N. Mangelschots, tot last van
Franciscus Cuijpers.

Nr.10 Rentdonsitutie van 150 guldens ten behoeve van Theresia en Joanna Struijven tot last van
Jan Franciscus helsen en Anna Maria Vranckx.
Nr.11 Verhuring van een huis door Guilliam Coomans aan Jan Baptist Turelincks.
Nr.12 Testament van Peeter Wuijts en Elisabeth Geens.
nr.13 Testament van Maria Tilemans.
Nr.14 Scheiding en deling der erfgoederen wijlen Sr. Henricus Dillen en Juffrouw Maria
Magdalena Isabella Elincks.
Nr.15 Codicille van Jan Franciscus Nauwelaers.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 317.
Akte nr. 1

7 januari 1787.

Op 7 januari compareerden voor mij openbaar notaris Joannes Baptista Wuijts gehuwd met
Elisabeth Peeters mede comparerende inwoners van de jurisdictie Herselt ex Wesel, welke
comparanten verklaarden mits deze ter rente ontvangen te hebben uit handen van Jacobus Celen
weduwnaar van wijlen Catharien Peeters inwoner van Varendock, een som van 450 guldens.
De comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel land groot salvo
justo 150 roeden gelegen op “ de voortiensche heijde “ onder Herselt genaamd “ de veste “.
Palende oost de baan op Aerschot, zuid Hendrick Rens, west dezelfde en noord zijn zelfde. Aan
hem comparant rentgelder competerende bij koop gezamenlijk gedaan met zijn huisvrouw tegens
Adriaen Esmans zo hij verklaarde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Matthias Josephs Van
Schoubroeck en Peeter Wuijts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 321
Akte nr. 2

16 februari 1787.

Op 16 februari compareerde voor mij openbaar notaris Henricus Josephus Van Schoubroeck en
Maria Dimphna Heijns zijn huisvrouw inwoners van het dorp van Westerlo, welke comparanten
verklaarden bij deze ontvangen te hebben uit handen van Joannes Heijns en Anna Elisabeth De
Keuster gehuwden en inwoners van Tongerloo, een som van 600 guldens courant Brabants geld.
Voor deze kapitale rente stelden zij comparanten speciaal tot pand haar tweede comparantes
patrimonele goederen en erven aan haar bij dood van haar vader competerende.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Martinus Triphop Van Schoubroeck en
Peeter Wuijts als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 324.
Akte nr. 3

1 maart 1787.

Op 1 maart compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Matthias Barnabas Van Cannart
d’ Halmale, heer van Wittegracht en wonende op Ravenstein omtrent de stad Lier, welke heer
comparant verklaarde mits deze ter rente ontvangen te hebben uit handen van den heer Philippus
Norbertus Mangelschots bejaarde jongeman inwoner alhier een som van 6000 guldens courant
Brabants geld.
De heer comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand, zeker bos gekomen van de heer
Nelis, groot omtrent 4 dagmalen palende rondom in den heer rentgelders bossen. Item zeker
perceel bos en weide genaamd “ den ertsenbemt “ groot salvo justo 7 dagmalen gekomen van
Joannes Franciscus Gommers als curator van de erfgenamen N. Van Deuren. Palende oost
den heer rentgelder zelf, zuid Peeter Heijlen secretaris, west en noord Jan Van Looij.
Item zeker perceel bos groot salvo justo 3 bunders gekomen van den Mr. Marcelli. Palende
rondom in zijn zelfs heeren erve. Item zeker reijbemt groot salvo justo 5 dagmalen. Oost en zuid
des heren zelfs erve, west en noord Lenaerd Toelen, mitsgaders alsnog de verdere cijnsgoederen,
aan hem heer rentgelder competerende en aldaar gelijk als voorschreven op de Wittegracht onder
Zoerle Westerlo gelegen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jonker Joannes Alexander Ernestus Van
Canard en Martinis Triphon Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 329.
Ake nr. 4

16 maart 1787.
In den naeme Godts amen,

Op 16 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Cuijpers en Clara
Coenen gehuwden en inwoners van het dorp Tongerloo winkeliers van stiel, gezond van lichamen
en hun verstand en memorie in alles wel machtig, welke comparanten verklaarden zij bij deze voor
goed en van waarde te houden alzulk testament als zij codicillateuren hadden gemaakt voor de
notaris J. J. Van Roij en getuigen binnen Tongerloo, willende en begerende dat hetzelfde in al
zijn punten zal stand grijpen, laten en maakten zij na hun beiden dood en aflijvigheid aan Dimphna
Cuijpers zuster van hem codicillateur, actueel wonende binnen de stad Mechelen de volle touchte,
geniet en gebruik der huizinge, erve of hof daaraan, gelegen binnen het dorp van Tongerloo,
actueel bewoond bij hun codicillateuren en dat gedurende het leven van de gemelde Dimphna
Cuijpers en ook hunne haafelijke meubelen en effecten dewelke ten sterfdag der langstlevende
van hun codicillateuren ten hunnen woonhuis zal bevonden worden alles in volle eigendom op
conditie nochtans dat in geval de voorschreven codicillatrice Clara Coenen zou blijven als
langstlevende van hun codicallateuren, dat in dat geval de gemelde Dimphna Cuijpers zal
gehouden zijn te doen en te bezorgen aan de voorschreven Clara Coenen haar volle dienst en
oppas gelijk dezelfde zal nodig hebben zonder nochtans hierin te vervangen de noodzakelijkheid
die er mochten voor vallen en verreist worden in ziekte of ander ongeval.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram Joseph Victor Verboven en Martinus
Triphon Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen. Verklaarden de codicillateuren de waarde
van deze naardere dispositie niet te excederen de som van 490 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 331.
Akte Nr. 5

20 maart 1787.

Op 20 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Guilielmus Verherstraeten weduwnaar van
wijlen Anna Catharina Verstockt inwoner van dit dorp ter ene en Peeter Kersmaeckers gehuwd
met Maria Opdebeeck inwoners van de jurisdictie Aarschot op “ den arenbergh “ ter andere zijde,
welke eerste comparant Guilielmus Verherstraeten verklaarde bij en mits deze in huur of pacht
uitgegeven te hebben zeker zijn huis, stal, schuur, hof en binnenveld, groot te samen in erve een
half bunder, gelegen onder Zoerle Westerlo, uitgenomen de kamer van hetzelfde huis en een deel
in den hof, actueel bewoond en in huur bij Catharien Vermeerberghen weduwe van wijlen Peeter
Verwimp zijnde met kennis van den huurder zo hij verklaarde.
Item alsnog een perceel land geheten “ de schoemen “ groot salvo justo ander halve zille, gelegen
onder de voorschreven jurisdictie, mitsgaders een een perceel weide groot salvo justo een zille
gelegen onder Zoerle Parwijs alles aan den tweede comparant wel bekend en aangewezen en
gelijk hetzelfde ook in huur laatst is geweest bij … (leeg) Van Der Meijten, waarvoor de huurder
beloofde jaarlijks te betalen een som van 25 guldens courant Brabants geld en in graanpacht voor
de twee voorschreven percelen land 4 veertelen rogge of koren en dat voor een termijn van 12
eerstkomende jaren.
Alhier mede comparerende Peeter Van Habbaneij inwoner van Zoerle dewelke zich voor de
voorzegde huur en voldoening van dien zich als borg stelde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Tiels en Guilielmus Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 335.
Akte nr. 6

20 april 1787.

Op 20 april compareerde voor mij openbaar notaris Adrianus Van Leuffel inwoner van Zoerle
Westerlo bejaard zijnde ter ene zijde en Martinus Gijsmans insgelijks bejaard en inwoner van
Eijndthouthamme onder Zoerle ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij deze in
vorm van afdeling getransporteerd te hebben in volle eigendom aan den tweede comparant en aan
zijn huisvrouw zeker bunder heide uit drie bunders heide nu ten dele tot cultuur gebracht gelegen
in “ de goorheide “ onder Zoerle Westerlo, bij hem eerste comparant Adrianus Van Leuffel in
koop verkregen volgend publieke condities daarvan gepasseerd voor de wethouders van Westerlo
zo hij verklaarde. Palende dit voorschreven afgedeeld bunder heide oost Sebastiaen Nuijers
erfgenamen en de erfgenamen Dilis Peeters, zuid Peeter Verlinden, west en noord de twee
resterende hier afgedeelde percelen aan hem eerste comparant competerende voor vrij zuiver en
onbelast. De dorpslasten door den eerste comparant te effectueren en aan te betalen tot dezen in
handen door de gewezen collecteur Peeter Govaerts zullen de verdere te beginnen met den
collecteur Guilielmus Peeters altijd zijn en blijven ten laste van den tweede comparant en dat die
ook ten laste zal moeten nemen en aanvaarden het kapitaal van 125 guldens daarop staande ten
behoeve van deze gemeente Westerlo die den eerste comparant heeft laten staan in plaats van
betaling waarmee hij tweede comparant geheel kosteloos en schadeloos moeten ontlasten den
eerste comparant.
Compareerde hierin mede Cornelius Douwen bejaarde jongman schoonzoon van hem tweede
comparant en ten zijn huis wonende, dewelke zich tot volkomen onderhoud en voldoening dezer
en namelijk voor de gemelde kapitale som van 125 guldens met de intresten zich als borg stelde
voor de gemelde Marten Gijsmans. en zelfs daarvoor speciaal tot pand stellende zeker 100
roeden geheten “ de schricke “ gelegen onder Zoerle Westerlo. Palende oost en noord Peeter
Van Einde, zuid de Putmortelstraat en west Anna De Bal. Item zal den eerste comparant moeten
leveren vrij passage en een behoorlijke bruikbare weg aan de tweede comparant naar zijn
voorschreven bunder heide.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Wuijts en Marten Triphon Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 339.
Akte nr. 7

31 mei 1787.

Op 31 mei compareerde voor mei Sieur Henrick Verbist inwoner alhier vertonende alhier zekere
kwitantie van voldoening gedaan door Bartholomeus Cabau aan H. Verbiest als voogd der
wezen achtergelaten bij wijlen Jan Joseph Bonhiver en Carolina Cabau luidende als volgt:
Den ondergeschreven momboir der erfgenamen en wezen van wijlen Jan Joseph Bonhiver en
Carolina Cabau bekenden ontvangen te hebben uit handen van Bartholomeus Cabau en Maria
Anna Plessens zijn huisvrouw een som van 300 guldens over een obligatie van 300 guldens
courant ten voordeel der erfgenamen en wezen voorschreven. Item alsnog over verschenen
intresten der voorzegde obligatie van 300 guldens courant tot op heden 30 mei 1787 de som van
72 guldens 5 stuivers en één oord waarmede zij bekenden voldaan te zijn tot verhaal en securiteit
der zelfde geassigneert bij akte voor mij notaris alhier binnen Westerlo op datum van 5 december
1783.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Martinus Triphon Van
Schoubroeck en Peeter Wuijts als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 341.
Akte nr. 8

9 juli 1787.

Op 9 juli compareerde voor mij openbaar notaris, de heer E. Segers inwoner alhier ter ene en
Hendrick Van Loij gehuwd met Elisabeth Ven inwoners van Herselt in de Quastraet ter andere,
welke eerste comparant verklaarde bij deze verhuurd te hebben aan den tweede comparant te
weten zijn huis en gebouwen staande in de Quadestraet onder Herselt met de gronden van erven,
zo landerijen, weiden, beemden, heiden en zo verder zo en gelijk het in labeur is geweest bij wijlen
Peeter Gijbels (Adriaen Rens doorstreept).
Waarvoor hij pachter aan den eerste comparant ten zijne woonhuis in voorlijf te betalen een som
van 48 guldens en in graanpacht 16 veertelen rogge of koren en een veertel boekweit. Is hier
mede gecompareerd Adriaen Van Genechten inwoner van de Quaestraet onder Herselt dewelke
zich verklaarde te stellen als borg en principale huurder.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Michiel
Verschuren als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 345.
Akte nr. 9

13 augustus 1787.

Op 13 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Cuijpers en
Clara Coenen gehuwden en inwoners van Tongerloo, welke comparanten verklaarden ter rente te
hebben opgelicht uit handen van den heer Philippus Norbertus Mangelschots inwoner van het
dorp van Westerlo, een som van 2000 guldens.
De comparanten rentgelders stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pand eerst zeker huis,
stal, schuur en hof of erve het binnenblock gelegen in het dorp van Zammel. Palende oost de
Kapelanie van aldaar, zuid Barbara Van Gehuchten, west de vrouw princesse van Geel en noord
Jacobus Wuijts.
Item zeker huis, gebouwen en erve groot 175 en een halve roeden, gelegen onder Zammel aan
“ den broeckkant “, oost Jan Baptist Van Hout, zuid de straat, west Franciscus Michils
Franciscusssone en noord Jan Baptist Van Hout. Item een zille land aan “ de paeleijcke “ onder
de tienden van Oosterloo N° 181. Oost Peeter Verdoenck, zuid de straat, west Jacobus Wuijts en
noord Jan Baptist Snoecks.
Item 140 roeden land “ de schoemme “ onder de voorzegde tiende gelegen N° 439. Oost Sr.
Vermeerberghen en Jan Baptist Binnemans, zuid en noord de straat, west Jan Baptist Van Hout.
Item vijf en een halve zille land onder Zammel. Palende oost de Kapelanie van aldaar, zuid
Barbara Van Genechten, west Jacobus Wuijts erfgenamen en noord Franciscus Van Oostaeijen.
Item omtrent 300 roeden dries in de Neerstraet aldaar. Oost Peeter Van Ooistaijen, zuid de straat
west Peeter Geijsen en noord de Wimpe.
Item een perceel heide groot drie en halve zille aldaar onder Zammel gelegen omtrent “ de
afgebrande cluijse “. Oost de Broeckstraete, zuid het gebroekt, west Peeter Boeckmans en noord
Jan Baptist Van Hout. Item omtrent de 375 roeden gelegen onder Tongerloo, geheten “ het solvelt
“. Palende oost de abdij alhier, zuid dezelfde abdij, west ook de voorzegde abdij en noord N.
Segers.
Al de voorschreven huizen en gronden van erven aan haar Clara Coenen in eigendom
competerende voor vrij zuiver en onbelast. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram
Joseph Victor Verboven en Martinus Triphon Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 351.
Akte nr. 10

22 september 1787.

Op 22 september compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Helsen en Anna
Maria Vranks gehuwden en inwoners van het dorp van Westerlo, welke comparanten verklaarden
ter rente te hebben opgelicht uit handen van de Juffrouwen Theresie Struijven en Joanna
Struijven bejaarde dochters en inwoners als voor, een som van 150 guldens.
Zij comparanten rentgelders zijn verbindende hun personen en goederen, zowel haafelijke als
erfelijke en tot pand stellende het kindsgedeelte in dezelfde goederen aan haar tweede
comparante Anna Maria Vrancks alreeds competerende uit hoofde van wijlen haar vader en van
haar moeder nog in leven zijnde onder belofte ingeval van scheiding en deling dezelfde nog
speciaal tot panden te zullen verbinden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en M. T. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 354.
Akte nr. 11

8 oktober 1787.

Op 8 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Guillielmus Coomans inwoner alhier
weduwnaar van wijlen Maria Elisabeth Roussaux ter ene en Joannes Baptist Tuerelincx
gehuwd met Catharina Douwen inwoner als voor, welke eerste comparant verklaarde bij deze in
huur uitgegeven te hebben aan en ten gebruik van den tweede comparant zijn eerste comparant
huis en erve alhier gestaan en gelegen in de Plaatse van Westerlo op de markt, actueel bewoond
en in huur bij Balthasaer Coomans en dat voor een termijn van zes eerst komende jaren om en
mits daarvoor jaarlijks te betalen een som van 28 guldens courant geld.
Is alhier mede gecompareerd Dominicus Tuerlincx de vader van de huurder dewelke zich voor
zijn voorzegde zoon en tot voldoening voor de gemelde huishuur zich als borg stelde. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Stiers en Carolus Jopmans
(getekend: Jockmans).
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 357.
Akte nr. 12

30 oktober 1787.
In den name Godts amen

Op 30 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Wuijts en Elisabeth Geens
gehuwden en inwoners van het dorp Westerlo, beiden gezond van lichaam, hun verstand en
memorie wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden hierbij te ordonneren hun
testament of akte van uiterste wil.
Willende dat hun dood lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart naar staat en macht en nog tot lafenis hunner zielen voor ieder van hun in het particulier
twee gelezen missen onder den solemnelen dienst als het kan geschieden of enige dagen daarna.
Dispositie van hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke maakten ze aan elkaar den
eerststervende aan de langstlevende en na hun beider dood dat alle resterende goederen zonder
aanzien van welke kant die zijn gekomen zullen worden gedeeld en gaan half en half, te weten
voor de ene juiste helft aan den enige broer en aan de twee zusters van hem testateur en alzo bij
hun dood aan hun wettige representanten staaks gewijs en alzo in drie parten en de andere juiste
helft aan de drie broers en de twee zusters van haar testatrice.
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Willende zij testateuren tot lafenis hunner zielen nog te laten celebreren 25 gelezen missen. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Nauwelaers en Martinus Triphon Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 359.
Akte nr. 13

7 november 1787.
In den naem Godts amen

Op 7 november compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Tielemans bejaarde dochter
wonende in de abdij alhier, gezond van lichaam haar verstand en memorie alles wel machtig en
gebruikende, welke comparante verklaarde uit eigen vrije wil hierbij te ordonneren dit haar
testament, hierbij dood en teniet doende alle testamenten voor deze datum gemaakt.
Willende dat haar dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een solemnele mis en
dat er zouden gecelebreerd worden drie gelezen missen tot lafenis van haar ziel, willende dat op
den dag van haar begrafenis zouden gestel worden zes wassen kaarsen ieder van een pond in
gewicht en aan het baar vier dergelijke kaarsen van een pond gewicht. Willende verder dat iedere
vriend en gebuur tot haar uitvaart verzocht en aldaar present geweest zijnde zal hebben een koek
van een stuivers met een tonne bier, ingeval zij testatrice in de abdij alhier zou komen aflijvig te
worden, dan alsdan aan de domestieken der zelfde abdij zal worden gegeven naar oude gewoonte
en gebruik aldaar geplogen.
Item wilde zij dat na haar begrafenis alsnog aan de armen van deze parochie of gemeente zouden
uitgereikt worden vier veertelen koren in gebakken broden en dat aan diegene die present geweest
zijn in de gelezen missen welke zullen moeten gecelebreerd worden in de kerk van Tongerloo.
Item begeerde zij dat er alsnog zouden gecelebreerd worden 100 gelezen missen tot acht stuivers
iedere mis, allen tot lafenis der zielen wijlen haar ouders, mitsgaders alsnog 50 gelezen missen tot
acht stuivers tot lafenis der ziel van wijlen haar broer Jan Baptist Tielemans. Item maakte zij aan
de gelijke kinderen van Cornelis Tielemans en Elisabeth Van Gossom in hun leven inwoners
van Scherpenheuvel een kapitale obligatie van 100 guldens geld met de verlopen intresten,
dezelfde obligatie stanst ten last van Michiel Hautmeijs en Anna Marien gehuwden tot
Tessenderlo, verder al haar vrienden en bloedverwanten seccuderende uit haar verdere
successie.
Item begeerde zij dat er onmiddellijk na haar aflijvigheid al haar verdere goederen en effecten die
zij zal komen achter te laten door haar executeur publiekelijk laten verkopen om met de penningen
daarvan bekomende te effenen en te betalen al haar schulden, begrafenis, uitvaart en dat den
overschot zou gebruikt worden tot het celebreren van gelezen missen tot lafenis van haar ziel.
De testatrice wenste voor haar executeur testamentair te verkiezen den heer J. J. Van Roij
actuele secretaris van Tongerloo waarvoor hij zal mogen genieten over zijn ontvangsten en
uitgaven van de penningen vijf guldens procent.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram Peeter Van Hemels en Adam De Koninck.
Verklaarde de testatrice de waarde van deze dispositie niet te excederen de som van 450 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 364.
Akte nr. 14

22 november 1787.

Op heden 22 november compareerde voor mij openbaar notaris, Norbertus Petrus Van
Schoubroeck notaris tot Mol residerende als gelaste vanwege den heer Joannes Franciscus
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Dillen inwoner der Vrijheid van Mol bij speciale procuratie verleend op datum van 21 november
van dit jaar en ondertekent J. Fr. Dillen ter eerste zijde.
Item alsnog als gelaste vanwege de heer Augustinus Josephus Dillen licentiaat in de medicijnen
tot Boom bij procuratie onder zijn signatuur verleend op 26 oktober ter tweede zijde.
Item en tot slot in den naam als gelaste vanwege den eerwaarde heer Jacobus Joannes Dillen
priester capellaan der Collegiale kerk Sint Jacobi binnen de stad Antwerpen bij speciale procuratie
eensgelijks onder zijn signatuur, zo voor zichzelf als voor en in de naam en alzo ook voor het part
en deel der gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Sieur Joannes Chappel en wijlen Juffrouw
Isabella Dillen in hun leven gehuwden ter derde en vierde zijde, al de gemelde procuratie alhier
origineel overlegd.
Item Juffrouw Maria Petronella Dillen bijgestaan met Joannes Van Passel haar man en
inwoners der stad Aarschot, alzo in haar eigen naam als vanwege haar twee kinderen Maria
Magdalena Isabella Van Buscum en Jacobus Van Buscum bij haar verwekt in haar eerste
huwelijk met wijlen Petrus Van Buscum.
Item en tot slot Juffrouw Isabella Theresia Dominica Dillen tot het nageschreven bijgestaan door
Sieur Henricus Verbiest secretaris haar man, inwoners alhier ter zesde zijde, welke comparanten
verklaarden bij en mits deze met goede deliberatie en advies van mannen des verstand te willen
scheiden en delen in zes gelijke parten alle erfgoederen, of gronden van erven, zowel huizen,
landerijen, weiden, beemden, hooi wassen, bossen, hout waren, heiden en alle gronden van erven
op hun verstorven en aangekomen zo bij de dood van wijlen Sieur Henricus Dillen en wijlen
Juffrouw Maria Magdalena Isabella Elinckx gehuwden en die hun ouders waren als vanwege den
heer Joannes Gisbertus Elinckx en den heer Emanuel Van Slabbeeck hun ooms en oud ooms,
alles gelegen onder de jurisdictie van Herselt.
De eerste kavel, het huis, schuur en stal met het binnenveld groot een half bunder. Palende oost
de Broeckstraete, zuid de dreef, west Franciscus Eijckmans en noord hun zelf en den heer Herla.
Item een perceel hof over het voorschreven huis, groot 50 roeden. Palende oost den heer
drossaard Schellens erfgenamen, zuid hun zelf, west het gasthuis tot Loven en noord de
Quaestraete dreef.
Doorstreept:
Item een perceel land aan de Legedekstrate in “ de meerbeeckse heijde “ in twee percelen …aan
de kinderen van Adriaen Verstappen, groot in het geheel een bunder. Palende oost en noord de
Legedekstraete, zuid een veldstraatje en west L. Van Kiel.
En moet deze kavel in egalisering trekken van de derde kavel 443 guldens zes stuivers en drie
oorden, van de vijfde kavel 27 guldens …en is deze kavel bij blinde loting bevallen aan de heer
Augustinus Josephus Dillen medicus licentiaat.
Aan de tweede kavel vooreerst gesteld een perceel land in “ het quaestrate veld “ groot een
bunder. Palende oost en zuid “ de ….naert laer “, west het gasthuis van Loven en noord Jacobus
Van Steenbroeck erfgenamen.
Item een perceel hooi was in “ de roode bemden “ groot een half bunder, nu ten dele elzenbos.
Oost de erfgenamen van den heer Helsen en N. Van Gehugten, zuid en west de voorschreven
erfgenamen en noord Peeter Van Roosbroeck.
Item een perceel erve zowel land als mastbos, groot twee bunders. Palende oost Jan Cornelis en
de heer markies alhier, zuid dezelfde heer markies, west de Weselsche baan en noord Peeter
Doos erfgenamen.
Item een perceel erve genaamd “ de sute weijde “, groot zes zillen. Oost de Broekstraete, zuid
hun zelf, heijbergh en Peeter Van Roosbroeck erfgenamen, west dezelfde erfgenamen en noord “
het gemeijn broeck “
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En moet deze kavel trekken van de zesde kavel de som van 73 guldens 13 stuivers en een oord
tot egalisering. En is deze kavel bevallen bij loting aan Isabella Theresia Dominica Dillen.
Aan de derde kavel werd vooreerst gesteld een perceel land genaamd “ het captains “ daaraan
gevoegd omtrent 60 roeden uitgeroeid bos, te samen groot 5 zillen. Oost het convent van
Tongerloo, zuid de heer B. persij erfgenamen en hun zelf, west Jan Briers en noord het gasthuis
van Loven.
Item een perceel dries groot een zille. Oost de Broeckstraete, zuid de Herbane, west Peeter Van
Roosbroeck erfgenamen en noord hun zelf met “ den heijbergh “.
Item een perceel land genaamd “ den heijbergh “ groot 3 zillen. Oost de Broeckstrate, west hun
zelfs driesken, zuid Peeter Van Roosbroeck erfgenamen en noord hun zelve “ suete wijde “.
Item een perceel land genaamd “ de …? “ onder Ramsel in de magistraten, groot 5 zillen. Oost den
loop, zuid ..(leeg), west en noord de Maeijstrate.
Item een perceel land aan de Legedekstrate in twee percelen gelegen aan “ de meerbeeksche
heijde “, groot in het geheel een bunder. Oost en noord de Legedekstrate, zuid een veldstraatje,
west Peeter Van Kiel.
Item een perceel heide op “ de meerbeeksche heide “ groot een zille. Oost de wederhelft van de
erfgenamen Peeter Van Roosbroeck, zuid de baan, west en noord Cornelis Tibors erfgenamen.
item een perceel dennenbos, groot een half bunder gelegen aan “ het bercken vijvervecken “.
Oost Peeter Van Roosbroeck erfgenamen wederhelft, zuid Cornelis Van Heijst, west N. Van De
Wijer en noord “ het bercken vijverken “ van zijne Excellentie.
Item een perceel heide op “ de meerbeeksche heijde “ tegens de Lege dakstate, groot 300
roeden. Oost N. Gijbels, zuid Merten Couwenberghs beemd, west de Legedekstrate en noord de
wederhelft.
En moet deze kavel uitkeren en in egalisering betalen aan den eerste kavel de som van 473
guldens zes stuivers en drie oorden. En is dezelfde bij loting bevallen aan den voorzegde Sieur J.
F. Dillen.
Aan de vierde kavel werd gesteld een perceel hooi was gelegen in “ het hersels broek “ groot een
half bunder, rijdende tegen de abdij van Tongerloo en het gasthuis van Loven. Palende is het
geheel oost Gilliam Coomans, zuid het Hertals laeksken, west de abdij voorschreven en noord de
groote Nethe. Item een half bunder land in “ het quaestrate veld “. Palende oost en noord
Cornelis Tibors erfgenamen, zuid de veldweg daar over hun zelf, west Adriaen Van Genegten.
Item een half bunder beemd tegen “ het hersels broek “. Oost en zuid Peeter Van Roosbroeck
erfgenamen, west Adriaen Van Dingenen en noord N. Verlinden beemd en “ het gemeijn broek “.
Item een perceel land genaamd “ het ke…heijken “ groot anderhalve zille. Oost den heer
secretaris Halloint erfgenamen, zuid Peeter Van Roosbroeck erfgenamen, west de Roode bemd
strate en noord de heer Helsen erfgenamen. Item 25 roeden hof daar het quaed huijs opgestaan
heeft. Oost het straatje naar de …, zuid den heer Halloint erfgenamen, west Peeter Van
Roosbroeck erfgenamen, huis en hof en noord de strate.
En moet deze kavel van de zesde kavel in egalisering trekken 23 guldens dertien stuivers één oord
En is deze kavel bevallen bij blinde loting aan den voorschreven heer J. J. Dillen.
Aan de vijfde kavel werd gesteld vooreerst een perceel land in twee delen aan elkaar gelegen,
samen groot 3 zillen. Oost Matthijs Papen weduwe, zuid dezelfde en het convent van Tongerloo,
west hun zelf en de heer Schellens weduwe en noord de dreve en Matthijs Papen weduwe
voorschreven. Item een perceel weide achter het binnenveld, groot 300 roeden. Oost de heer
Herla, zuid hun zelf binnenveld en Franciscus Eijkmans, west het straatje naar “ den gasthuijs
bemd “ en noord Matthijs Papen weduwe.
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Item een perceel land genaamd “ de benedenste ke …” groot 3 zillen. Oost Adriaen Geens
erfgenamen zuid en west de Roode bemd strateen noord “ de bovenste ke…? ”.
En is deze kavel belast met 26 guldens zes stuivers drij oorden in egalisering te betalen aan den
eerste kavel. En is deze kavel bij blinde loting bevallen aan den voorschreven J. J. Dillen uit
hoofde en als actie hebbende bij cessie en transport van de erfgenamen van wijlen Sr. Joannes
Chappel en Juffrouw Isabella Dillen alzo in den naam van de voorschreven J. J. Dillen door den
voornoemde … Van Schoubroeck q. q. geaccepteerd.
Aan de zesde kavel werd gesteld primo een half bunder weide. Palende oost hun zelf, zuid het
convent van Tongerloo en hun zelfs “ cattelijns “, west het gasthuis van Loven en noord hun zelfs
hof en de weduwe van de heer Schellens. Item een perceel land groot drie zillen gelegen in “ het
quaestrate veld “. Oost het gasthuis van Loven, zuid Jonker heer De Stilderuis ? en Peeter
Peeters, west den veldweg daarover den heer secretaris van Wesel en noord den veldweg
daarover hun zelfs half bunder.
Item een perceel land genaamd “ de bovenste ke...? ” groot vijf zullen. Oost Jan Briers, zuid “ de
benedenste ..? ..” en west De Roode bemd straete en noord Peeter Van Roosbroeck
erfgenamen.
En moet deze kavel aan de eerste kavel in egalisering betalen de som van 28 guldens negentien
stuivers drie oorden. Item aan de tweede kavel 73 guldens dertien stuivers één oord en aan de
vierde kavel alsnog 23 guldens dertien stuivers één oord. Zijnde dezelfde bevallen bij loting aan
Juffrouw Maria Petronella Dillen.
Ende alzo nog bevonden werden drie percelen heide in de voorzegde kavels niet aangeroerd te
weten twee perceeltjes aan elkaar gelegen omtrent “ de broewijk “ groot salvo justo een half
bunder, west Peeter Van Roosbroeck erfgenamen.
Item een perceel heide op “ de laer “ groot in het geheel zeven en een half zille en alhier voor de
helft. Palende dit deel oost de erfgenamen van de heer Persij, zuid de uitgewonnen wederhelft,
west het convent van Tongerloo en noord hun zelfs en verklaarden dezelfde drie percelen heide
mits de kleine waarde toegevoegd te hebben aan de tweede kavel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Peeter Van Gehuchten en
Anthoon Van Gehuchten als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 374.
Akte nr. 15

4 december 1787.
In den naem ons heeren amen

Op heden deze vierden der maand december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes
Franciscus Nauwelaerts weduwnaar van wijlen Maria Van Gehuchten inwoner van het dorp van
Westerlo, gezond van lichaam, gaande en staande, zijn nodige zinnen, verstande en memorie wel
machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde uit mijn eigen vrije wil onbedwongen van
iemand voor goed en van waarde te houden te landeren en te approberen alzulk testament als hij
codicillateur op den tweede april in het jaar 1753 compareerde voor den notaris G. Picard en de
getuigen binnen de stad Mechelen gezamenlijk met wijlen zijn huisvrouw Maria Van Gehuchten
heeft gemaakt zal stand grijpen en zijn volkomen effect sorteren.
Willende en begerende dat den dag van zijn uitvaart zal gedaan en gecelebreerd worden een
solemnele mis met diaken en subdiaken, voorgaande vigiliën en het spelen van het orgel onder de
mis onder welke dienst als aan het geschieden zullen moeten gecelebreerd worden tot lafenis
zijner ziel nog zes gelezen missen en nogmaals een dertigste of dertig gelezen zielmissen in de
kerk alhier tot tien stuivers per mis. Willende verder dat onmiddellijk na zijn aflijvigheid alsnog tot
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lafenis zijner ziel moeten gecelebreerd worden 461 gelezen zielemissen ook aan tien stuivers per
mis.
Verder begeerde hij dat alsnog kort na zijn uitvaart en binnen de zes weken zullen moeten
gecelebreerd worden, twee gezongen missen van requiem met het spelen van het orgel, na welke
iedere reis aan de armen van alhier, aldaar present geweest zijnde zullen moeten uitgedeeld
worden zes veertelen rogge in gebakken brood, dus te samen twaalf veertelen en bovendien daar
daags daarna zijn uitvaart zal gecelebreerd worden een gelezen mis uit de voorschreven
geordonneerde missen, na welke alsnog aan de armen van alhier in dezelfde present geweest
zijnde zullen uitgedeeld worden drie veertelen rogge in gebakken broden.
Item begeerde hij op den dag van zijn uitvaart op het hoog altaar aan de zij altaren, aan het baar
en voor de beelden alhier in de kerk zullen geofferd, gedeeld en verdeeld worden zes of zeven en
veertig ponden waslicht of wassen kaarsen alsmede nog drie ponden rute keersen op den kroon
ten dage dat men ter zijne ziele lafenis den rozenkrans zal lezen.
Item wilde hij dat binnen de zes weken na zijn aflijvigheid zal moeten geteld worden eens een som
van 250 guldens courant Brabants geld te vinden uit de haafelijke meubelen, penningen en
effecten daar hem achtergelaten en ingeval men hier aan te kort kwam tot vervulling dezer
voorzegde som, zo wilde hij codicillateur de voorschreven gehele som zal gevonden worden uit de
erfgoederen bij hem gezamenlijk met wijlen zijn huisvrouw gekocht en verkregen bij verkoping der
zelfde voor welke ontvangen som de kerkmeesters en regenten der kerk van Westerlo jaarlijks
omtrent den sterfdag van hem in de kerk alhier zullen gehouden zijn te doen celebreren een
solemneel en altijd durende jaargetijde met diaken en subdiaken, voorgaande vigiliën en uitstellen
van een baar, alles tot lafenis zijner ziel en van wijlen zijn huisvrouw Maria Van Gehuchten.
Item legateerde hij aan de schamele huisarmen van Westerlo of het markizaat van Westerlo met
dzij dependentiën en dorpen eens een som van 100 guldens courant Brabants geld te betalen
binnen de zes weken na zijn dood en aan den aalmoezenier van Westerlo omver rente uitgezet te
worden ten behoeve van de zelfde armen ..
Item legateerde hij aan Peeter Franciscus Diels Christiaenssone bij hem als domestiek gediend
te hebben uit consideratie van zijn getrouwe diensten en zonderlinge genegenheid eens een som
van 150 gulden courant Brabants geld, alsook zijn beste kleed, bestaande in een casack, juppon
ende broek. Indien dezelfde Peeter Franciscus Diels ondertussen zou overleden zijn gaat deze
som naar de H. Geest tafel van Westerlo.
Zo is den wil van hem codicillateur dat al het restant zal verdeeld worden in twee gelijke delen te
weten de ene helft daarvan te weten de ene juiste helft aan de naaste bloedverwanten van wijlen
zijn huisvrouw Maria Van Gehuchten en de andere juist helft aan de naaste bloedverwanten van
hem codicellateur altijd staaksgewijs.
Item begeerde hij dat na zijn dood de erfgoederen bij hem met wijlen zijn huisvrouw te samen
gekocht, bestaande deze in acht percelen van erven, publiekelijk aan de meestbiedende zullen
moeten worden verkocht en dat de penningen daarvan zullen voortkomen gekort aan alle schulden
van zijn sterfhuis …
Verklarende hij codicillateur mits deze voor executeur van dit zijn testament te verkiezen en aan te
stellen den persoon van Franciscus Vermeijlen zijn neef, bakker alhier hem aanzoekende die last
te willen aanvaarden, waarvoor hij executeur in de plaats van vacatiën, salarissen of andere
devoiren, eens zal genieten en hebben een som van 600 guldens. Indien deze executeur
testamentair zou overleden zijn, dan zal in de plaats van hem Jan Franciscus Vermeijlen alsdan
te verkiezen altijd den oudste in orde der zonen van hem. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Westerlo, coram Martinus Triphon Van Schoubroeck en Peeter Wuijts als getuigen.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6579
1788

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 381.
INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN.
Nr.1

Rentconstitutie van 300 guldens ten last van Maria Anna Janssens ten behoeve van Jan
Franciscus Nauwelaers.

Nr.2

Conditie van een verkocht perceel land door Franciscus en Maria Anna Van Calsteren aan
Jan Van Den Brande.

Nr.3

Rentconstitutie van 100 guldens tot last van Theresia Cabau ten behoeve van haar
ouders.

Nr.4

Conditie van een verhuurd huis en gronden door Hendrick Verbist aan Hendrick Van Looij.

Nr.5

Conditie van een verkocht huis en hof door Jacobus Verbert en Maria De Goeij aan
Adriaen Van Den Broeck.

Nr.6

Conditie van een verkocht huis en hof door Maria Catharina Lambilotte aan Jan Franciscus
Helsen.

Nr.7

Cassatie van een rente van 400 guldens gestaan hebbende tot last der weduwe
P.J. Meijckens ten behoeve van de heer J.J. Dumont.

Nr.8

Conditie van een verhuurd huis en hof door Barbara Leuckens aan Arnoldus Verspreet.

Nr.9

Conditie van een verhuurde hoeve door de heer Van Cannart aan Jan Douwen.

Nr.10 Conditie van een verhuurde hoeve door de heer Van Canart aan Dimphna Thoelen.
Nr.11 Testament van Henricus VaNr.12 n Looij nu genaamd Frater Matheus religieus tot
Tongerlo.
Nr.12 Conditie van een verkocht perceel hooi was door J.B. De Wals aan Joseph Victor Verboven
Nr.13 Conditie van een verhuurde stede door Amandus Van Hout aan Egidius Bastiaens.
Nr.14 Procuratie verleden door Maria Dortant in faveur van Jan Baptist Van Eck.
Nr.15 Conditie van een verkocht perceel land door Jacobus Adriaens aan Adriaen Van Dingenen.
nr.16 Procuratie van afvraging verleden door Franciscus Lenaerts aan Ludovicus Van Nietveldt.
Nr.17 Testament van Adriaen Michils en Dimphna Van Roosenbroeck.
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Nr.18 Conditie van een verkocht huis en hof door Adriaen Van Den Broeck aan Peeter Norbert
Hermans.
Nr.19 Conditie van een verhuurde stede door Adriaen Bellens aan Jan Baptist Lemmens.
Nr.20 Conditie van verkochte meubelen door Adriaen Bellens en Anna Catharina Peeters.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 348.
Akte nr. 1

11 februari 1788

Op 11 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Anna Janssens weduwe van wijlen
Peeter Van Gehuchten inwoonster der jurisdictie van Herselt ten gehucht van den Varenwinckel
ten deze bijgestaan met haar bejaarde zoon Peeter Franciscus Van Gehuchten, welke
comparante verklaarde mits deze ter rente te hebben opgelicht uit handen van Joannes
Franciscus Nauwelaers weduwnaar van wijlen Maria Van Gehuchten inwoner van dit dorp van
Westerlo een som van 300 guldens courant Brabants geld.
Zij comparante stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker zowel een perceel land als
weide aan elkaar gelegen, geheten “ de gooren “ groot te samen vijf dagmalen en liggende ten
gehucht van Varenwinckel onder Herselt. Palende oost Jan Andries Verbruggen, zuid Joseph
Verlinden, west de baan naar Aarschot en noord de erfgenamen van Paulus Willems. Item alsnog
ten onderpand zeker perceel land “ het binnenveldt “ aldaar gelegen, groot omtrent drie
dagmalen. Palende oost Jan Rens erfgenamen, zuid dezelfde, west Andries Heijlen en noord
Joachim Verlinden. Zo en gelijk zij dezelfde gronden van erven hadden te pand gesteld ten
behoeve van de H. Geest Tafel van Herselt tot verhaal van een gelijke som zij comparanten
beloofden deze schuld te zullen aflossen met de voorzegde som.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Wuijts en François Van Hove.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 387.
Akte nr. 2

11 februari 1788.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege François Van Casteren en zijn zuster Maria
Anna Van Casteren aan de meestbiedenden te koop zal stellen zeker perceel land gelegen onder
deze jurisdictie van Westerlo ten gehucht Schoubroeck, groot salvo justo 25 roeden. Palende oost
Jan Baptist Diels, Jan Van Hout erfgenamen en Peeter Van Bijlen zuid Jan Baptist Diels, west
Amandus Helsen en noord Peeter Horemans en Jan Van Hout erfgenamen. Aan hun verkopers
competerende bij dood van hun ouders.
Het voorschreven perceel land opgeroepen zijnde is bij afwerking in koop gebleven aan Jan Van
Den Brande voor de som van 175 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen, procederende den
persoon van Amandus Helsen als borg. Coram Jan Baptist Roman en Peeter Verswijvel.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo.
Op 26 januari compareerde Jan Baptist Roman stellende nog twee hoogen als borg Amandus
Helsen. Item stelde Jan Van Den Brande op het voorschreven perceel land nog één hooge. Op
22 februari dit perceel nogmaals opgeroepen en heeft niemand er meer voor geboden en is bij
stokslag en proficiat in koop gebleven den voorzegde Jan Van Den Brande.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 392.
Akte nr. 3

18 februari 1788.

Op 18 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Theresia Cabau bejaarde dochter en
inwoonster van Loven ten deze bijgestaan met een vreemde voogd aan haar gegeven, welke
comparante verklaarde ter rente te hebben opgelicht uit handen van haar vader en moeder
Bartholomeus Cabau en Maria Anna Plessens inwoners alhier een som van honderd guldens
courant Brabants geld.
Zij comparante rentgelster is verbindende haar persoon en goederen, hebbende en verkrijgende
en ten alle tijden genoegzaam pand of panden te zullen stellen en verbinden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Carolus Van Gansen en M. T. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 395.
Akte nr. 4

18 februari 1788.

Condities en voorwaarden waarop dewelke Sr. Hendrick Verbist zo in eigen naam als in kwaliteit
van gelaste vanwege den eerwaarde heer Jacobus J. Dillen. Item Sr. Joannes Franciscus
Dillen en Joannes Van Passel gehuwd met Juffrouw Maria Petronella Dillen, hebben verhuurd
en in pacht uitgegeven hun huis en gebouwen, gronden van erven aan hun in het particulier
competerende gelegen onder de jurisdictie van Herselt ten gehucht de Qaijstraet of daar omtrent
en dat aan Hendrick Van Looij, inwoner van het zelfde gehucht. Volgen de huurvoorwaarden.
Op alle condities aan den voorzegde Hendrick Van Looij ten huur zijn uit gegeven de navolgende
huizen, gebouwen en gronden van erven. Zeker huis, stal, schuur en gebouwen, hof zo en gelijk hij
huurder hetzelfde actueel ook in huur heeft en in gebruik is hebbende met de grote weide achter
het voorzegde huis, groot salvo justo 3 zillen, met nog een perceel hooi was gelegen in “ het
hersels gebroeckt “ groot een half bunder rijdende met het gasthuis van Loven tegen de abdij van
Tongerlo en tot slot omtrent de helft van den hof tegenover het voorzegde huis waarvoor hij
huurder jaarlijks in voorlijf aan en ten huize van den heer Jacobus Joannes Dillen te betalen een
som van 43 guldens courant geld en dat zijnen zes of twaalf jarige termijn gedurende.
Item zijn alsnog aan den voorzegde huurder uitgegeven de navolgende percelen van erven,
competerende aan Sr. Joannes Franciscus Dillen ingezetene van Mol te weten zeker omtrent de
vijf zullen land genaamd “ het casteleijns “. Item een perceel land groot salvo justo drie zillen
gelegen in “ de quaestrate veldt “ met alsnog omtrent een zille weide gelegen tegen het land
genaamd “ het casteleijns “ waarvoor de huurder jaarlijks in plaats van graanpacht beloofde te
betalen aan en ten huize van Joannes Van Passel inwoner van Aarschot 20 guldens. Item en tot
slot een perceel land groot omtrent een bunder, gelegen tegen de straat op “ de Laer “ in “ het
Quaestraten veldt “, competerende aan Sr. Fr. H. Verbist nomine uxoris.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter en Anthoon Van Gehuchten.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 401.
Akte nr. 5

26 februari 1788.

Op 26 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria De Goij gehuwd met
Jacobus Verbert inwoners van Loockeren in Vlaanderen ter ene en Adrianus Van Den Broek
weduwnaar van wijlen Maria Van Oostaijen inwoner van Itegem ter andere zijde, welke eerste
comparant bekende verkocht te hebben aan en ten behoeve van den tweede comparant te weten
haar comparantes huis, stal en gebouwen met de erven en hof daaraan, gelegen alhier binnen de
Plaats van Westerlo. Palende oost de weduwe of erfgenamen van wijlen den heer doctor Van
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Genechten, zuid de clijne Laecke, west de erfgenamen van P. P. Elaers en noord de straat of
Plaats van Westerlo.
De koper zal tot zijn last moeten nemen van een rente ten behoeve van het Capittel of kerk van
Onze Lieve Vrouwe binnen Aarschot ten kapitaal van 650 guldens courant geld welke koop is
aangegaan om en mits een som van 1100 guldens, te betalen ten dag der goede nis of uiterlijk op
den tweede dag der maand april eerst komende.
Alhier mede comparerende Adrianus Verheijen inwoner van Itegem dewelke zich voor de
gemelde koper Adrianus Van Den Broeck en alzo voor den inhoud dezer condities verklaarde te
stellen als borg.
Op 2 april compareerde Jacobus Verbert inwoner van Loockeren in Vlaanderen gehuwd met
Maria De Goij dewelke visie gehad hebbende van de hier voorstaande condities van verkoop door
de voorschreven huisvrouw getekend en gepasseerd op 26 februari laatstleden, verklaarde mits
deze de verkoop der huizinge, gebouwen, hof en erven in al haar punten te ratificeren voor goed,
vast en van waarde. Acute ut supra, coram Judocus Van Genechten en Martinus Verbist.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 405.
Akte nr. 6

26 april 1788.

Op zes april compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Catharina Lambilotte bejaarde
dochter inwoonster van alhier en bijgestaan met een vreemde voogd aan haar gegeven ter ene en
Joannes Franciscus Helsen en Anna Maria Vrancks gehuwden en inwoners als voor, welke
eerste comparante verklaarde mits deze verkocht te hebben aan de tweede comparant haar huis,
stal, hof en erve alhier gestaan en gelegen in de Plaatse van Westerlo, in grootte der maten
onbegrepen nog te zeggen, maar zo en gelijk het alhier in zijn regenoten is uitgedrukt, te weten
oost (het) Sint Anthonis straatje of Peeter Struijf erfgenamen met “ het wit peerdt “ en erve, zuid
de straat of Plaatse van Westerlo, west Elisabeth Geens en noord de Leugen.
Aan haar eerste comparante competerende ten dele bij erfenis en ten dele bij koop gedaan tegen
de erfgenamen van wijlen Ferdinand Matthei, welke verkoop in koop is aangegaan mits een
somme van 1200 guldens courant Brabants geld uit welke koopsom zij kopers ter rente mogen
houden staan en aannemen een som van 400 guldens mits daarvoor jaarlijks intrest te betalen een
som van 16 guldens ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo coram Peeter Wuijts en Franciscus Vermijlen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 410.
Akte nr. 7

19 mei 1788.

Op 19 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Peeters weduwe van wijlen P. J.
Meijnckens inwoonster alhier vertonende zekere kwitantie van voldoening verleden door den heer
Joannes Josephus Dumont luidende van woord tot woord als volgt:
De ondergetekende verklaarde mits deze ontvangen te hebben uit handen van Anna Peeters
weduwe van wijlen Petrus Jacobus Meijnckens inwoonster van het dorp Westerlo een som van
400 honderd guldens, de akte obligatoir gepasseerd voor de notaris M. N. Van Schoubroeck op
datum van 2 december 1779 en verklaarde diensvolgens daarover ten volle voldaan te zijn.
Diensvolgens wordt de voorgemelde obligatie van 400 guldens uit kracht en naar vermogen der
voorzegde kwitantie gecasseerd, dood en teniet gedaan.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Carolus Bruijnseels en Martinus Triphon
Van Schoubroeck.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 412.
Akte nr. 8

23 mei 1788.

Op 23 mei 1788 compareerde voor mij openbaar notaris, Barbara Lieckens weduwe van wijlen
Franciscus Van Dingenen ter ene en Arnoldus Verspreet gehuwd met Dimphna Helsen ter
andere zijde inwoners van alhier, welke eerste comparante verklaarde mits deze verhuurd te
hebben aan den tweede comparanten een gedeelte van haar huis, gebouwen en hovingen
gestaan en gelegen alhier in de Plaatse, bestaande in een kamer, moos en kelderkamer, ten
westen zijde van haar gemelde huis met de zoldering boven dezelfde kamer en den vrije toegang
tot dezelfde zolder. Item het hofken gelegen achter het huis of kelderkamer tot aan den
peirenboom aldaar staande met nog het deel van haar hof westwaarts liggende te weten van het
privaat te beginnen tot achter tegen de haag noordwaarts en zo breed als het actueel bevonden
wordt en zich is afscheidende op den pad lopende langs den zelfde hof van het zuiden naar het
noorden met alsnog het gebruik der schuur behoudens boven den dorsvloer hetwelk de
verhuurster aan haar reserveerde en zal de huurder het vrij gebruik hebben van den bakoven voor
zijn eigen gebruik, ook een derde van de peiren of vruchten dewelke bij tijd van zijn huur op de
gemeld boom zullen wassen.
Item den vrije toegang en gebruik van den waterput liggende achter het huis tegen het bakhuis,
mede de kelder langs zijn gehuurde zijde. De huur is aangegaan voor een termijn van zes
eerstkomende jaren mits daarvoor jaarlijks te betalen een som van 20 guldens courant Brabants
geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Carolus Van Gansen en M. T. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 414.
Akte nr. 9

30 mei 1788.

Op 30 mei compareerde voor mei openbaar notaris, den heer Matthias B. Van Cannaert d’
Hamale heer van Wittegracht inwoner der stad Lier ter ene en Jan Douwen gehuwd met
Elisabeth Verstappen inwoners op “ de Wittegracht “ onder de jurisdictie van Zoerle Westerlo,
welke eerste comparant verklaarder in huur of pacht uitgegeven te hebben aan den tweede
comparant zeker huis, stal, schuur en annex gebouwen staande “ de Wittegracht “ onder de
jurisdictie van Zoerle Westerlo en bij hem huurder actueel ook in huur en bewoond, met den hof,
beemden, weiden hooi wassen en landerijen zoals hij huurder deze ook in huur en gebruik is
hebbende alles gelegen aan de voorzegde jurisdictie welke huur is aangegaan voor zes
achtervolgende jaren waarvoor hij comparant huurde beloofde te betalen in voorlijf 110 guldens
courant Brabants geld en in graan pacht 35 veertelen rogge of koren.
Volgen een hele resem huurvoorwaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo op de Wittegracht, coram Jan Martien Van Hemelen
en Guilliam Billet.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 421.
Akte nr. 10

30 mei 1788.

OP 30 mei compareerde voor mij openbaar notaris, den heer Matthias B. Van Canard d’ Halmale
heer van Wittegracht en inwoners der stad Lier ter ene en Dimphna Toelen weduwe van wijlen
Martinus Van Hemelen bijgestaan met Jan M. Van Hemelen haar oudste bejaarde zoon,
inwoners op “ de Wittegracht “ onder de jurisdictie van Zoerle Westerlo ter ander zijde, welke
eerste comparant verklaarde mits deze in huur of pacht uitgegeven te hebben aan de tweede
comparante zeker huis, stal, schuur en annex gebouwen onder de jurisdictie van Zoerle Westerlo

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 255

bij haar huurster actueel ook in huur is bewoonden actueel in huur alles gelegen onder de
jurisdictie voorzegd, welke huur is aangegaan voor een termijn van zes jaar om en mitss daarvoor
te betalen een som van 110 guldens courant Brabants geld en in graanpacht dertig veertelen
zuiver koren of rogge. Volgen de huurvoorwaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo op de Wittegracht, coram Joannes Douwen en
Guilliam Billet.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 427
Akte nr. 11

3 Juni 1788.
In den naem Godts amen

Op 3 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Henricus Van Looij alsnu genaamd Mattheus
(Van Looij) novitius in het convent der abdij van Tongerloo van het order van Pramonstrije, zijnde
gezond van lichaam gaande en staande zijn nodige zinnen, verstand en memorie over alles wel
machtig welke comparant mits zijn aanstaande die hij eerdaags met gratie Gods verhoopt te
solemniseren in in hetzelfde order te voltrekken verklaarde hij mits deze met wel bedachte zinnen
en goede deliberatie uit eigen onbedwongen wil hierbij te maken en te sluiten zijn testament of
akte van uiterste wil, hierbij dood en teniet doende alle voorgaande testament en andere akten van
uiterste wil bij hem testateur voor deze gemaakt hetzij voor notaris of pastoor.
Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde te begraven met een
eerlijke uitvaart naar staat en macht en ter discretie van zijn na te noemen erfgenamen en ingeval
van zijn professie naar de statuten en ordonnantie van het order waarin hij verhoopt te
professieren.
Komende hij testateur ter dispositie van al zijn goederen zowel haafelijke als erfelijke geen
gereserveerd of uitgenomen maakte hij dezelfde aan zijn moeder Anna Catharina Valentijns in
volle eigendom en de propriëteit van hetzelfde aan Anna Catharina Valentijns zijn moeder daarin
roepende zijn enige universele erfgename.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de abdij van Tongerloo, coram Cornelius Sterckx en Henricus
Van Roij als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal aanzocht. Verklaarde de testateur de
waarde dezer dispositie net te excederen de 980 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 432.
Akte nr. 12

26 juni 1788.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Baptist De Wals en Petronella Piraux
gehuwden en inwoners van Waals Waver als erfgenamen van wijlen Remigius Docque aan de
meestbiedenden zal te koop presenteren zeker een perceel hooi was groot 160 roeden gelegen
onder de jurisdictie van Geel omtrent Oosterlo op “ den toemaert “ tiende sectie Hulst nr. 10 en
rijdende tegens verscheidene personen als Sr. Lenardt Mortelmans erfgenamen, Jan Snoecks
weduwe Elisabeth Van Roten of zo wie en palende in het geheel oost G. Van Broeckhoven
weduwe of erfgenamen, zuid den Reij loop, west … (leeg) en noord de Nethe.
Volgen de verkoopsvoorwaarden.
Het perceel hooi was opgeroepen zijnde is bij derdemaal en proficiat gebleven aan Joseph Victor
Verboven voor de som van 455 guldens en stellende daarop 15 hoogen en is alhier mede
gecompareerd Jan Baptist Schroven die zich verklaarde te stellen als borg. Jan Baptist ‘ t Sijen
verhoogde de koopsom met nog twee hoogen bij te stellen en onmiddellijk daana stelde Joseph
Victor Verboven nog drie hoogen bij.
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Aldus gedaan publiekelijk en naturel verkocht binnen Zammel jurisdictie van Geel, coram Jan
Franciscus Grieten en Jan Baptist t Seijen als getuigen. Op 16 juni is Joseph Victor Verboven
voor het voorstaande perceel hooiwas met het geven van den derde maal in koop gebleven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 438.
Akte nr. 13

2 augustus 1788.

Op 2 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Amandus Van Hout inwoner van Olen ter
ene zijde en Egidius Bastiaens in huwelijk met Anna Catharina Vennekens inwoners van
Zammel ter andere zijde, welken eerste comparant verklaarde bij deze in huur of pacht uitgegeven
te hebben aan de tweede comparanten zeker zijn huis, stal, schuur, hof en binnenveld daaraan,
gelegen in het dorp van Zammel met alsnog een zille hooi was gelegen in “ de sterteldoncken “
omtrent Oosterlo zo en gelijk hetzelfde tegenwoordig is bewoond en in huur gebruikt wordt bij Jan
Verwimp, welke huur is aangegaan voor een termijn van zes eerstkomende jaren nochtans indien
hij verhuurder zelf of zijn huisvrouw Joanna Catharina Laenen de gebouwen, hof, landerijen en
hooi was zelf wilden bewonen en labeuren zo zal hij tweede comparant huurder gehouden zijn
daarvan af te scheiden. De huurder beloofde jaarlijks aan en ten huize van de verhuurder te
betalen in voorlijf 46 guldens courant Brabants geld en in graanpacht twaalf veertelen koren.
Compareerde hier mede Jan Franciscus Boonen inwoner van “ ’t Waetereijnde “ welke
comparant insgelijks verklaarde aan den voorzegde Egidius Bastiaens hetzelfde mits deze
accepterende verhuurd te hebben omtrent een half bunder land gelegen aan de Veckestraet onder
Zammel voor een termijn van zes eerstkomende jaren waarvoor de verhuurder beloofde te leveren
vijf veertelen goed leverbaar koren.
Item zal pachter geen strooisel uit de kanten mogen hakken ten zij hij een wortelvoor zal maken en
de aarde ten kantwaarts in schieten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Henricus Van Schoubroeck en Lerten Tr.
Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 442.
Akte nr. 14

15 oktober 1788.

Op 15 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Dortant gehuwd met Anthoin
Joseph La Vallé geëmployeerde van zijne majesteit, inwoners van Westerlo, welke comparanten
verklaarden mits deze te construeren en volkomen machtig maken den persoon van Sieur Jan
Baptist Van Eck beenhouwer van de streek te Sint Nicolaes Land van Waes provincie Vlaanderen
om in hun naam publiekelijk aan de meestbiedende te verkopen hun gemeenschappelijk huis en
gronden van erven, gestaan en gelegen onder de dorpen of plaatsen van Lichtenberg en Heijder
Hollands gebied in de provincie van Limbourgh aan hun comparanten uit den hoofde van de eerste
comparante Maria Dortant pro indiviso met haar vier broeders en twee zusters competerende als
erfgenaam van wijlen hun gemeenschappelijke ouders Leonard Dortant en Maria Dautenbergh
in hun leven gehuwden.
De kooppeningen daarvan voortkomende voor het part en deel van hun comparante onder zijn
behoorlijke kwitantie te ontvangen, mitsgaders daarin verder alles te doen en te verrichten hetgeen
zij constituanten zelf present zijnde zouden kunnen of mogen doen mits doende behoorlijk bewijs
en reliqua houden voor goed, vast en van waarde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Wilhelmus Gaubergen en Jan Baptist Van
De Poel geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 445.
Akte nr. 15

18 oktober 1788.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Jacobus Adriaens inwoner van Veerle
publiekelijk aan de meestbiedende zal te koop presenteren zeker perceel land groot salvo justo 60
roeden gelegen in “ het Kidorp “ onder de jurisdictie van Herselt. Palende oost Franciscus
Adriaens, zuid en west Adriaen Vekemans erfgenamen, en noord de heer Helsen erfgenamen.
Voor vrij en zuiver en een cijns van 4 stuivers aan den heer markies van Westerlo.
Op 18 oktober verklaarde Adrianus Van Dingenen gehuwd met Maria Elisabeth Van kerkhoven
inwoner van Herselt het voorstaande perceel land uit de hand in koop aanvaard te hebben van
Jacobus Adriaens voorschreven voor de som van 80 guldens courant geld.
Aldus gedaan en verkocht binnen Herselt voor mij notaris, coram Wilhelmus Verhaegen en M. T.
Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 450.
Akte nr. 16

2 november 1788.

Den onder geschreven Franciscus Lenaerts inwoner van Westerlo aan de Voort Capelle
verklaarde mits deze te geven volle last en procuratie aan den notaris Martinus Norbertus Van
Schoubroeck tot Westerlo residerende om zich in zijn kwaliteit te vervoegen en te gaan bij den
persoon van Ludovicus Nietvelt inwoner van het dorp van Westerlo en aan hem behoorlijk af te
vragen of onder hem Ludovicus Van Nietveldt niet en is berustende zeker advies gegeven dit
jaar 1788 door den advocaat Le Bon tot Geel of ingevolge welk advies hij constituant ter ene een
akkoord of zekere transactie hadden aangegaan met de gemelde Ludovicus Van Nietvelt cum
suis ter andere zijde gepasseerd voor de notaris C. Coomans en zekere getuigen alhier binnen
Westerlo, mitsgaders af gevraagd of hij L. Van Nietveldt verstond aan den ondergetekende
constituant te geven of te laten nemen kopie authentiek van hetzelfde advies en in geval van
refuus of uitstel van antwoord zo zal de voornoemde notaris protesteren van alle kosten, schade
en intresten gedaan en te lijden, zullende van zijn wedervaren en gedaan exploot houden notitie
en leveren akte van relaas.
Actum binnen Westerlo deze 2 november 1788.
Op heden 2 november verklaarde de onder getekende notaris en verklaarde zich vervoegd te
hebben bij den persoon van Ludovicus Van Nietveldt ingevolge de voorstaande commissie
verleden en door Franciscus Lenaerts afgevraagd te hebben of dat onder hem Ludovicus Van
Nietveldt niet en was berustende zeker advies gegeven door den advocaat Le Bon tot Geel van
dit jaar 1788 of ingevolge het welk hij constituant ter ene zeker akkoord of transactie had
aangegaan met hem Ludovicus Van Nietvelt cum suis ter andere zijde mitsgaders alsnog aan
dezelfde af te vragen of hij verstond aan hem constituant Franciscus Lenaerts van hetzelfde
advies te geven, leveren of te laten nemen kopie authentiek en alzo de gemelde Ludovicus Van
Nietveldt heeft verklaart het voorgemelde advies onder hem niet te berusten, doch absoluut heeft
gerefuseerd van hetzelfde advies te geven, leveren of laten nemen een kopie authentiek en
dienvolgens geen voldoende antwoord heeft gegeven zo verklaarde den onder geschreven uit den
naam van zijn constituant tegen de voornoemde Ludovicus Van Nietveldt daarover te hebben
geprotesteerd van alle kosten en schade geleden en te lijden, diende deze daarover voor relaas.
Actum binnen Westerlo, coram Jan Baptist Van Gansen en Bartholomeus Cabau.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 452
Akte nr. 17

9 november 1788.
In den naem Godts amen

Op de negende van deze maand compareerden voor mij openbaar notaris, Adrianus Michiels en
Dimphna Van Roosenbroeck gehuwden en inwoners alhier tot Tongerloo, den eerste comparant
gezond van lichaam en de tweede comparante ziek van lichaam en onpasselijk, beiden nochtans
hun verstand en merrie over alles wel machtig, welke comparanten verklaarden hier te ordonneren
en te sluiten hun testament of akte van uiterste wil.
Zij testateuren derogeren bij deze en ook casserende dood en teniet doende alle andere akten van
uiterste wil voor deze datum gemaakt en teniet doende wel speciaal een akte van contract of
huwelijksvoorwaarde als zij testateuren gezamenlijk hadden gemaakt voor de notaris C.
Coomans tot Westerlo.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart, naar staat en macht en dat er zouden moeten gecelebreerd worden twee of drie gelezen
missen en dat er onmiddellijk na ieders aflijvigheid voor ieder van de testateuren in het particulier
zouden moeten gecelebreerd worden vijftig gelezen missen tot lafenis hunner zielen. Dispositie
van alle hun goederen laten en maken zij testateuren aan elkaar in volle eigendom roepende en
roepende den langstlevende van hun beiden de enige erfgenaam.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, telpresentie van Joseph Victor Verboven en
Martinus Tr. Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen. Verklarende de testateuren de waarde
van deze dispositie niet te excederen de som van 950 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 456.
Akte nr. 18

29 november 1788

Op 29 november compareerde voor mij openbaar notaris, compareerde Adrianus Van Den
Broeck weduwnaar van wijlen Maria Van Oostaijen inwoner van Westmeerbeek ter ene en
Petrus Norbertus Hermans en Anna Catharina Helsen gehuwden en inwoners van alhier ter
andere zijde, welke eerste comparant verklaarde verkocht te hebben aan de tweede comparant
deze koop accepterende zijn huis, stal, gebouwen met de erven en hof daaraan annex, gestaan en
gelegen alhier binnen de Plaats van Westerlo in grootte van erve de maten onbegrepen. Palende
oost de weduwe en erfgenamen van wijlen den heer Doctor Franciscus Van Genechten, zuid de
clijn Laecke, west P. P. Elaerts en noord de Plaatse of de staat, op last van een rente van zes
honderd en vijftig guldens courant Brabants geld ten behoeve der parochiale kerk binnen Aarschot
welke som de tweede comparanten tot hun last moeten nemen.
De verkoper reserveerde de huur te verschijnen met half maart van het toekomende jaar en zullen
de kopers de huur en woning met vol gebruik moeten laten volgen en gedogen aan den actuele
huurder Franciscus Helsen tot half maart. En is deze koop aangegaan en geschied om en mits
een som van 427 guldens en vijf stuivers courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes (Josephus) Leflot en Jan Baptist
Van Gansen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 459.
Akte nr. 19

23 december 1788.

Op 23 december compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Bellens inwoner van Olen
onder Tongerloo ter ene en Jan Baptist Lemmens gehuwd met Anna Maria Nuijens inwoner van
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Zoerle Westerlo ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij deze verhuurd te hebben
aan de tweede comparant zeker zijn huis, stal, schuur, bakhuis met den hof daaraan gelegen in de
Plaatse van Olen onder Tongerloo, bij hem eerste comparant actueel bewoond met de landerijen
bestaande in omtrent vijf bunders en de schuurbemden of weiden in omtrent zes zillen, dewelke hij
tweede comparant in zijn af scheiden ook in weide of bezaaid met klaver zal moeten laten liggen
een een half derdel hooi was in “ het soels gebroekt “. Item nog honderd roeden in “ het
geelsbroeck “.
Volgen de huurvoorwaarden.
De huurder beloofde jaarlijks in voorlijf te betalen 75 guldens courant Brabants geld en in
graanpacht 35 veertelen goed leverbaar koren. Den huurder zal nog het eerste jaar van zijn huur
mogen gebruiken een weide genaamd “ de croonheijde “ zonder verder.
De verhuurder reserveerde ten zijn gebruik met vrije toegang de grote kamer met de helft van den
kleine zolder der zelfde verhuurd huis ook den paardenstal en schelft daarboven zijnde getimmerd
aan de schuur dezelfde huis, ook het deel van den hof land de erve van den koster G. Verelst en
dat zo ver de erve van dito Verelst is strekkende.
Ook zal de huurder aan hem verhuurder alle jaren moeten laten volgen en laten gebruiken
anderhalve roede land voor patatten te planten en dat alwaar hij huurder patatten planten zal.
De huurder zal moeten doen het strooien dak dekken en repareren ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joseph Lemmens en H. J. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 463.
Akte nr. 20

23 december 1788.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Adrianus Bellens en Anna Catharina Peeters
gehuwden en ingezetenen van het dorp van Olen onder Tongerloo publiekelijk aan de
meestbiedenden presenteerden te verkopen verscheidene haafelijke meubelen en effecten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
O.a.

Jacob Verachtert van Oevel kocht een spinnewiel, Peeter Mertens van Oevel kocht de
koperen koeketel voor 24 guldens …..

Aangaande de verkoop van het vee:
De weduwe Meijnkens kocht voor 35 guldens een koe, Franciscus Heijns kocht voor 46 guldens
een koe, Franciscus Bultiens van Noorderwijk kocht voor 35 guldens een koe borg Adriaen De
Busser, Franciscus Keusters (De Keuster) kocht een koe voor 26 guldens borg Peeter Bultiens van
Olen, Guilliam Engelen van Olen kocht een rund voor 21 guldens borg Peeter Wouters, Peeter
Torfs van Olen kocht ook een rund voor 16 guldens.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen onder Tongerlo, coram Peeter Torfs en Marten
Goris al getuigen.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6580
1789

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 471.

INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN: 1789.
Nr.1

Conditie van een verkocht huis door Maria Catharina Lambilotte aan Jan Baptist Van
Gansen.

Nr.2

Conditie van verkochte sparren, masten, sleunsel en eiken schaarhout door Jan Baptist
Van Gansen en Franciscus Dillen.

Nr.3

Conditie van verkochte meubelen door Jan Franciscus Nauwelaers.

Nr.4

Testament van Bartholomeus Cabau en Maria Anna Plessens.

Nr.5

Conditie van verkochte meubelen door Adriaen Bellens en Anna Catharina Peeters.

Nr.6

Transport van een rente van 400 guldens door Dorothea Verachtert aan de Juffrouwen
Halloint.

Nr.7

Conditie van verkocht hout door de heer Van Canart.

Nr.8

Rentconstitutie van 100 guldens tot last van Bartholomeus Cabau en Maria Anna Plessens
ten behoeve van Maria Catharina Lambilotte.

Nr.9

Rentconstitutie van 100 guldens ten last van Jan Franciscus Gils ten behoeve van de
Juffrouwen Halloint.

Nr.10 Conditie van verkochte erfgoederen door Anna Catharina Wouters en Cornelis De Boel en
Christina en Dimphna Wouters aan Joachim Coolbonders en aan Jan Baptist Vissers.
Nr.11 Conditie van een verhuurde stede door de heer Herla aan Michiel Cams.
Nr.12 Testament van Barbara Leuckens.
Nr.13 Conditie van verkochte granen ten velde door Adriaen Bellens en Anna Catharina Peeters.
Nr.14 Conditie van een verhuurde hoeve door den heer Mangelschots aan Franciscus Peeters en
Maria Van Elst.
Nr.15 Conditie van verkochte meubelen van wijlen Maria Catharina Lambilotte.
Nr.16 Testament van Franciscus Mertens en Anna Elisabeth Heijlen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 474.
Akte nr. 1

2 januari 1789.

Op heden 2 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Catharina Lambilotte bejaarde
dochter inwoonster van Westerlo ter ene en Jan Baptist Van Gansen gehuwd met Catharina De
Bries inwoners als voor, welke eerste comparante verklaarde bij deze verkocht te hebben in volle
eiegendom aan en ten behoeve van de tweede comparant te weten haar huis en erve gestaan en
gelegen alhier binnen de Plaatse van Westerlo, in grootte van erve de maten onbegrepen maar
alzo delfde hier in zijn regenoten zij uitgedrukt, te weten oost Theresia en Joanna Struijven, zuid
de straat of Plaatse van alhier, west en noord de koper zelf met zijn huis en erve.
Berustende een cijns jaarlijks van twee meer of mindere stuivers en servituten zo voor als nadelige
alle welke de koper tot zijn last zal moeten nemen en aanvaarden te weten de dorpslasten die
ingemaand worden door den dorps collecteur Guilielmus Peeters. En is deze koop aangegaan
om en mits een som van 430 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Baptist Brugman en Peeter
Franciscus Vermijlen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 478.
Akte nr. 2

14 februari 1789.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Jan Baptist Van Gansen en Sr. F. Dillen
publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop presenteren maste bomen, takken, sleunsel en
enige kopen schaarhout alles onder de jurisdictie van Herselt gestaan en gelegen. Volgt een lijst
van differente kopen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Soms met de
vermelding van een toponiem of beroep van de koper en zijn borg.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht onder Herselt, present M. T. Van Schoubroeck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 486.
Akte nr. 3

17 februari 1789.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Franciscus Nauwelaers publiekelijk
aan de meestbiedenden zal te koop presenteren zijn haafelijke meubelen en effecten. Volgt een
lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan gemaakt.
Aldus publiekelijk verkocht binnen Westerlo, ter presentie van Jan Franciscus Vermijlen en
Marinus Hermans als geloofwaardige getuigen.
Volgen nog enkele ontvangstbewijzen van betalingen van de gekochte goederen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 498.
Akte nr. 4

24 februari 1789.
In den naem Godts amen

Op 24 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Bartholomeus Cabau en Maria Anna
Plessens gehuwden en inwoners van Westerlo, den eerste comparant ziek van lichaam en de
tweede comparante gezond van lichaam, beiden nochtans hun verstand en memorie wel machtig
en gebruikende, welke comparanten verklaarden mits deze uit vrij wil te maken en te ordonneren
dit hun testament of akte van uiterste wil.
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Voor eerst beveelden zij testateuren dat hunne dode lichamen begraven zouden worden ter
gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar staat en macht.
Dispositie van al hun goederen zo haafelijke als erfelijke maakten zij al deze den eerststervende
aan de langstlevende van hun bieden in volle eigendom en latende zij testateuren de legitieme
portie aan hun wettige kinderen of kinds kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Thomas Van Gompel en Peeter Van Dijck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 501.
Akte nr. 5

27 februari 1789.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Adrianus Bellens en Anna Catharina Peeters
gehuwden en inwoners van de jurisdictie Tongerloo tot Olen publiekelijk aan de meestbiedenden
te koop zal presenteren hun haafelijke meubelen en effecten. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, coram Norbertus Helsen en Merten Goris.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 508.
Akte nr. 6

4 maart 1789.

Op 4 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Janssens en Maria
Dorothea Verachtert gehuwden en inwoners alhier, beiden bejaard, welke comparanten
verklaarden mits deze te cederen aan en ten behoeve van de Juffrouwen Norbertina Halloint,
Maria Theresia Halloint en Rosa Halloint gezusters, de laatste gehuwd met den heer Amandus
Helsen inwoners alhier binnen Westerlo en het gemelde transport of koop accepterende te weten
van een kapitale rente van 400 guldens courant geld dewelke Andries Verlinden inwoner van
Zoerle Westerlo in de Catovestraat ter rente opgelicht en …. ontvangen had van de gemelde
Dorothea Verachtert op den 31 maart 1783 blijkens akte daarvan zijnde gepasseerd voor de
notaris J. J. Van Roij en getuigen binnen Tongerloo op datum 31 maart 1783 en daarbij te pande
gesteld zeker bunder land gelegen onder Zoerle Westerlo omtrent de Catovestraet. Palende oost
Jan De Winter, zuid en noord Lenaerdt Mortelmans, west de straat, aan hem Andreas Verlinden
competerende uit hoofde van zijn ouders zo hij verklaarde.
Verklaarden de transportanten ten volle voldaan te zijn dienvolgens dienende deze daarover voor
volle kwitantie. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Martinus Tr. Van
Schoubroeck en Ludovicus Nietvelt als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 515.
Akte nr. 7

24 maart 1789.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege den heer Van Cannart d’ Halmale heer van
Wittegracht publiekelijk zal presenteren verscheidene kopen hout, zowel schaar, mutsaards als
dennen bomen, sparren en zo verder alles onder de jurisdictie van Westerlo omtrent de
Wittegracht voorschreven. Volgt een lijst van de kopen met vermelding van de kopers en hun
onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, coram Jan Baptist Van Dijck en Peeter Vertwijfel.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 524.
Akte nr. 8

2 april 1789.

Op 2 april compareerde voor mij openbaar notaris, Bartholomeus Cabau en Maria Anna
Plessens gehuwden en inwoners van Westerlo, welke comparanten verklaarden bij deze ter rente
te hebben opgelicht en ontvangen uit handen van Maria Catharina Lambillot, bejaarde dochter
inwoonster als voor een som van honderd guldens courant geld.
Comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pand eerst zeker perceel schaarbos
gelegen achter Berghom onder de jurisdictie van Herselt, groot een zille. Palende oost en noord
zijne Excellentie den heer markies van alhier, zuid Jan Baptist Van Gansen en west P. J.
Meijnckens erfgenamen.
Item zeker alsnog tot onderpand zeker omtrent de 200 roeden mastbos of dennenbos, gelegen
onder dezelfde jurisdictie omtrent het Kidorp. Palende oost en west … (leeg) Van Echelpoel, zuid
de H. Geest Tafel van Herselt en noord zijne Excellentie den heer markies van Westerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Martinus Tr. Van Schoubroeck en Michiel
Verschuren.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 528.
Akte nr. 9

2 juni 1789.

Op 2 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Gils inwoner van het gehucht
van “ Haenven “ onder Veerle gehuwd met Maria Theresia Meeus, welke comparant verklaarde
bij deze ter rente te hebben opgelicht en ontvangen uit handen van de Juffrouwen Norbertina
Halloint, Theresia Halloint en Rosa Halloint deze laatste gehuwd met Amandus Helsen
medicus licentiaat, alhier insgelijks present, een som van honderd guldens courant Brabants geld.
Welke hij comparant rentgelder wel expresselijk is derogerende bij deze en vrij van de creatie,
cassatie, dobbelen, zegels, goedenisse, pondpenningen als van alles des rakende tot assurantie
en verzekering van welke kapitale somme van 100 guldens en intresten daar over te verschijnen
hij comparant tot pand stellende zeker een bunder land salvo justo, gelegen onder de jurisdictie
van Testel. Palende oost Dilis De Win erfgenamen, zuid Adriaen Janssens erfgenamen west
Cornelis De Langh en noord de Herbaan.
Aan hem comparant of zijn ouders competerende en aangekomen bij mangeling tegens Paulus
Pieck blijkens akte daarvan zijnde gepasseerd voor de notaris W. Van Der Straeten binnen Diest
en getuigen in dato 9 april 1718.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Verboven en Petrus Hermans
als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 532.
Akte nr. 10

2 juni 1789.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Anna Catharina Wouters bejaard zijnde en ten
deze bijgestaan van Cornelis De Boel haar man. Item Adrianus Heijlen in kwaliteit van wettelijke
aangestelde voogd over Dimphna Wouters en Christina Wouters twee nog achtergelaten wezen
van wijlen Michiel Wouters en Maria Elisabeth Rombouts in hun leven gehuwden die zusters
zijn der voorzegde Anna Catharina Wouters. De gemelde Adrianus Heijlen ten deze
gebruikende de macht aan hem gegeven door de wethouders van Westerlo bij marginale apostille
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op zijn rekwest zijnde de dato 12 augustus 1777, publiekelijk te koop zullen presenteren de
hiernabeschreven percelen van erven gelegen onder deze jurisdictie van Herselt.
Eerste koop een half bunder land genaamd “ de hoeve “ tot Wesel. Palende oost Maria Catharina
Rombouts erfgenamen, zuid en west den heer Halloint en noord de straat. De koper zullen
gehouden zijn op korting van hun koopsom te betalen aan de regenten der kerk van Herselt een
som van 250 guldens in afwijking van een gelijke obligatie staande ten verkopers last. Joachim
Coolbunders is koper gebleven bij derdewerf en proficiat voor de som van 430 guldens en stelde
daarop 15 hoogen, producerende alhier voor borg Andries Willems, coram J. B. Snijers en M. F.
Van Schoubroeck. Joachim Coolbunders is na voorgaande drie zondagse kerkgeboden en
lecture van deze condities met stokslag koper gebleven.
Tweede koop een half bunder hooi was gelegen in “ het elschot “. Palende oost Merten Snijers,
zuid de heer Herla, west Jan Baptist Wuijts erfgenamen en noord Franciscus Schellens. Het
perceel hooi was bij derdewerf is in koop gebleven aan Jan Baptist Vissers voor de som van 290
guldens stellende daarop 10 hoogen en is mede gecompareerd Ludovicus Raijmaeckers die zich
als borg stelde.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Herselt, present Jan B. Snijers en M. T. Van
Schoubroeck als getuigen.
Jan Baptist Vissers is op 2 juni koper gebleven met het geven van de derde stokslag, welke
verklaarde hetzelfde half bunder hooi was gekocht te hebben ten behoeve van zijn gelijke kinderen
verwekt in zijn tweede huwelijk met Anna Maria Nuijens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 540.
Akte nr. 11

8 juni 1789.

Op 8 juni compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer Jan Baptist Herla inwoner
alhier ter ene en Michiel Cams gehuwd met Anna Catharina Van Den Poel inwoner ten gehucht
“ de breede reijte “ onder Zammel ter andere, welke heer eerste comparant verklaarde bij en mits
deze aan de tweede comparant Michiel Cams verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben zeker
zijn huis, stal, schuur en verdere gebouwen, daarvan dependerende met den hof gestaan en
gelegen op “ den hasen haut “ onder het voorschreven dorp van Zammel jurisdictie van Geel,
mitsgaders alle landerijen, weiden en hooiwassen en zo verder, groot omtrent de zes bunders
gelegen onder de jurisdictie van Geel zo nochtans dat daar onder vervat en begrepen zijn omtrent
de twee zillen een halve hooiwas gelegen onder Herselt samen hooiende met H. J. Verbist.
Volgen de huurvoorwaarden.
De huurder verklaarde hiervoor jaarlijks aan en ten woonhuis van de verhuurder te betalen een
som van 105 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Norbertus Hermans en Matthijs
Broeckhoven als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 544.
Akte nr. 12

7 juli 1789.
In den naem Godts amen

Op 7 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Barbara Leuckens weduwe van wijlen
Franciscus Van Dingenen, zijnde de comparante onpasselijk en cranck van lichaam haar
verstand memorie wel machtig en gebruikende welke comparante verklaarde bij deze te maken en
te ordonneren en te sluiten dit haar testament of akte van uiterste wil. Casserende en annulerende
alle voorgaande testamenten voor deze enigzins gemaakt.
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Willende dat haar dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke lijkdienst
of te missen met diaken en subdiaken en de uitvaart naar staat en macht, ordonnerende
bovendien nog een gelezen mis tot lafenis van haar ziel dezelfde dag of eerst daarna. Item wilde
zij testatrice dat aan haar vrienden of bloedverwanten op haar uitvaart en lijkdienst present zijnde
aan ieder zal uitgedeeld worden een koek van één stuiver en aan iedere gebuur aldaar present
zijnde een koek van drie oorden het stuk, willende geenszins dat men op haar uitvaart enig bier
zoude opleggen of geven zo en gelijk alhier somtijds wordt geplogen.
Item wilde zij testatrice dat haar doodskist zal moeten gemaakt worden door Franciscus Hermans
Martenssone en bij zijn voor overlijden door een andere timmerman of schrijnweker alhier.
Dispositie van al haar goederen zowel haafelijke als erfelijke maakte zij testatrice alle en iegelijke
dezelfde aan de gelijke kinderen van wijlen haar zoon Jan Baptist Van Dingenen en Joanna
Verstappen den volle eigendom en dezelfde kinderen daarin roepende haar enige erfgenamen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Sr. Joannes Baptista Brugman en
Martinus Tr. Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal aanzocht. Verklarende
de testatrice de waarde van deze dispositie niet te excederen de som van 190 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 546.
Akte nr. 13

22 juli 1789.

Condities en voorwaarden waarop dewelke men vanwege Adrianus Bellens en Anna Catharina
Peeters gehuwden en inwoners van Olen aan de meestbiedenden zal presenteren te verkopen
verscheidene kopen granen ten velde staande zo en gelijk dezelfde in hun schalmen zullen
aangewezen worden.
O.a. op:

“ den begijnnen dries “, op “ de haeghdoren “, op “ den staecks “, aan de Bulsche
straat, op “ het lanck heutjen ”, op “ den swartenhaen “, op “ het half bunder “, op
“ de bruelen “ en op “ den rooden driesch “.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, present M. T. Van Schoubroeck en Jan Baptist
Lemmens als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 551.
Akte nr. 14

23 juli 1789.

Op 23 juli compareerde voor mij openbaar notaris, P. N. Mangelschots bejaarde jongman inwoner
alhier ter ene en Joannes Franciscus Peeters en Maria Verelst gehuwden en inwoners van
Herenthout ter andere zijde, welke heer eerste comparant verklaarde bij deze in huur of pacht
uitgegeven te hebben aan de tweede comparanten zeker zijn hoeve of huis, stal, schuur,
schaapskooi en verdere gebouwen daarvan depannerende hof, landerijen, weiden, driessen,
hooiwassen, beemden, heiden en alle iegelijke ronden van erven aan dezelfde hoeve annex die
actueel door hun tweede comparanten in huur gebruikt worden en dienvolgens aan hun bekent,
gelegen onder de jurisdictie van Herenthout ter plaatse genaamd “ de groote blocken “.
Waarvoor hij tweede comparant huurders jaarlijks voor beloofden te betalen een som van 94
guldens courant Brabants geld en in graanpacht veertig veertelen koren Mechelse maat jaarlijks te
voldoen om hetzelfde koren ter markt te voeren, zo naar Mechelen, Lier of Antwerpen alwaar het
den heer verhuurder zal willen ordonneren. Volgen de huurvoorwaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. Wuijts en Joannes Franciscus Helsen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 557.
Akte nr. 15

29 september 1789.

Condities en voorwaarden waarop welke men ten sterfhuis van wijlen Maria Catharina Lambilotte
publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop stellen alle haafelijke meubelen en effecten ten
gemeld sterfhuis bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun
onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram Andreas Van Hove en Peeter
Verswijvel als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 563.
Akte nr. 16

22 december 1789.
In den naem Godts amen

Op 22 december compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Mertens en
Anna Elisabeth Heijlen inwoners van de jurisdictie Tongerlo, den eerste comparant ziek te bed
liggende en de tweede comparante gezond en wel te pas, beiden hun verstand en memorie wel
machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden uit vrije en onbedwongen wil hierbij te
sluiten hun testament mede casserende, dood en teniet te doen alle voorgaande testamenten en
akten van uiterste wil.
Willende dat hunne dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart naar staat en macht. Dispositie van al hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke
geen gereserveerd nog uitgenomen, maken zij testateuren aan hun gemeenschappelijke kinderen
in dit huwelijk verwekt en te verwekken dezelfde kinderen daarin alzo noemende hun erfgenamen,
latende zij echter de volle touchte en geniet van al hun erfgoederen te weten den eerststervende
aan de langstlevende van hun beiden gedurende zijn leven.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo ten huize van hun testateuren, ter presentie van
Peeter Menten en Hendrick Boeckmans als geloofwaardige getuigen. De testateur verklaarde
wegens zijn bezwaarlijke ziekteniet meer te kunnen schrijven maar te tekenen met een kruis.
De testateuren verklaarden de waarde van deze dispositie niet te excederen de som van 950
guldens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 569 - 570 - 571 .

INDEX DER VOORSTAANDE NOTARIELE AKTEN DE ANNO: 1790.
Nr.1

Cassatie van een rente van 200 guldens tot last van Maria Elisabeth Snoecks ten behoeve
van Jan Baptist Van Hemelen.

Nr.2

Conditie van verkocht hout door den heer Mangelschots.

Nr.3

Testament van Adriaen Cauwenberghs en Anna Maria Tilemans.

Nr.4

Conditie van verkocht hout door den heer Van Cannart.

Nr.5

Rentconstitutie van 300 guldens tot last van Adriaen Franciscus Verlinden, ten behoeve
van de heer Mangelschots.

Nr.6

Conditie van een verhuurde hoeve door den heer Mantelschots aan Jan Franciscus
Bruegelmans.

Nr.7

Scheiding en deling der erfgoederen tussen Peeter, Jan Baptist en Anna Maria Helsen.

Nr.8

Rentconstitutie van 200 guldens ten last van Jan Franciscus Broeckhoven, ten behoeve
van de Juffrouwen Halloint.

Nr.9

Conditie van een verhuurde stede door Maria Tielemans aan Peeter De Backer.

Nr.10 Conditie van een verhuurde stede, door de Juffrouwen Halloint aan Hendrick Peeters.
Nr.11 Conditie van een verkocht perceel hooi was door Bartholomeus Cabau aan Jan Baptist
Geens.
Nr.12 Testament van Adriaen Caers en Anna Catharina Wouters.
Nr.13 Testament van de heer P.N. Mangelschots.
Nr.14 Conditie van verkovhte meubelen door Elisabeth Stercks weduwe Jan Baptist Brugman.
nr.15 Procuratie verleden door den heet P.N. Mangelschots op de notaris C. Coomans.
Nr.16 Conditie van een verkocht perceel bos door de weduwe Bartholomeus Cabau aan Theresia
en Joanna Catharina Struijven.
Nr.17 Conditie van een verhuurde stede door Adriaen Siongers aan Franciscus Van Loemmel.
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Nr.18 Rentconstitutie van 100 guldens ten last van Theresia Van De Winter ten behoeve van de
Juffrouwen Halloint.
nr.19 Rentconstitutie van 450 guldens ten last van Cornelis Daems ten behoeve van de heer
Mangelschots.
Nr.20 Testament van Maria Elisabeth De Winter.
Nr.21 Transactie of akkoord Adriaen Quadens en Maria Catharina Lanen ter ene en Peeter
Franciscus en Jacobus Quadens ter andere zijde.
Nr.22 Conditie van verkochte meubelen door Adriaen Siongers en Elisabeth Van Den Poel.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 572.
Akte nr. 1

18 januari 1790.

Op 18 januari compareerde voor mij Jan Baptist Van Hemelen gehuwd met Maria Elisabeth
Wouters inwoners van Tongerloo, welke comparant verklaarde bij deze ontvangen te hebben uit
handen van Anna Maria Janssens weduwe van wijlen Hendrick Monsieurs betalende uit de
penningen van het sterfhuis van wijlen Maria Elisabeth Snoeks die haar moeder was
competerende, een som van 200 guldens courant Brabants geld en dat in voldoening en afkwijting
van een gelijke obligatie van 200 guldens courant geld als voor met de volle verlopen intresten tot
op heden datum welke obligatie was gepasseerd voor mij notaris op datum van 13 november
1782. Verklarende hij comparant dienvolgens daarover ten volle voldaan te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Franciscus Van Den Bergh en Martinus
Begoden als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 575.
Akte nr. 2

9 februari 1790.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege den heer P. N. Mangelschots publiekelijk en
notarieel te koop zal presenteren de navolgende kopen schaarhout.
De kopers waren:

Jan Laremans van Zoerle Westerlo borg Livinus De Winter Parwijs, Peeter
Stercks Gooreijnde borg Peeter Daems aldaar, Gerard Peeters
Zoerlebergh borg Joseph Verbrecht, Guiliam Van Morckhoven Zoerle dorp
borg Hendrick Cuijpers Zoerle Bergh en Martinus ‘t Seijen borg Geerard
Peeters Zoerle Bergh.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram Jan Franciscus Helsen en Martinus
Seijen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 579.
Akte nr. 3

1 maart 1790.
In den naem Godts amen

Op 1 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Adriaen Cauwenberghs en Anna Maria
Tielemans gehuwden en inwoners van de jurisdictie Herselt omtrent “ den ollemanshoeck “, den
eerste comparant een weinig onpasselijk doch gaande en staande en de tweede comparante
gezond van lichaam, beiden nochtans hun nodige zinnen, memorie en verstand wel machtig en
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gebruikende, welke comparanten verklaarden hierbij te ordonneren hun testament of akte van
uiterste wil, casserende, dood en teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze datum
gemaakt.
Ten eerste recommandeerden zij testateuren dat hunne dode lichamen zouden begraven worden
ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar staat en macht en dat er onmiddellijk na hun
overlijden voor ieder van hun in het particulier zouden gecelebreerd worden tot lafenis hunner
zielen 25 gelezen missen.
Dispositie van hun haafelijke goederen laten en maakten zij testateuren deze in volle eigendom
den eerststervende aan de langstlevende van hun beiden. Dispositie van hun erfelijke goederen
laten en maakten zij testateuren den eerststervende aan de langs levende van hun beiden de volle
touchte gedurende hun leven en maakten zij testateuren aan hun kinderen in dit hun huwelijk
samen verwekt en te verwekken den eigendom van hun deze erfgoederen.
Dat het gebeurde dat deze hun kinderen kwamen aflijvig te worden zonder descendenten achter te
laten zo willen zij testateuren dat alle iegelijke erfgoederen zullen vallen in volle eigendom
overgaan aan de langstlevende van hun testateuren en insgelijks deze kwam aflijvig te worden
zonder descendenten disponeerden zij testateuren dat al hun erfgoederen zullen in volle eigendom
overgaan op de kinderen van Hendrick Tielemans en Isabella ’ S Jennes de ouders van de
testatrice en dat de kinderen of representanten van Hendrick Tielemans en Isabella ‘S Jennes
zullen gemoedelijk zijn te doen celebreren 300 gelezen missen tot lafenis der zielen van hun
testateuren als hun kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Martinus Triphon Van
Schoubroeck en Peeter Norbertus Hermans. De testatrice verklaarde niet meer te kunnen
schrijven en verklaarde de waarde van deze dispositie niet te excederen de som van 950 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 584.
Akte nr. 4

17 maart 1790.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege den heer Van Cannart d’ Halmale heer van de
Wittegracht aan de meestbiedende zal te koop presenteren verscheidene kopen hout, zo
sleunsels, sparren, mutsaards en zo verder, gelegen alhier onder de jurisdictie van Westerlo.
Volgen de verschillende kopen met vermelding van de kopers en hun onkosten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Vertwijfel en Martinus Triphon Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 591.
Akte nr. 5

18 maart 1790.

Op heden 18 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Franciscus Verlinden
inwoner van het dorp van Herselt gehuwd met Maria Anna Snijers, welke comparant verklaarde
ter rente te hebben opgelicht en ontvangen uit handen van den heer P. N. Mangelschots inwoner
van Westerlo een som van 300 guldens courant Brabants geld.
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand een perceel land genaamd “ de
strepe “ onder Zoerle Westerlo groot 130 roeden. Oost en noord Adriaen Van Leuffel, zuid Andries
Verlinden en west Merten Douwen erfgenamen. Item 130 roeden land gelegen onder Zoerle
Parwijs genaamd “ ‘ S Heerenbosch “. Palende oost de straat, zuid Andries Sijmens, west Jan
Lemmens en noord Jan Baptist Verlinden erfgenamen. Aan hem comparant competerende zo uit
hoofde van wijlen zijn ouders als van zijn moije Anna Verlinden zo hij verklaarde.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Joannes
Franciscus Helsen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 594.
Akte nr. 6

20 maart 1790.

Op 20 maart compareerde voor mij openbaar notaris, de heer P. N. Mangelschots bejaarde
jongman inwoner alhier ter ene en Joannes Franciscus Breugelmans jongman en inwoner van
Eijnthout Hamme insgelijks bejaard ter andere zijde, welke heer eerste comparant verklaarde bij
deze verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben zeker zijns heer eersten comparante huis, stal,
schuur en verdere gebouwen daarvan dependerende met den hof, landerijen, weiden of beemden,
hooiwassen, heiden en verder gronden van erven, zo en gelijk hij tweede comparant hetzelfde
actueel in huur en labeur heeft, gestaan en gelegen onder de jurisdictie van Eijnthouthamme, “
rijnhout “ of “ trichelhoeck “ als ook onder de jurisdictie van Geel.
Volgen de huurvoorwaarden:
De huur aangegaan voor een termijn van 12 eerstkomende jaren, waarvoor de huurder beloofde
jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 54 guldens courant Brabants geld en in graanpacht 33
veertelen rogge of koren Mechelse maat mitsgaders nog drie veertelen gerst.
Item zal de huurder moeten ledig laten met zijn afscheiden voor het gebruik van den aankomende
pachter zeker perceel land groot 3 zillen genaamd “ de heijde “. Palende oost Peeter Mertens,
zuid dezelfde en Peeter Verboven, west de baan en noord “ de gemijne heijde ” of “ vrointe “.
Item zeker perceel genaamd “ het doffengat “ groot salvo justo een half bunder, welke twee
percelen van erven hij huurder alzo in voorlijf met half maart toekomende jaar zal aanvaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Franciscus Helsen en M. T. Van
Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 599.
Akte nr. 7

6 april 1790.

Op 6 april compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Helsen gehuwd met Theresia
Gebruers inwoner van Straeteneijnde jurisdictie van Tongerloo bejaard zijnde ter ene. Item Jan
Baptist Helsen gehuwd met Joanna Van Olmen inwoner van Herentals ter tweede en Anna
Maria Helsen gehuwd met Ludovicus Nietveldt inwoners van Watereijnde, welke comparanten
verklaarden bij deze in drie gelijke parten en delen te scheiden en te delen alle erfelijke goeden of
gronden van erven aan hun comparanten competerende en op hen verstorven bij de dood van
Joanna Elisabeth Helsen hun zuster en moeije.
Voor eerst is in deze kevel gesteld zeker een onverdeeld derde part uit of in een perceel land en
dries in het geheel groot salvo justo 300 roeden geheten “ het blocksken “ gelegen onder
Straeteneijnde jurisdictie van Westerlo. Palende in het geheel oost Peeter Helsen eerste
comparant, zuid des Heerenstraet, west en noord Marten Verelst. Item omtrent 50 roeden beemd,
genaamd “ het pulle bemdeken “ gelegen onder Gelindel. Palende oost Franciscus Lenaerts, zuid
Adriaen Van Hout weduwe en … (leeg) … En is deze kavel met gemeenschappelijk consent
aangeschreven aan Peeter Helsen die hetzelfde alzo in dank is accepterende.
Aan de tweede kavel werd vooreerst gesteld de twee resterende derde parten in of uit het
voorschreven perceel land of dries, staande hiervoor een derde in de eerste kavel uitgedrukt aan
Peeter Helsen en alsnog onverdeeld genaamd “ het blocksken “. En is deze kavel best met een
som van 100 guldens courant Brabants geld, dewelke den eigenaar zal gehouden zijn te betalen
instantelijk aan den derde kavel of aan Ludovicus Van Nietveldt. En is deze kavel bij conventie
aangeschreven aan Joannes Baptista Helsen.
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En is onder de derde kavel gesteld een perceel bos groot salvo justo een half bunder genaamd “
den balenbosch “ gelegen onder Gelindel waarvan de wederhelft competeerde aan den acceptant
ten deze. Palende in het geheel oost Amandt Helsen, zuid Jan Heijlen, Franciscus Gebruers, west
Jan Heijlen en noord de straat of Adriaen Helsen. En moet deze kavel van den eigenaar van de
tweede kavel trekken een som van 100 guldens. En is deze kavel bij conventie an acceptatie
aangeschreven aan Anna Maria Helsen gehuwd met Ludovicus Van Nietveldt die hetzelfde in
dank accepteerde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Henricus Josephus Van Schoubroeck en
Petrus Norbertus Hermans als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 604.
Akte nr. 8

16 april 1790.

Op heden 16 april compareerde voor mij openbaar notaris Jan Franciscus Van Broeckhoven
gehuwd met Elisabeth Valgaren inwoner van Berghom jurisdictie van Herselt, welke comparant
verklaarde bij deze opgelicht te hebben en ontvangen uit handen van de Juffrouwen Norbertina
Halloint, Theresia Halloint en Rosa Halloint deze laatste bijgestaan met den heer Amandus
Helsen medicus licentiaat haar man, een som van 200 guldens courant Brabants geld.
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker een perceel erve zowel land
als weide, groot salvo justo drie zillen, gelegen omtrent “ de witbergen “ onder Herselt genaamd “
het smeirhout “. Palende oost Jan Baptist Meisens, zuid, west en noord zijne Excellentie den heer
markies van Westerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Adrianus Van Genechten president schepen
van Herselt en Thomas Van Gompel als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 608.
Akte nr. 9

5 mei 1790.

Op 5 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Tielemans weduwe van wijlen Adriaen
Cauwenbergh inwoonster der jurisdictie van Herselt ter ene en Peeter De Backer gehuwd met
Anna Maria Van Den Broeck inwoner als voor ter andere zijde, welke eerste comparante
verklaarde mits deze in huur of pacht uitgegeven te hebben aan den tweede comparant haar huis,
stal, schuur, hof, landerijen, beemden en hooi wassen alles gelegen als voor. Bestaande de
landerijen salvo justo elf zillen en de weiden hooiwassen in omtrent een bunder.
De huur is aangegaan voor een termijn van zes eerstkomende jaren waarvoor de huurder beloofde
jaarlijks te betalen in voorlijf 35 guldens en in graanpacht de eerste drie jaren 9 en een halve
veerteel koren of roggen en bovendien nog zes loopen boekweit.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Martinus Tr. Van Schoubroeck en Petrus
Norbert Hermans als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 612.
Akte nr. 10

17 juni 1790.

Op 17 juni compareerden voor mij openbaar notaris de Juffrouwen Norbertina Halloint en Maria
Theresia Halloint bejaarde dochters benevens den heer Amandus Helsen medicus licentiaat
weduwnaar van wijlen Rosa Halloint insgelijks bejaard en de voorzegde Juffrouwen assisterende,
allen inwoners van alhier ter ene en Henricus Peeters gehuwd met Anna Elisabeth De Meijer
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inwoners van Langhdorp ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden bij deze
verhuurd te hebben aan de tweede comparanten zeker huis, gebouwen, hof en gronden van
erven, weiden, hooi wassen als andere zo en gelijk het actueel in huur wordt gebruikt bij Jan
Gijsbrechts alles gelegen onder de jurisdictie van Herselt.
De huur is wederzijds aangegaan voor een termijn van drie eerst komende jaren waarvoor hij
huurder beloofde jaarlijk te betalen in voorlijf een som van 15 guldens en in graanpacht vijf
veertelen koren of rogge en vier veertelen boekweit. Volgen de huurvoorwaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Franciscus Weckhuisen en M. T. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 616.
Akte nr. 11

19 juni 1790.

Op 19 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Bartholomeus Cabau en Maria Anna
Plessens gehuwden en inwoners van alhier ter ene en Joannes Baptista Geens gehuwd met
Joanna Maria Van Geel inwoners der jurisdictie van Herselt op “ den hulst “ ter andere zijde,
welke eerste comparant verklaarde mits deze en ten behoeve van de tweede comparanten over
gegeven te hebben in volle eigendom zeker een perceel hooiwas, groot tweehonderd en vijftig
roeden salvo justo gelegen in “ d’ elsschot “ onder Herselt. Palende oost Philip Van Gansen, zuid
Jan Ibens, west de kerk van Herselt en Peeter Wuijts en noord Franciscus Schellens.
Koopvoorwaarden: Dat den tweede comparant of koper zal beginnen te aanvaarden en te betalen
de dorpslasten gemaand over het jaar 1788 alsmede de cijnzen. Item dat hij acceptant alle jaren
aan de eerste comparanten zal leveren ten hunnen huis vijf karren droge russen voor hun branden
of gebruikdag, ingeval hij acceptant dezelfde karren russen zou aanvaren met een os zo zal hij
gehouden zijn zeven karren te leveren en hetzelfde alzo te constitueren zo lang als er van de twee
eerste comparanten in het leven zal zijn. Indien de acceptant deze leveringen niet kan volbrengen
moet hij jaarlijks betalen zeven guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Peeter Wuijts.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 619.
Akte nr. 12

3 juli 1790.
In den naem Godts amen

Op 3 juli compareerden voor mij openbaar notaris, Adriaen Caers en Anna Catharina Wouters
gehuwden en inwoners van Varendonck, zijnde gezond van lichamen, beiden hun verstand en
memorie en de nodige zinnen over alles wel machtig en gebruikende, welke comparanten
verklaarden mits deze te ordonneren en te sluiten dit hun testament of akte van uiterste wil, ook
casserende, dood en teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze gemaakt hetzij
gezamenlijk of bij elk van hun in het particulier gemaakt.
Willende dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart naar staat en macht en ten dag van de uitvaart onder den dienst voor ieder van hun wiens
lijkdienst alsdan zal geschieden zouden moeten gecelebreerd worden twee gelezen missen ofwel
kort daarna binnen de veertien dagen.
Dispositie van hun haafelijke meubelen maakten zijn den eigendom den eerststervende aan de
langstlevende van hun beiden. En verder disponerende zij testatrice van al haar erfelijke goederen
in volle touchte en gebruik aan haar man Adriaen Caers gedurende zijn leven en den eigendom
geeft en maakt zij testatrice als volgt: Voor eerst maakte zij haar erfelijke goederen voor zoveel
gekomen zijnde en op haar alreeds verstorven uit hoofde van wijlen haar ouders, aan haar twee
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zusters en aan haar enige broer om onder hun in gelijke parten gedeeld te worden en bij hun
vooraflijvigheid aan hun wettige kinderen staaks gewijs en disponerende de goederen
voortgekomen van de zijde van wijlen haar eerste man of wijlen haar overleden dochter Maria
Catharina Snoeks en als aan haar testatrice competerende maakte zij ook de volle touchte aan
haar man Adriaen Caers en maakte zij testatrice (den eigendom) verder voor een juist derde paart
aan de wettige kinderen van wijlen Guilliam Janssens en Maria Elisabeth Snoeks gehuwden
binnen Westerlo.
De langstlevenden van hun testateuren zullen moeten doen celebreren 150 gelezen missen, te
weten 50 tot lafenis der zielen van haar testatrice, vijftig tot lafenis voor de ziel van wijlen haar
eerste man Joannes Snoeks en vijftig tot lafenis der zielen voor haar dochter.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Varendonck ten huize van hun testateuren, coram Jacobus
Celen en Peeter Van Opstal als getuigen hiertoe aanzocht. Verklarende de testateuren de waarde
dezer niet te excederen de waarde van 150 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 625.
Akte nr. 13

25 juli 1790.

Op 25 juli compareerde voor mij openbaar notaris, den heer Philippus Norbertus Mangelschots
bejaarde jongeman en inwoner alhier, zijnde gezond en wel te pas van lichaam en zijn verstand en
memorie wel machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde hierbij te ordonneren en te
sluiten dit zijn testament of akte van uiterste wil. Wel expresselijk derogerende bij deze, ook
casserende, dood en teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze gemaakt.
Voor eerst bedeelde hij testateur dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde
met sinckinge en verder een solemnele mis met drie heren en voorgaande vigiliën, met vol licht op
de drie altaren, aan het baar en al de beelden, alles in witten was, met een zogenaamd dertigste
zullen onder die dienst alsnog moeten gecelebreerd worden zes of acht gelezen missen en
bovendien alsnog 800 gelezen missen met miserere ende deprofundis te celebreren, door de
paters Augustijnen, Kapucijnen, Minderbroeders en andere orders en priesters ordonnerende
daags na zijn uitvaart nog een gelezen mis ten acht uur, met uitdeling van zes veertelen koren in
broden aan de armen van alhier in de mis present geweest zijnde alles tot lafenis zijner ziel.
Item legateerde hij testateur an Petrus Josephus Van Barle 20 en Theresia Van Barle tot
Meerhout en aan Dominicus Van Barle tot Scherpenheuvel al zijn testateuren zilverwerk of
ongemunt zilver om redenen hem moverende. Item legateerde hij testateur aan zijn diensttijd
Maria Elisabeth De Winter in consideratie van haar gedane diensten een som van 300 guldens
courant geld. Item legateerde hij testateur aan Jan Franciscus Helsen en aan Joanna Clemens
zijn actuele dienstboden aan ieder van hun een som van 100 guldens ingeval zij ten zijnen
sterfdag ten zijn huis alsnog zullen wonen met al zijn klederen zijn lijf toebehorende, latende
nochtans vooruit aan zijn knecht Jan Franciscus Helsen zijn twee beste klederen.
Dispositie van al zijn resterende haafelijke goederen en effecten, penningen en generalijk van alles
wat voor have kan gerekend worden, hier onder gerekend al zijn kapitale renten en obligaties zo
gegoede als on gegoede … ter exclusie nochtans van degene voort gekomen uit de succesie van
zijn testateuren nichten Catharina Theresia Verlinden en Maria Anna Verlinden maakte hij
testateur voor een juiste helft aan zijn vaderlijke vrienden voortgekomen van de namen van Ooms
en Diricks en voorwaardelijk van de naam van Mangelschots en de andere juiste helft aan de
voorschreven Petrus Josephus Van Barle, Dominicus Van Barle en Theresia Van Barle
hoofdelijke gewijs.

20
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En verder komende ter dispositie van al zijn erfelijke goederen maakte hij vooreerst van zijn
gebouwen en gronden van erven gelegen onder Hulshout, onder Heultien, gehucht van Westerlo
onder Heijstenbergh, ter exclusie degene gelegen onder Hallaer jurisdictie van Heijstenbergh. Item
onder Itegem, onder Berlaer. Item de huizen, gebouwen en de annex gronden van erven onder
Herenthout in huur bij Joannes Brandts. Item het huis, gebouwen en annex gronden onder
Herenthout op “ den block “ in huur bij Franciscus Peeters. Item de stede genaamd
“ het Clijnhuijs “ en de schuur aldaar op “ den block “ met de annex gronden in huur bij
Franciscus Van Rompaij. Item zijn leenboeken onder Heijstenbergh, Itegem en Casterle en tot
slot de juiste helft van het part en deel als hij testateur is hebbende pretenderende in de succesie
van de twee Juffrouwen Catharina Theresia Verlinden en Maria Anna Verlinden gezusters
zijnde en testateurs nichten, laat en maakte hij in volle eigendom aan zijn vaderlijke vrienden of
bloedverwanten voortkomende van den naam Ooms en van den naam Dirircks en voortijds
voortgekomen zijnde van den naam Mangelschots.
Aldus nochtans op expressen last en conditie deze zijn erfgenamen binnen de zes weken of
uiterlijk twee maanden na het overlijden van hem testateur zullen gehouden zijn te tellen aan de
regenten der Arm Tafel van Hulshout een som van 1000 (duizend) guldens courant geld waarvoor
de armmeesters van aldaar jaarlijks omtrent zijn sterfdag van hem testateur tot lafenis zijner ziel en
van zijn ouders, broers en zusters zullen moeten celebreren een gezongen altijd durende
jaargetijde met uit deling van zes veertelen koren in gebakken broden aan de armen aldaar in de
mis present geweest. Welke 1000 guldens de voorzegde armmeesters tot securiteit gehouden
zullen zijn zo doenlijk als mogelijk ter rente te remplaceren op goede en sussistante panden en
behoorlijk doen bezetten.
Komende hij testateur verder tot dispositie van de hierna volgende erfelijke goederen, gebouwen,
gronden van erven, leenboeken als anderszins en vooreerst van degene gelegen onder
Herenthout, te weten de hoeve of gebouwen, met al de annex gronden van erven genaamd “ den
niemans hoek “ aldaar. Item de hoeve, gebouwen en al de annex gronden van erven onder het
voorschreven dorp, actueel in huur en labeur bij Cornelis Heijlen ? Item alle gronden en erven
actueel in huur bij Peeter De Kepper gelegen onder Hulshout met al de gronden van erven aldaar
gelegen in de Pauwelstraet. Item “ den bosch “ in twee percelen als voor gelegen geheten “ de
achtbunders “. Item een weide “ het hedderinneken “ met alsnog de huizen, gebouwen en alle
annex gronden van erven onder Herenthout omtrent “ den troon “ in huur bij Jan Baptist Peeters
met nog alle verdere gronden van erven onder Herenthout nog niet gedisponeerd hiervoor en nog
enige werden bevonden. Item alle goederen en gronden van erven gelegen onder Hallaar
jurisdictie van Heijstenbergh met degene onder Wiekevorst en Wittegracht, onder Zoerle Westerlo
en tot slot de juiste helft van het part en het deel als hij testateur toekomt van de twee voormelde
zijn nichten al dezelfde maakte hij in volle eigendom aan zijn moederlijke vrienden of
bloedverwanten voortkomende van den naam Mennekens, ter exclusie van de twee broers en
zusters Petrus Josephus Van Barle, Theresia Van Barle en Dominicus Van Barle.
Alles nochtans expresselijke last deze zijn erfgenamen zullen gehouden zijn te tellen aan de
regenten van Arm Tafel van Herenthout ten behoeve van de armen aldaar een som van duizend
guldens courant, waarvoor de armmeesters jaarlijks omtrent den sterfdag van hem testateur tot
lafenis zijner ziel, van zijn ouders, broers en zusters zullen moeten doen celebreren een gezongen
altijd durende jaargetijde zo solemneel als men aldaar actueel is doende in de kerk
St. Petri met uitdeling van zes veertelen in koren in brood aan de armen aldaar. Dezelfde som ook
ter rente te remplaceren.
Tot slot disponerende voor zijn resterende erfelijke goederen, te weten over degene gelegen onder
Geel, Oosterlo, Vorst, Veerle, Herselt, Westerlo genaamd “ het canten “ “ De Plaetse “, gelegen
onder Westerlo “ den bosch “ omtrent den molen van Zoerle Eijnthout en Eijnthout-Hamme met de
gebouwen onder de jurisdictie en den leen en cijnsboek genaamd Gelindel, al dezelfde maakte hij
in volle eigendom aan Petrus Josephus Van Baerle, aan Theresia Van Baerle tot Meerhout en
aan Dominicus Van Baerle tot Scherpenheuvel staaksgewijs.
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Op expresse last en conditie van binnen de zes weken of uiterlijk twee maanden na het overlijden
van hem testateur aan de regenten van de Arm Tafel ten behoeve van dezelfde armen moeten
tellen duizend guldens om ter rente geremplaceerd te worden en omtrent den sterfdag van hem
testateur ter zijne zielen lafenis zullen moeten doen celebreren een altijd durende jaargetijde met
vigiliën naar gebruik actueel, met uitdeling van zes veertelen koren in broden gebakken aan de
arme mensen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ten huize van hem testateur, coram Petrus
Verboven en Joannes Franciscus Van Uijtsel als geloofwaardige getuigen. Verklarende den
testateur de waarde van deze testamentaire dispositie ten minste egaleren, den hoogste zegel in
materie van testamenten te gebruiken.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 632.
Akte nr. 14

19 augustus 1790.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Elisabeth Sterks weduwe van wijlen Jan
Baptist Brugman publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop presenteren verscheidene
meubelen en effecten. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun
onkosten daaraan gemaakt.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram F. Teniers en Peeter Verboven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 638.
Akte nr. 15

2 september 1790.

Alzo naar dode en aflijvigheid van wijlen Mr. Petrus Franciscus Berckmans, als gewezen
administrateur, der goederen en revenuen, achtergelaten bij wijlen den Eerwaarde heere
Adrianus Verlinden in zijn leven pastoor van Berendrecht en van wijlen de Juffrouwen Catharina
Theresia Verlinden en Maria Anna Verlinden, voor administrateur der zelfde goederen en tot
vervolg van zekere procedure over de succesje der zelfde ontstaan, in den Souvereine Raad van
Brabant, in deszelfs plaats is aangesteld geworden den heer Pansius, Schouteth van
Heijstenbergh en vermits de procuratie op den heer Pansius verleden ter zake van zijn gedurige
absentie en vertrek uit den lande van Brabant door de gelijke erfgenamen of de gecommitteerde
der zelfde is gerevoceert zo is het dat op dat deze administratie e directie niet en zou worden
genegligeerd, op heden deze 2 september 1790 voor mij Martinus Norbertus Van Schoubroeck als
openbaar notaris te Westerlo residerende en in presentie van de na te noemen getuigen
compareerde den heer Philippus Norbertus Mangelschots, bejaarde jongman inwoner van
alhier, welke bekende als erfgenaam van wijlen den voornoemde heer Adrianus Verlinden,
Catharina Theresia Verlinden en Maria Anna Verlinden, welke comparant voor zoveel hem
aangaat verklaarde bij deze te zullen domineren voor administrateur der voormelde successie,
daarin competerende den notaris Carolus Coomans secretaris van Zoerle met macht om de
goederen te verhuren, den intrest der kapitale renten te ontvangen, cassaties van renten en
obligaties te verlijden, de kapitale hoofdpenningen wederom ter rente te apliceren …opgaand
schaarhout bij tijde openbaar te verkopen ….etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Peeters en Joannes Fr. Helsen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 641.
Akte nr. 16

4 oktober 1790.

Op 4 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Anna Plessens weduwe van wijlen
Bartholomeus Cabau inwoonster alhier uit kracht van haar mutueel testament met wijlen haar
voorzegde man gemaakt en gepasseerd voor mij notaris en getuigen binnen Westerlo in dato 24
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februari 1789 en ten deze bijgestaan met een vreemde voogd aan haar officieel door mij notaris
gegeven ter ene en Maria Theresia Struijven en Anna Catharina Struijven bejaarde gezusters
en inwoners als voor ter andere zijde, welke eerste comparante verklaarde bij deze met open
condities verkocht te hebben aan en ten behoeve van de voorzegde tweede comparanten zeker
een perceel heide nu bos, groot salvo justo 150 roeden, gelegen onder Herselt omtrent Berghom.
Palende oost, west en noord zijn Excellentie den heer markies van alhier en zuid Jan Baptist Van
Gansen. En is deze koop aangegaan voor de som van 200 guldens courant geld en stelden de
koopsters daarop nog 50 hoogen. Item stelde Sr. Norbertus Berger nog een hooge bij.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Norbertus Berger en Petrus Norbertus
Berger als geloofwaardige getuigen.
Dato et coram ut ante compareerde Maria Theresia Struijven en stelde op den voorzegde koop
alsnog 8 hoogen. Op 4 oktober naar voorgaande drie zondagse proclamaties behoorlijk gedaan in
lecture dezer condities werd het voorstaande perceel opgeroepen en heeft daar niemand meer
voor geboden en is dienvolgens de koop gebleven aan Maria Theresia Struijven en Joanna
Catharina Struijven. Coram Peeter Hermans en M. T. Van Schoubroeck getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 645.
Akte nr. 17

23 oktober 1790.

Op 23 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Adriaen Siongers en Elisabeth Van
Den Poel gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs parochie van Westerlo ter ene en
Franciscus Van Loemel gehuwd met Maria Theresia Van De Perre inwoners van Tongerloo ten
gehucht Genen, ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij deze verhuurd en in pacht
uitgegeven te hebben aan de voorzegde tweede comparant hun huis, stal, schuur en gebouwen
met den hof daaraan gelegen, alsmede alle weiden, hooiwassen, gras en landerijen daaraan
annex, zo en gelijk hij eerste comparant al hetzelfde nu bewoonde en in gebruik heeft, gelegen
zowel onder Zoerle Parwijs als onder de jurisdictie van Geel.
Volgen de huurvoorwaarden.
Dat de eerste comparanten ten hunnen behoef en voor hun gebruik en woning reserveerden de
grote kamer in hetzelfde huis met de vrije toegang door de voor en achterdeur en keuken dezelfde
huis tot dezelfde kamer en alzo vrije passage zo bij dag als nacht, alsmede reserverende zij als
tevoren tot hun behoefte en gebruik, een hoek of bekwame plaats in de schuur der huis ter grote
om voor hun gebruik daarin te kunnen tassen ten minste drie karren russen alsmede reserveerden
zij verhuurders alsnog voor hun gebruik den helft van den kleinen hof zo en gelijk dezelfde is
afgescheiden, waartoe de pachter alle jaren zonder korten zal gehouden zijn aan de eerste
comparanten te leveren drie karren goed mest.
En is deze huur aangegaan voor een termijn van zes achtereen volgende jaren waarvoor de
huurder beloofde jaarlijks te betalen een som van 60 guldens en in graanpacht 20 veertelen rogge
of koren en een veerteel boekweit.
Item vermits de huur als nu aanvaarde omtrent een half zille jonge klaver op “ den saffraens
bergh “ alsmede een half zille jonge klaver op het land “ de groote heijde “ mitsgaders omtrent
een half bunder ledig land zo zal hij huurder in het afscheiden zoveel moeten laten liggen als nu
daar van aanvaard heeft.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter De Ceuster en M. T. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 649.
Akte nr. 18

30 oktober 1790.

Op 30 oktober compareerde voor mij openbaar notaris ,Theresia De Winter inwoonster van alhier
weduwe van wijlen Jan Baptist Vermeijen, welke comparante verklaarde bij deze schuldig te zijn
en ter rente opgelicht en ontvangen te hebben uit handen van de Juffrouwen Norbertina Halloint
en Maria Theresia Halloint en van den heer Amandus Helsen medicus licentiaat een som van
100 guldens courant, als de rentheffers voor en in de naam der rentgeldster hadden overgeteld en
betaald aan den Eerwaarde heer L. Van Roij pastoor van alhier zo hij verklaarde blijkens deszelfs
eigenhandige kwitantie van voldoening op datum va 1 mei 1784 staande onder het origineel
obligatie biljet van gelijke som van 100 guldens courant Brabants geld door de rentgeldster met
wijlen haar man Jan Baptist Vermeijen eigenhandig ondertekend en verleden in faveur van wijlen
den Eerwaarde heer A. Aerts gewezen pastoor van alhier in dato 1 januari 1778 alhier in origineel
overgelegd, gebleken en door de rentreffers ingetrokken en dienvolgens ter oorzaak dezer ook
komende te censeren, dood en teniet te zijn en niet verder meer te zullen kunnen dienen, diende
daarvoor voor volle obligatie, voor welke som zij comparante jaarlijks aan en ten huize van hen
rentreffers of actie hebbende beloofde te gelden een intrest van drie guldens en vijf stuivers.
De comparante stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot salvo justo 130
roeden gelegen in “ het gooreijnde “ onder Zoerle Westerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Franciscus Van Uijtsel en Martinus Tr.
Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 652.
Akte nr. 19

22 november 1790.

Op 22 november compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Daems Sebastiaenssone,
bejaarde jongman inwoner van Oosterloo jurisdictie van Geel, welke comparant verklaarde bij deze
ter rente te hebben opgelicht uit handen van den heer Norbertus Philippus Mangelschots
inwoner alhier een som van 450 guldens courant Brabants geld.
De eerste comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand vooreerst 120 roeden land bij hem
in koop onlangs verkregen zo hij verklaarde gelegen onder Oosterloo jurisdictie van Geel. Palende
oost Hendrick Daems, zuid de Herbaene, west …(leeg) Kersmaeckers en noord Theresia Tiboris.
Item 100 roeden land gelegen als voor. Palende oost een straatje, zuid de Herbaene, west en
noord Jeronimus Oijen.
Item 287 roeden en een half gebroekt gelegen als voor op “ de steenvoort “. Oost Jan Baptist Van
Hout erfgenamen, zuid de grote Laecke, west Theresia Van Oosthoven en noord Jan Van Den
Poel. De twee laatste percelen aan hem comparant competerende uit den hoofde van zijn ouders
bij deling zo hij verklaarde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Joannes Franciscus Helsen en Franciscus
Bervoets als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 655.
Akte nr. 20

22 november 1790.
In den naem Godts amen

Op heden 22 november compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Elisabeth De Winter
bejaarde dochter inwoonster van alhier, zijnde enigszins onpasselijk van lichaam, haar verstand,
memorie en nodige zinnen over alles wel machtig en gebruikende, welke comparante verklaarde
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mits deze te ordonneren en te sluiten dit haar testament of akte van uiterste wil, ook casserende,
dood en teniet doende te veranderen en corrigeren naar haar goeddunken en gelieven.
Willende dat haar dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart,
een solemnele mis met diaken en subdiaken en het spelen der orgel en zullen moeten
gecelebreerd worden vier gelezen missen, willende dat op het hoog altaar waaraan de lijkdienst
zal geschieden zullen gesteld worden zes kaarsen ieder van een pond in witte was en nog twee
ieder in gewicht van een half pond.
Item aan het baar insgelijks vier kaarsen ieder van vier ponden in gewicht, welke vier laatste zullen
mogen gebruikt worden door den rozenkransmeesters, om gesteld te worden aan het baar op de
vier jaargetijden, dewelke jaarlijks alhier in de kerk aan Onze Lieve Vrouwen altaar gecelebreerd
worden.
Item wilde zij dat voor het beeld van Onze Lieve Vrouwe alhier den dag van haar uitvaart ook zal
gesteld en geofferd worden een kaars van een pond, mitsgaders voor ieder beeld in de kerk alhier
een kaars van een half pond, alles in witte was.
Item begeerde zij testatrice dat al haar penningen, renten en obligaties aan haar competerende zo
gegoede als ongezonde zullen moeten ingetrokken of verkocht worden en dat het geheel import
hiervan zal moeten gebruikt worden tot het celebreren van gelezen missen tot lafenis van har ziel,
van welke missen er onder voor wijlen haar ouders en vijftig voor wijlen haar twee broers en zuster
zullen moeten gecelebreerd worden.
Item begeerde zij testatrice dat men aan ieder van haar vrienden of bloedverwanten en ook iedere
hier present geweest zijnde in den lijkdienst zal gegeven worden een koek van zes oorden het stuk
mitsgaders aan haar vrienden en bloedverwanten enige tractatie in een herberg, insgelijks te
betalen uit haar renten en obligaties.
Dispositie van haar goederen zowel haafelijke als erfelijke maakte zij aan de wettige kinderen
achtergelaten bij wijlen haar twee broers Hendrick De Winter en Dilis De Winter en van haar
enige zusters Lucia De Winter altijd met representatie om onder dezelfde kinderen hoofdegewijs
zonder enig voordeel gedeeld te worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram de heer P. N. Mangelschots en Jan
Franciscus Helsen als getuigen hiertoe speciaal aanzocht. Verklarende de testatrice de waarde
dezer niet te excederen de 980 guldens.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 659.
Akte nr. 21

25 november 1790.

Op 25 november compareerden voor mij openbaar notaris, Adrianus Quadens en Maria
Catharina Lanen gehuwden en inwoners van Hulshout ter ene en Petrus Quadens en
Franciscus Quadens zonen van de gemelde Adrianus Quadens. De voorschreven Petrus
Quadens inwoner van Hulshout en de gemelde Franciscus Quadens inwoner en koster tot
Poederlee ter andere zijde, allen bejaard, de twee voormelde broers hun sterkmakende voor hun
broer Jacobus Quadens insgelijks bejaard en inwoner van Anderlecht zo zij verklaarden, welke
comparanten om alle kwesties en geschillen te voorkomen, dewelke tussen de eerste
comparanten en tussen hun tweede comparanten zouden kunnen voorkomen en opstaan zo over
de haafelijke als erfelijke goederen achtergelaten bij wijlen hun tweede comparant moeder
Adriana Van Dijck en degene van hun vader eerste comparant ten deze, verklaarden mits deze in
der minne overeen gekomen te zijn tot akkoord op de volgende manieren.
o.a. Voor eerst verklaarden de tweede comparanten on volle eigendom te cederen en over geven
aan en ten behoeve van de eerste comparante alle haafelijke goederen en effecten waarin zij enig
recht, actie of pretentie zouden kunnen hebben hetzij uit hoofde van wijlen hun overleden moeder
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Adriana Van Dijck en van de voorzegde hun vader Adrianus Quadens zullen vallen en blijven in
volle eigendom aan de voorzegde eerste comparante huisvrouw Maria Catharina Laenen op last
om ook te dragen en te betalen de uitvaart en begrafenis met al hetgeen des rakende, nochtans
dat onder deze heerlijke goederen geenszins alhier worden begrepen alle gronden van erven
dewelke ongenode mochten zijn hetzij, huizen, gebouwen, gronden van erven zullen alle en
iegelijke dezelfde zijn van nu af aan en ook namaals blijven in volle eigendom aan de tweede
comparanten en aan hun broer Jacobus Quadens.
Verder werd er afgesproken dat de eerste comparanten zullen moeten geven en laten volgende de
beste kist, schup, riek aan Petrus Quadens mitsgaders het bedde, sargie met een paar lakens
hetwelk hij Petrus Quadens actueel is beslapende. Item zijn kuipers gereedschap, te weten,
barsie, dressel en snijmes, mitsgaders de helft der gemaakte en ongemaakte hemden. Item werd
alsnog geconditioneerd dat bij voor aflijvigheid van de voorzegde Adrianus Quadens de
voorgemelde zijn huisvrouw Maria catharina Laenen zal vermogen te wonen in de kamer der
huizingen waarin zij gehuwden actueel in woonden, mitsgaders ook hebbende het gebruik van het
werkhuis zo en gelijk zij hetzelfde alsnu zijn bewonende met vrije toegang en uitgang der zelfde
plaatsen zo bij dag als nacht, alsmede nog een deel in den hof zo en gelijk Cornelis Papen
hetzelfde in huur heeft gehad alsmede het gebruik van den bakoven voor haar eigen gebruik doch
niet bij avonden noch ontwijden en dat alles zonder enige vergelding en dat maar een jaar
gedurende zonder verder.
Item de beddekoets staande in de keuken bij de eerste comparanten bewoond zal aldaar moeten
blijven als nagelvast, ook het verkenskot en den koestal alsmede de schelfthouten liggende boven
de koestal.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Hendricus Josephus Van Schoubroeck en
Adriaen Daems als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 664.
Akte nr. 22

30 december 1790.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Adriaen Siongers en Elisabeth Vande Poel
gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop
presenteren verscheidene haafelijke meubelen en effecten. Volgt een lijst van goederen met
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aangaande de koop van het vee:
Andries Verlinden koopt voor 44 guldens 10 stuivers een koe borg Jan Baptist Schroeven, Frans
Boels Goorken koopt voor 45 guldens een koe borg Adriaen Boels Witbergen, Jan Verlinden van
Heultje koopt een koe voor 36 guldens en 10 stuivers borg Hendrick Janssens aldaar, Franciscus
Van Oijtven Zammel koopt voor 25 guldens een koe borg Jan Baptist Van Ojitven Tongerloo,
Peeter Brugudonese Heultje koopt een rund voor 18 guldens borg Franciscus Van En
Catovenstraat. Jan Gossens Boerenhol koopt voor 13 guldens een kalf borg Merten Van En
Tongerloo en Willem Helsen Heijblom koopt voor 18 guldens een kalf borg Henrick Van Den
Brande Zoerlebergh.
Volgen nog enkele kwitanties van betalingen van Franciscus Boeckmans en een kleine nota van
de notaris.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK 1791 – 1796
VOLUME 6582.
1791

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 003.
INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN: 1791.
Nr.1

Rentconstitutie van 900 guldens ten last van Anna Peeters en haar kinderen, ten behoeve
van Jan Martien Wuijts.

Nr.2

Rentconstitutie van 650 guldens ten last van Anna Peeters en haar kinderen ten behoeve
van Joseph Peeter Verboven.

Nr.3

Conditie van een verkochte weide door Jan Baptist Wuijts en Elisabeth Peeters aan
Jacobus Celen.

Nr.4

Rentconstitutie van 50 guldens ten last van Maria Anna Plessens weduwe van
Bartholomeus Cabau ten behoeve der arme van den cingel van het dorp Westerlo alleen.

Nr.5

Staat en inventaris der papieren en penningen bevonden ten sterfhuis van Anna Cornelia
De Bal.

Nr.6

Conditie van verkochte meubelen ten sterfhuis van Anna De Bal.

Nr.7

Conditie van een verhuurde hoeve door den heer P.N. Mangelschots aan Joanna Brants.

Nr.8

Conditie van een verhuurde hoeve door den heer P.N. Mangelschots aan Cornelis Heijlen.

Nr.9

Conditie van verkochte granen ten velde staande door Adriaen Siongers.

Nr.10 Conditie van verkochte erfgoederen door de erfgenamen legatarissen van den heer
Norbertus De Bal.
Nr.11 Conditie van een verhuurde stede door de heer P.N. Mangelschots aan Franciscus Van
Rompaij.
Nr.12 Conditie van een verkocht perceel land “ het veltveken” genaamd door de erfgenamen van
Anna De Bal.
Nr.13 Conditie van een verhuurd perceel land “ het swanenvelt “ door den heer P.N.
Mangelschots aan Franciscus Van De Veijver.
Nr.14 Conditie van een verhuurde stede door Joseph Victor Verboven aan Adriaen Heijlen.
Nr.15 Conditie van twee percelen land door den heer P.N. Mangelschots aan Jan Van Hemelrijck
Nr.16 Conditie van een verhuurde stede door den heer P.N. Mangelschots aan Andries Van
Asbroeck.
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Nr.17 Conditie van een verkocht huis door de kinderen van Jan Joseph Bonhiver aan Goedfridus
Verellen.
Nr.18 Conditie van drie percelen erve verkocht door de kinderen van Jan Joseph Bonhiver aan C.
Coomans, Marten Van Aelten en Jacobus P. Meijnckens.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 005.
Akte nr. 1

10 januari 1791.

Op 10 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Peeters weduwe van wijlen Petrus
Jacobus Meijnckens inwoonster alhier. Item Philippus Jacobus Meijnckens haar oudste
bejaarde zoon gehuwd met Theresia Laeremans inwoner van Testelt en tot slot Anna Theresia
Meijnckens bejaarde dochter van de voorzegde Anna Peeters ook inwoonster van Westerlo,
welke comparanten verklaarden ter rente te hebben opgelicht en ontvangen uit handen van
Joannes Martinus Wuijts inwoner van Tongerloo een som van 900 guldens.
Zij comparanten rentgelders stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker geheel kindsgedeelte
in al de erfgoederen van haar eerste comparante en bij wijlen haar man Petrus Jacobus
Meijnckens achtergelaten, bestaande in een juist onverdeeld vijfde part in al dezelfde en aan haar
eerste comparante Anna Peeters in volle eigendom achtergelaten en gemaakt door haar zoon
Joannes Baptista Meijnckens actueel priester en religieuze in het Cappucinen order genaamd
Fr. Angelicus van Westerlo als blijkt bij testament gepasseerd voor mij notaris op 19 juli 1785.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Martinus Tr. Van Schoubroeck en Joseph
Victor Verboven als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 009.
Akte nr. 2

10 januari 1791.

Op 10 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Peeters weduwe van wijlen Petrus
Jacobus Meijnckens inwoonster alhier. Item Philippus Jacobus Meijnckens haar oudste
bejaarde zoon gehuwd met Theresia Laeremans inwoners van Testelt en tot slot Anna Theresia
Meijnckens bejaarde dochter van de voorschreven Anna Peeters inwoonster van Westerlo, welke
comparantenbekenden bij deze ontvangen ten ter rente te hebben opgelicht uit handen van
Josephus Victor Verboven en Maria Dimphna Peeters zijn huisvrouw inwoners van Tongerloo
een som van 650 guldens courant Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker geheel kindsgedeelte
in al de erfgoederen van haar eerste comparante en bij wijlen haar man Petrus Jacobus
Meijnckens achtergelaten, bestaande in een juist onverdeeld vijfde part an al dezelfde en aan
haar eerste comparante Anna Peeters in volle eigendom achtergelaten en gemaakt door haar
zoon Joannes Baptist Meijnckens actuele priester en religieuze in het Cappucinen order als blijkt
bij testament gepasseerd voor mij notaris op 19 juli 1785.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Jan Martinus
Wuijts als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 014.
Akte nr. 3

31 januari 1791.

Op 31 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Wuijts en Elisabeth Peeters
gehuwden en inwoners der jurisdictie van Herselt in “ de voortsche heijde “ ter ene en Jacobus
Celen weduwnaar van wijlen Catharina Peeters inwoner van Varendonck ter andere zijde, welke
eerste comparant verklaarde bij deze gezamenlijk verkocht en in volle eigendom overgegeven te
hebben aan en ten behoeve van de tweede comparanten zeker perceel weide of eussels groot
salvo justo een halve zille gelegen onder de jurisdictie van Herselt tot Wesel. Palende oost
Jacobus Rompaerts erfgenamen, zuid Andries Docx erfgenamen, west Jan Van Houdt en noord
den secretaris Halloint erfgenamen. Deze koop is geschied en aangegaan om en mits een som
van 200 guldens courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Philip Van Den
Bergh als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 017.
Akte nr. 4

28 februari 1791.

Op 28 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Anna Plessens weduwe van wijlen
Bartholomeus Cabau inwoonster alhier, uit kracht van testament gemaakt met wijlen haar
voorschreven man en gepasseerd voor mij ondergetekende notaris op datum van 24 februari 1789
en Joanna Cabau haar bejaarde jongste dochter en bijgestaan met een vreemde voogd, welke
comparanten verklaarden bij deze ter rente te hebben opgelicht en ontvangen uit handen van den
Eerwaarde heer L. Van Roij pastoor alhier, uit de penningen voortgekomen uit de succesie van
wijlen Maria Catharina Lambilotte en alzo ten behoeve van de Arm Tafel van Westerlo, een som
van 50 guldens courant Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden voor deze rente speciaal tot pand, zeker een perceel
mastbos, gelegen onder de jurisdictie van Westerlo te gehucht ven Berghom on “ het kidorp “
groot salvo justo een half bunder. Palende boost Jan Baptist Van Echelpoel erfgenamen, zuid den
H. Geest van Herselt en anderen, west Peeter Spapen erfgenamen en noord den heer markies
van Westerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Peeter Martinus
Wuijts als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 020.
Akte nr. 5

5 en 7 april 1791.

Staat en inventaris van alle iegelijke geld species of penningen actien en eriditien papieren
documenten, bescheidenen, notities bevonden ten sterfhuis van wijlen Juffrouw Anna De Bal
bejaarde dochter alhier binnen Westerlo, op 2 dezer overleden, geformeerd ter rekwisitie van de
heer J. J. Van Roij en Guilliam Mertens als executeurs testamentair van dezelfde Juffrouw Anna
De Bal, uitwijzende haar codicillen geordonneerd en gepasseerd voor de notaris Guilliam Peeters
en zekere getuigen ….
Volgt een lijst van bevonden geld.
O.a.

Ende voor eerts zijn ten sterfhuis bevonden in eene borse in zilveren specio de som van
twee en negentig guldens eenen stuiver twee oorden …
91 – 1 – 2
Item in een andere beurs in zilveren specie bevonden te weten in Fransche kroonen acht
en negentig guldens
98 – 0 – 0
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Item in dezelfde beurs twee nieuwe Ducatons facit zeven guldens twee stuivers
7–2–0
Item drie Spaanse geldstukken worden aanzien voor Ducatons
10 – 10 – 0
Item een Luijckschen pattacon……………………………………….. 2 – 16 – 0
Item eenen Carabol …………………………………………………… 3 – 14 – 0
Item in een andere beurs bevonden in quade specien
zestien nieuwe Souvereinen facit met opgeld ……………………… 298 – 0 – 0
Item een andere dobbelen Souvereinen, twee aesen te licht........ 17 -12 – 2
Volgen nog meerdere vermeldingen van gevonden geld:
Totaal…………………………………………………………………… 976 – 13 – 1
Brieven en bescheiden ,
Ten eerste brieven van octrooi op de heer Martinus Norbertus De Bal om te mogen disponeren
van zijn leengoederen van datum 15 november 1780.
Item brieven van octrooi op Anna Cornelia De Bal om te mogen disponeren van haar
leengoederen op datum van 15 juli 1773.
Item een manueel biljet ondertekent Lucia De Winter op datum van 23 september 1789
bekennende schuldig te zijn aan Anna Cornelia De Bal, 17 guldens.
Item een manuale obligatie van 37 guldens 16 stuivers van Gerardus Van Gompel en bij hem
ondertekend op datum van 11 december 1772, Sub N° 4.
Contract tussen meester Nicolaes Lauwerwaert en de meester Jan Le Grande op datum 12
oktober 1731 gepasseerd voor de notaris Guillliam Hendricks tot Weterlo residerende, Sub N° 5
Item copije van het testament van Nicolaes Lauwerwaert en Petronella Van Aken voor de
notaris G. Hendriks voorschreven op datum van 23 mei 1730. Sub N° 6.
Item een quittantie verleden door Anna Cornelia De Bal de dato 30 maart 1781 wegens de
voldoening van het vierde part in de succesie van wijlen d’ heer Walterus De Bal gewezen pastoor
van Gansroede. Sub. N° 7
Item een goedenisbrief van zekere heide nu mastbos gelegen tot Machel onder Veerle wezende
leengoed van dato 16 mei 1780 ondertekend G. Verellen geauthoriseerde griffier. Sub. N° 8.
Item een erfbrief van zeker perceel land gelegen bij het dorp Tongerloo in faveur van Petronella
Van Aken weduwe van wijlen meester Nicolaes Lauweraerts de dato 1 april 1743. Sub. N° 9.
Item een erfbrief voor Petronella Van Aken Cornelisdochter van zeker perceel land groot 140 ½
roeden gelegen achter “ het hoogh huijs “ tot Tongerloo .Sub. N° 10.
Item een volante copij van het testament van wijlen d’ heer Martinus Norbertus De Bal Licentiaat
der medicijnen gepasseerd voor de notaris J. Van Roij tot Tongerloo residerende in dati 1
december 1780. Sub. N° 11.
Item een volante copije der codicille des voorschreven heer De Bal en gepasseerd door de
voorschreven notaris in dato 13 (19) december 1780. Sub. N° 12.
Item een erfbrief van zeker perceel weide gelegen in “ de goorbeek “ onder Herselt voor Martinus
Norbertus De Bal van dato 21 maart 1774. Sub. N° 13.
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Item een erfbrief van zekere weide gelegen achter de herberg “ De weirelt “ in faveur van Anna
Cornelia De Bal van dato 21 maart 1782. Sub. N° 14.
Item een erfbrief der helft van omtrent een half bunder broek gekegen in “ de quarecken “ onder
Westerlo in faveur van Martinus Norbertus De Bal van dato 27 januari 1761. Sub. N° 15.
Item een copije van het testament van Anthoni Douwen en Elisabeth Willems gepasseerd voor
de notaris Peeters tot Morckhoven in dato 3 december 1708. Sub. N° 16.
Item een simpele copije eender codicille van de voorschreven Anthoni Douwen weduwnaar van
wijlen Elisabeth Willems gepasseerd voor de notaris Theod. Lambert Thijs binnen Westerlo in
dato 3 december 1721. Sub. N° 17.
Item een caususpositie aangaande het testament van de voorschreven Antoni Douwen en
Elisabeth Willems zonder advies daarop. Sub. N° 18.
Item een testament van Dimphna Dijckmans en Elisabeth Dijckmans gezusters, gepasseerd
voor de notaris Bongaerts binnen Tongerloo op 16 november 1684. Sub. N° 19.
Item een extract uit het schepenregister van Westerlo transporterende Peeter Douwen aan
Anthoni Douwen voor twee derde en hem Michiel Douwen van één derde zeker omtrent 3 zillen
land gelegen tot Geijnde 21 de dato 14 mei 1661. Sub. N° 20.
Item een advies van het testament van Mr. Nicolaes Lauweraerts en Petronella Van Aken van
dato 21 januari 1766. Sub. N° 21.
Item copije van een testament van juffrouw Anna Maria De Vos, gepasseerd voor de notaris
P. L. Thijs binnen Westerlo residerende van dato 25 oktober 1702. Sub. N° 22.
Item een copije authentiek eender transactie tussen Elisabeth Van Aken weduwe van Cornelius
De Bal, ingezetenen van het dorp van Brecht cum suis, gepasseerd voor de notaris C. M. N.
Nauteuil binnen Brecht gepasseerd in dato 19 februari 1766. Sub. N° 23.
Item een constitutie van een rente van 1850 guldens kapitaal in faveur van Anna Cornelia De Bal
ten laste van Guilliam Mertens cum uxore voor de wethouders van Tongerloo gepasseerd in dato
16 maart 1782. Sub. N° 24.
Item een rentebrief van 600 guldens kapitaal courant ten laste van Peeter Huijsmans in faveur
van Petronella Van Aken voor de wethouders van Tongerloo gepasseerd in dato 18 november
1751. Sub. N° 25.
Item een rentebrief van 200 guldens kapitaal courant ten laste van Peeter Huijsmans in faveur
van Anna Cornelia De Bal voor de wethouders van Tongerloo gepasseerd in dato 18 december
1755. Sub. N° 26.
Item een rentebrief van 300 guldens kapitaal courant ten laste van Adriaen Janssens en Anna
Maria Schroven voor de wethouders van Tongerloo gepasseerd in dato 5 december 1776. Sub.
N° 27.
Item een manuaal transport van zekere heide gelegen in “ de mors doncken “ in faveur van
Cornelis Norbert De Bal de dato 7 september 1741. Sub. N° 28.
Item een declaratie van den landmeter Meulemans aangaande de meting der erve bij het huis “ de
roose “ de dato 3 april 1776. Sub. N° 29.
21

Geijnde, Genijnde
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Item een advies van den Eerwaarde heer Waltherus De Bal gewezen pastoor van Gansroede in
Vlaanderen de dato 13 oktober 1781. Sub .N° 30.
Item een copije van het testament van Michiel Douwen? en Margaretha Dresselaers voor de
notaris M. Pierson binnen Tongerloo gepasseerd in dato 13 maart 1705. Sub. N° 31.
Item een copije van het testament van Michiel Douwen en Magdalena Boeckmans zijn
huisvrouw voor de notaris Wouter De Bal tot Tongerloo residerende, gepasseerd in dato 24 mei
1679. Sub. N° 32.
Item een erfbrief van zekere weide groot 359 roeden en gelegen tot Tongerloo in faveur van
Cornelis De Bal voor de wethouders van Tongerloo gepasseerd in dato 23 oktober 1710. Sub. N°
33.
Item een erfbrief van eker perceel erve gelegen in “ het binnenblok “ wijlen Marck Nuijens groot
174 roeden salvo justo in faveur van Magriet Dresselaers weduwe van Michiel Douwen voor de
wethouders van Tongerloo gepasseerd op 29 april 1706 of 1766. Sub. N° 34.
Item een advies over het testament van Mr. Nicolaes Lauwerwaert en Petronella Van Aken de
dato 20 oktober 1757. Sub. N° 35.
Item een testament van Michiel Douwen en Magriet Dresselaers voor de notaris M. Pierson
binnen Tongerloo gepasseerd in dato 13 maart 1705 ? (1765). Sub .N° 36.
Iem een erfbrief van 174 roeden erve gelegen in “ het binnenblock “ van Marck Nuijens voor de
schepenen van Tongerloo gepasseerd in dati 29 april 1706. Sub .N° 37.
Item een erfbrief van zekere schuur en hod gestaan en gelegen tot Tongerloo voor de wethouders
aldaar gepasseerd op 7 april 1707. Sub. N° 38.
Item scheiding en deling der goederen provisielijk aangegaan tussen de voorkinderen en
erfgenamen wijlen Maria Helsen van dato 11 augustus 1723. Sub. N° 39.
Item een manueel biljet van verkoping van een perceel heide gelegen achter het binnenblok van
Jan Van Dingenen, groot 150 roeden in faveur van Siardus De Bal de dato 9 december 1716.
Sub. N° 40.
Item een notitieboek ten dele van Anna Cornelia De Bal in geel perkament, sub. N° 41.
Item ook een notitie boek ook ten dele geschreven door Anna Cornelia De Bal, sub. N° 42.
Aldus gedaan en geïnventariseerd binnen Westerlo op 5 en 7 april, present de heer J. Van Roij en
Guilliam Mertens rekwiranten, coram P. J. Van Gansen en M. T. Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 027.
Akte nr. 6

6 en 7 mei 1791.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege J. J. Van Roij en Guilielmus Mertens als
executeurs testamentair van wijlen de Juffrouw Anna Cornelia De Bal, publiekelijk aan de
meestbiedende zal te koop presenteren alle haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. Volgt een
lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Peeter
Verswijvel als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 042.
Akte nr. 7

2 juli 1791.

Op 2 juli compareerde voor mij openbaar notaris, de heer P. N. Mangelschots bejaarde jongman
en inwoner alhier ter ene en Joannes Brans gehuwd met Joanna Ceulemans inwoner van
Herenthout ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde verhuurd en in pacht uitgegeven
te hebben aan de tweede, zeker huis, stal, schuur en verdere gebouwen daarvan dependerende
genaamd “ de schanse “, gelegen onder Herenthout, met den hof, landerijen, weiden of beemden,
hooi wassen, heiden en verdere gronden van erven daarvan dependerende, zo en gelijk den
tweede comparant al hetzelfde actueel ook in huur en labeur heeft en dienvolgens aan hem
bekend.
Deze huur werd aangegaan voor een termijn van twaalf eerstkomende jaren, waarvoor de huurder
beloofde jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 175 guldens en in graanpacht 48 veertelen
goed leverbaar koren. Volgen de huurvoorwaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schobroeck en Jan B. Hermans.
De heer Mangelschots plaatste een kruis verklarende door zijn ziekteniet te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 046.
Akte nr. 8

4 juli 1791.

Op 4 juli compareerde voor mij openbaar notaris, de heer P. N. Mangelschots bejaarde jongman
inwoner van alhier en Cornelis Heijlen gehuwd met Maria Anna Verdaet inwoner van
Herenthout, welke heer eerste comparant verklaarde verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben
aan de tweede comparant zeker huis, stal, schuur met de verdere gebouwen, gelegen onder
Herenthout met den hof, landerijen, weiden of beemden, hooi wassen, heiden en verdere gronden
van erven daarvan dependerende zo en gelijk den tweede comparant hetzelfde actueel in huur is
hebbende en dienvolgens aan hem zeer wel bekend.
De huur is aangegaan voor een termijn van twaalf eerstkomende jaren en waarvoor de huurder
beloofde jaarlijk te betalen in voorlijf een som van 90 guldens en in graanpacht 40 veertien goed
leverbaar koren.
Item zal de huurder jaarlijks moeten leveren aan den heer onderpastoor der parochie St. Petri tot
Herenthout een half veerteel en een half meuken rogge en hetzelfde korten aan zijn graanpacht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Jan B. Hermans.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 051.
Akte nr. 9

19 juli 1791.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Adriaen Siongers en Elisabeth Van De Poel,
publiekelijk aan de meestbiedende te koop zal presenteren, al hun granen ten velde staande.
O.a.

Op “ het schommeken “, op “ den zandt “, op “ het binnenveldt “ oostwaarts, op
“ den saffraenshoeck “, op “ de lange schomme “ en op “ de heijde “.

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zammel, present Peeter De Keuster en Franciscus
Van Immerseel dienaar als getuigen. Franciscus Van Immerseel verklaarde niet te kunnen
schrijven.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 055.
Akte nr. 10

25 juli 1791.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege de gelijke gelegateerde erfgenamen van wijlen
de heer Norbertus De Bal medicus licentiaat komende uit den hoofde van Joanna Douwen, aan
den meestbiedende zal te koop presenteren de nageschreven percelen van erven gelegen onder
Zoerle jurisdictie van Westerlo.
Eerste koop bestaande in een zille land genaamd “ het haseveldt “. Palende oost Jan Toelen
erfgenamen, zuid Norbert Pauwels, west Joseph Van Kerckhoven en noord Dimphna Douwen
weduwe van Peeter Douwen Adrianssone, op last van vijf stuivers aan den heer markies van
Westerlo. Norbert Pauwels is bij derdewerf koper gebleven voor de som van 225 guldens en
stelde daarop nog 14 hoogen en is hij op 25 juli 1791 met stokslag bij derdemaal koper gebleven.
Tweede koop zeker perceel land genaamd “ de schriek “ groot salvo justo 100 roeden. Palende
oost Peeter Douwen erfgenamen, zuid Peeter De Winter, west Joseph Van kerkhoven erfgenamen
en noord Peeter Van Eijnde. Martinus Joseph Laborde is bij derdewerf koper gebleven voor de
som van 145 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en voor borg Franciscus Van Kerckhoven
en is hij bij derde stokslag koper gebleven voor de som als voorzegd.
Derde koop een perceel land genaamd “ de veste “ groot salvo justo 150 roeden. Palende oost
Peeter Douwen erfgenamen, zuid ‘Sheerenstraete, west Jan Baptist Herrotte en noord Joseph Van
Kerckhoven erfgenamen. Jan De WInter is bij derdewerf koper gebleven voor de som van 465
guldens en stelde daarop de kwantiteit van 5 hoogen en stelde voor borg Guibert Van Heusden.
Vierde koop een perceel land genaamd “ den uitvanck “ groot een zille. Palende oost Franciscus
Van Leuffel, zuid Willem Helsen, west Joseph Van Kerckhoven erfgenamen en noord Lambert
Cornelis. Jan De Winter is bij derdewerf koper gebleven voor de som van 236 guldens en stelde
daar 10 hoogen op en verzoekt voor borg Guibert Van Heusden meijer.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle, coram M. T. Van Schoubroeck en Peeter
Joseph Helsen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 063.
Akte nr. 11

13 augustus 1791.

Op 13 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Philippus Norbertus
Mangelschots bejaarde jongeman en inwoner alhier ter eerste en Franciscus Van Rompaij
inwoner van Herenthout ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde verhuurd en in pacht
uitgegeven te hebben zeker zijn huis genaamd “ het clijnhuijs op den block “, met de stal, schuur
en gebouwen gestaan onder Herenthout met den hof, landerijen, weiden, beemden, gras en
heiden daaraan annex zo en gelijk hij tweede comparant al dezelfde actueel bewoonde en in huur
en labeur is gebruikende.
De verhuur is wederzijds aangegaan voor een termijn van twaalf eerstkomende jaren en daarvoor
jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 56 guldens courant geld en in graanpacht 23 en een
halve veerteel koren Mechelse maat.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Petrus Van Roosbroeck en Jan Franciscus
Helsen als getuigen.

Notariaat Martinus Norbertus Van Schoubroeck 1775-1796

Pagina | 288

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 067.
Akte nr. 12

12 september 1791.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege de heer J. J. Van Roij en Guilielmus Mertens
beiden als executeurs testamentair ten sterfhuis van Juffrouw Anna Cornelia De Bal publiekelijk
aan de meestbiedende zal te koop presenteren zeker een perceel land groot salvo justo 160
roeden, genaamd “ het valveken “ gelegen ten gehucht van Schobbroeck onder de jurisdictie van
Westerlo. Palende oost Amandus Helsen, zuid Marten Van Bijlen erfgenamen, west Sheerenstraet
en noord Hendrick Goovaerts.
Het perceel land opgeroepen zijnde, heeft bij derdewerf des dienaar van justitie en gelukwens de
palmslag ontvangen Jan Van Den Brande voor de som van 310 guldens en stelde daarop 50
hoogen, producerende den persoon van Amandus Helsen die zich verklaarde te stellen als borg.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, coram Amandus Helsen en Peeter
Verswijvel als getuigen. Op 12 september is Jan Van Den Brande met stokslag bij derdemaal en
proficiat koper gebleven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 072.
Akte nr. 13

19 september 1791.

Op 19 september compareerde voor mij openbaar notaris, den heer Philippus Norbertus
Mangelschots bejaarde jongman inwoner alhier ter ene en Franciscus Van De Veijver
weduwnaar wijlen Catharina Verstrepen inwoner van Berlaer, welke heer eerste comparant
verklaarde aan de tweede verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben zeker perceel land groot
salvo justo een half bunder, geheten “ het swaenen veldt “ onder Berlaer voorschreven. Palende
oost Christiaen Van Roosbroeck erfgenamen, zuid den heer Brabant onderpastoor tot Berlaer,
west Franciscus Van De Ven en noord de baan op Lier, actueel bij hem tweede comparant ook in
huur.
De huur werd aangegaan voor een termijn van twaalf eerst komende jaren en beloofde de huurder
daarvoor jaarlijks te betalen een som van 26 guldens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Westerlo, coram Petrus Peeters en Joannes Van Roosbroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 074.
Akte nr. 14

29 september 1791.

Op 29 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joseph Victor Verboven gehuwd met
Maria Dimphna Peeters inwoner van Tongerloo ter ene en Adriaen Heijlen inwoner van Meeren
onder Olen, bejaard en in huwelijk met Maria Catharina Verdoenck, welke eerste comparant
verklaarde aan de tweede in pacht en in huur uitgegeven te hebben zijn huis, stal, schuur en
gebouwen met den hof, landerijen, weiden, hooiwassen en verdere gronden van erven, gestaan en
gelegen zo onder de jurisdictie van Olen, Geel als Oevel, alles aan den tweede comparant wel
bekend.
1.

Zeker huis, stal, schuur, schobbe, hof en binnenveld daaraan, gelegen tot Meeren,
groot salvo justo 400 roeden. Palende oost en noord de straat, zuid Peeter Heijlen
weduwe en west Cornelis Verhagen.

2.

Item een perceel land, groot 320 roeden “ den grooten steen acker “. Oost Amand Van
Hout, zuid Cornelis Geerewaerts, west Adriaen Goor en noord zijn zelve en
P. J. Meijnckens erfgenamen.

3.

Item 450 roeden land “ den heuvel “. Oost Adriaen Helsen, zuid den H. Geest van Oevel,
west Peeter Heijlen weduwe en noord zijn zelve verhuurders erve.
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4.

Item nog 60 roeden land “ den clijnen steen acker “. Oost Maria Daems, zuid zijn zelve,
west P. J. Meijnckens erfgenamen en noord Adriaen Van Nuten.

5.

Item nog 200 roeden land. Palende oost en zuid de straat, west Jan Groenen en noord …
(leeg).

6.

Item een perceel weide “ het leen “ genaamd, groot 300 roeden. Oost Marten Van Nuten,
west Amand Van Hout, zuid Adriaen Van Nuten en noord Peeter Peeters erfgenamen.

7.

Item een perceel hooi was “ de schuren del “ genaamd, groot salvo justo 62 1/2 roeden.
Oost Marten Van Genechten, zuid Franciscus Hendricks weduwe, west Cornelis
Molenberghs en noord de rivier de Nethe.

8.

Item een perceel hoo was “ de egge “ genaamd gelegen op “ den mosbergh “ groot salvo
justo 10 roeden. Oost Peeter Meir, zuid Peeter Boecks, west Franciscus Hendricks
erfgenamen en noord Jan Heijlen.

9.

Item 100 roeden hooi was aldaar gelegen genaamd “ de neijs sille “. Oost Peeter
Verstappen, zuid Peeter Van Hove, west Jan t Seijen en noord Franciscus Hendricks
erfgenamen.

10 .

Item alsnog 200 roeden hooi was aldaar gelegen. Oost Peeter Boecks, zuid Jan Heijlen,
west Hendrick Verbiest en noord Geerard Bellens.

11.

Item 75 roeden genaamd “ den mosselgoor bempt “. Oost Jan Laenen, zuid Jan
Goossens, west ..(leeg) en noord Philip Hendricks of de loop.

12 .

Item 150 roeden hooi was of moer op “ het goor “. Oost Jan Van Doninck en Adriaen
Menten, zuid Adriaen verstappen, west Adriaen Verstappen erfgenamen en noord
Hendrick Verreckt, Adriaen Vervecken, zijn zelve en anderen.

13 .

Item nog 100 roeden hooi was op “ het goor “ en “ den desselman “ genaamd. Oost
Gilliam Broeckhoven cum suis, zuid de verhuurders erve, west Adriaen Van De Weijer
erfgenamen en Adriaen Menten en noord Willebort Baeten.

14.

Item een perceel weide of dries, groot 333 roeden genaamd “ de heijkens “ Oost Jan
‘ t Seijen erfgenamen, zuid Adriaen Goor, west een straatje en noord Joanna Van
Genechten.

15 .

Een perceel dries onder Oevel, groot 536 roeden. Oost de straat, zuid Peeter Bellens,
west Michiel Heijlen en noord vele personen.

De verhuring werd wederzijds aangegaan voor een termijn van zes eerstkomende jaren, waarvoor
hij huurder jaarlijks aan en ten huize van hem verhuurder of actie hebbende voor huur in voorlijf
beloofde te gelden en te betalen een som van 65 guldens courant Brabants geld en in graanpacht
te leveren 24 veertelen wel gezuiverd leverbaar koren of rogge Mechelse maat.
Item het maken der straten, repareren en zuiveren der rivieren en waterlopen, aanpalende tegens
de gehuurde gronden, zijn allen zonder korten ten huurders lasten of hij pachter in gebreke bleve
daaraan te voldoen, zal de schade daaruit voortkomende ten zijne laste staan en verhaald worden
alsmede ook het afdoen en vernietigen der rispen ende poppen, zo in de houtkanten, hagen als de
opgaande bomen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, coram Guillielmus Bernard Jospehus Keijenmolen
en Joannes Van Dingenen als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 078.
Akte nr. 15 .

18 oktober 1791.

Op 18 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, den heer Philip N. Mangelschots
bejaarde jongeman inwoner alhier ter ene en Joannes Van Hemelrijck Franciscussone insgelijks
bejaard en inwoner van Gestel ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij deze
verhuurd en en pacht uitgegeven te hebben aan de tweede comparant, zeker perceel land groot
salvo justo drie en een halve zille gelegen onder itegem omtrent “ de hellebrugge “ genaamd
“ het buerveldt “. Palende oost den heer van Itegem, zuid N. Aerts kinderen met “ den
hondtsheuvel “ west de vrouwe barones van Celle ? en noord de weduwe Goovaerts tot Lier.
Item nog 275 roeden land “ het bosken “ genaamd onder Itegem, gelegen onder “ de clijn
heijde “. Palende oost Franciscus Firis, zuid de Barones van Celle, west den H. Geest Van
Berlaer en noord de weduwe Bogaerts tot Lier. Volgen de huurvoorwaarden.
De huur werd wederzijds aangegaan voor een termijn van 12 eerstkomende jaren en beloofde de
huurder daarvoor jaarlijks te betalen 19 guldens courant Brabants geld en voor de huur van “ het
buerveldt “. Voor de huur van “ het bosken “ vier veertelen wel gezuiverd leverbaar koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Van Roosbroeck en Jan Franciscus
Helsen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 082.
Akte nr. 16

27 oktober 1791.

Op 27 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, den heer P. N. Mangelschots bejaarde
jongeman inwoner alhier in Westerlo en C. Coomans notaris ook inwoner als voor en als
administrateur der goederen van wijlen de Juffrouwen Theresia Verlinden en Maria Anna
Verlinden in hun leven gezusters ter ene en Peeter Andries Van Asbroeck gehuwd met Anna
Catharina Verswijvel bejaard zijnde en inwoner van Hulshout ter andere zijde, welke comparant
als eigenaar en den tweede als administrateur verklaarden mits deze in huur of pacht uitgegeven
te hebben aan de tweede comparant Van Asbroeck deze huur accepterende van zeker huis, stal,
schuur en verdere gebouwen met den hof daaraan gelegen en de landerijen, weiden, hooi wassen
en zo verder, gestaan en gelegen onder Hulshout, actueel bij hem tweede comparant huurder
bewoond en in labeur.
Welke verhuur wederzijds is aangegaan voor een termijn van 12 eerstkomende jaren en zo zal
deze verhuring zo hij wilde van zijnen ’t wege moeten plaats grijpen voor een termijn van 24
eerstkomende jaren. Waarvoor hij huurder jaarlijks in voorlijf aan en ten huize des verhuurders
beloofde te betalen een som van 82 guldens in courant geld en in graanpacht 30 veertelen koren.
Is alhier mede gecompareerd Franciscus Van Asbroeck die zich verklaarde voor zijn voorzegde
zoon en den inhoud der conditie te stellen als borg.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Jan Franciscus
Helsen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 086.
Akte nr. 17

7 november 1791.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Sr. H. Verbist in kwaliteit van voogd testamentair
over Eugenia Bonhiver wettelijk ook in eed gesteld en procuratie hebbende van Maria Theresia
Bonhiver en Isabella Bonhiver door dezelfde verleden op datum van 22 september laatstleden
beiden bejaard en inwoonsters der stad Brussel en allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan
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Joseph Bonhiver en Carolina Cabau in hun leven inwoners van Westerlo, de gemelde Maria
Theresia Bonhiver gehuwd met Dieudonné Joseph Fassiaux, aan de meestbiedenden
publiekelijk zal te koop stellen zeker huis, stal gebouwen, hof en erven gestaan en gelegen alhier
in het dorp van Westerlo, groot in erve salvo justo … (leeg) roeden. Palende oost Gilliam Peeters
erfgenamen, zuid de clijne Laecke, west Gilliam Janssens erfgenamen en noord de straat. Volgen
de verkoopsvoorwaarden.
Verkocht op last van een rente van 1200 guldens ten behoeve van het Groot College of Sancti
Speritus binnen Loven op het huis en op de nog verdere gronden van erven der verkoopsters
geaffecteerd en bezet met Lovens maintenisse jaarlijks op 4 april welke de koper geheel tot zijn
last zal moet nemen …
Het voorschreven huis cum annexis op 8 dezer maand opgeroepen zijnde door den stadhouder
Teniers en daarvoor geboden Sr. Godefridus Verellen 1600 guldens de voorzegde rente daarin
begrepen en is als nu gecompareerd den gemelde Godefridus Verellen dewelke bij conventie en
akkoord aangegaan tussen hem ter ene en Sr. H. Verbist ter andere zijde het gemelde huis en
erve boven de erfelijke rente in koop aanvaarde voor de som van 700 guldens en stelde daarop 97
hoogen, Guilliam Van Schoubroeck stelde twee hoogen bij.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en M. Verbist.
Op 7 november na voorgaande drie zondagse proclamaties behoorlijk gedaan der voorschreven
huis heeft niemand daar meer voor geboden en is bij oproeping en stokslag in koop gebleven Sr.
Godefridus Verellen. Coram Amandus Helsen medicus licentiaat en Adrianus Seijen als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 091.
Akte nr. 18

6 december 1791.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Juffrouw Isabella Constantia Theresia
Bonhiver, bejaarde dochter inwoonster van Brussel alsmede als gelaste van haar twee zusters
Maria Theresia Bonhiver en Eugenia Bonhiver … publiekelijk aan de meestbiedenden te koop
zal presenteren de navolgende percelen van erven.
Eerste koop bestaande in een perceel hooi was gelegen in “ het hinterloms broeck “ onder
Herselt groot salvo justo 133 roeden of een zesde uit een bunder rijdende met nog een andere te
weten tegen de weduwe Gijsen van Tongerloo en Adriaen Siongers en alzo begrepen in de
voorschreven meerdere plek, groot salvo justo 2 bunders. Palende in het geheel oost den heer
doctor Verbiest en Jan Baptist Van Houdt, zuid Adriaen Siongers, west Maria Catharina Peeters
erfgenamen en de kerken van Zammel en Westerlo en noord de Laecke.
Martinus Van Aelten is bij derde werf in koop gebleven voor de som van 145 guldens en stelde
daarop 10 hoogen. Op 5 december is naar voorgaande drie kerkgeboden en lecture der condities
van het voorgaande perceel met stokslag en derdehalf in koop gebleven Martinus Van Aelten,
coram Martinus Verbist en M. Van Schoubroeck.
Tweede koop, een perceel land genaamd “ het blocxken ” groot salvo justo 150 roeden. Palende
oost Sebastiaen Roman erfgenamen, zuid de straat, west P. J. Meijnckens erfgenamen en noord
het Swaenenstraetje. En het voorstaande perceel land opgeroepen zijnde is bij derde werf en
proficiat des stadhouders in koop gebleven aan Jacobus Phillipus Meijnckens voor de som van
850 guldens en stelde daarop 25 hoogen en is mede gecompareerd Franciscus Peeters
verklarende zich te stellen als borg. Carolus Coomans verklaarde op de voorzegde tweede koop
alsnog 10 hoogen bij te stellen, ter presentie van Damian Friamont en M. T. Van Schoubroeck.
De derde koop bestaande in een perceel land groot salvo justo 500 roeden, gelegen in of omtrent “
het leemputten veldt “ alhier, leenroerig onder het Leenhof van dit markizaat. Palende oost
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Franciscus Peeters erfgenamen, zuid de dreef naar Zammel, west de weg door het veld en noord
de voorschreven erfgenamen Van Franciscus Peeters en de weduwe van P. Struijf molder.
Jacobus Philippus Meijnckens is bij derde werf koper gebleven voor de som van 1115 guldens
en stelde daarop 50 hoogen. Joannes Franciscus Gijskens stelde een hooge bij. Jacobus
Philippus Meijnckens stelde ook nog een hooge bij en is hij met stokslag en derde maal in koop
gebleven.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK.
VOLUME 6583.
1792.

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 099.
INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN DE ANNO: 1792.
Nr.1

Testament van Anna Cornelia Volders cappucineresse.

Nr.2

Conditie van twee percelen land verhuurd door den heer P.N. Mangelschots aan Guilliam
Goossens.

Nr.3

Conditie van verkocht hout door den heer Van Canart d’ Hamale.

Nr.4

Conditie van verhuur van een perceel land door den heer Mangelschots aan Peeter
Franciscus Hanegraefs.

Nr.5

Verhuur van een hoeve door den heer Mangelschots en C. Coomans aan Jan Franciscus
Peeters.

Nr.6

Procuratie verleden door den heer Mangelschots op de notaris C. Coomans.

Nr.7

Testament van Jan Baptist Leuckens en Anna Elisabeth Floris.

Nr.8

Akkoord tussen Jan en Anna Barbara Van Geel en Peeter Verachtert.

Nr.9

Testament van Michiel Neels.

Nr.10 Rentconstitutie van 400 guldens ten last van Franciscus Hasendoncks ten behoeve van de
Juffrouwen Norebrtina en Maria Theresia Halloint.
Nr.11 Commissie verleden door de heer P.N. Mangelschots op de notaris C. Coomans om een
hoeve te verkopen.
Nr.12 Rentconstitutie van 150 guldens tot last van Jan Baptist Jespers ten behoeve van Jan
Franciscus Nauwelaers.
Nr.13 Rentconstitutie van 100 guldens ten last van Joseph Matthijs ten behoeve van Joseph
Victor Verboven.
Nr.14 Conditie van verkochte meubelen door de erfgenamen van Maria Elisabeth De Winter.
Nr.15 Rentconstitutie van 300 guldens ten last van Jan Baptist t’ Seijen ten behoeve der
Juffrouwen Norbertina en Maria Theresia Halloint.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 103.
Akte nr. 1

7 januari 1792.
In den naem Godts amen

Op 7 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Cornelia Volders jonge dochter
inwoonster der stad Lier ten huize van den Eerwaarde heer Heijlen choordeken van het Capittel
der zelfde stad, zijnde gezond van lichaam, haar verstand, memorie en de nodige zinnen over
alles wel machtig en gebruikende, welke comparante verklaarde bij deze te ordonneren en te
sluiten dit haar testament of akte van uiterste wil, bij deze casserende, dood en teniet doende alle
voorgaande testamenten voor deze gemaakt hetzij voor notaris of pastoor.
Voor eerst recommandeerde zij haar dood lichaam te willen begraven ter gewijde aarde met een
eerlijke uitvaart naar staat en macht met een solemnele mis met diaken en subdiaken waar onder
is het doenlijk nog zullen moeten gecelebreerd worden drie gelezen missen tot lafenis van haar
ziel en dat ook voor lafenis haar ziel zullen moeten gecelebreerd worden 100 gelezen missen met
miserere en deprefundis tot acht stuivers, iedere mis te betalen en dezelfde te doen celebreren
door de eerwaarde paters Cappucinen.
Item legateerde zij aan de gelijke kinderen van Lucia de Winter gehuwd met Franciscus Leflot
alhier tot Westerlo haar gouden oorbellen of oorlockskens, haar zilveren schoengespen, haar
beste jack en rok en haar pristers stoffen faille en dat om redenen haar moverende. Dispositie van
haar resterende goederen, maakte zij aan het wettig kind of kinderen van haar enige zusters Lucia
Volders hetzij in dit haar eerste huwelijk met Franciscus Berghmans of in voorder huwelijk
verwekt of te verwekken en achter te laten hoofdelijksgewijs ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Joannes Van
Dingenen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 107.
Akte nr. 2

31 januari 1792.

Op 31 januari compareerde voor mij openbaar notaris, den heer Philippus Norbertus
Mangelschots bejaarde jongman inwoner alhier ter ene en Guillielmus Gossens weduwnaar
wijlen Maria Anna Van De Wouwer inwoner van Hallaar ter andere zijde, welke heer eerste
comparant verklaarde bij deze verhuurd en in pacht uit gegeven te hebben aan den tweede
comparant het nageschreven accepterende, te weten vooreerst zeker bunder land gelegen onder
Hallaar bij “ den hallaerschen aert “ genaamd “ de schoonscruijt “. Palende oost Adriaen
Vranckx, zuid Andries Van Roij, west “den Hallaer aert “ en noord Jan Van Loij.
Item alsnog een half bunder land onder Hallaer genaamd “ het neer veldt “. Palende oost Peeter
Heijlen, zuid Joseph Peeters, west Ambroos Keulemans en noord de straat naar “ looijdijck “, bij
hem comparant acceptant actueel beide in huur, welke huur wederzijds is aangegaan voor een
termijn van zes eerstkomende jaren, waarvoor de huurder beloofde te betalen 28 guldens courant
en bovendien in graanpacht drie veertelen zuiver leverbaar koren of rogge.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Jan Franciscus Helsen en Petrus
Franciscus Jansen als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 111.
Akte nr. 3

15 februari 1792.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege den heer Van Canard d’ Halmale, Heer van
Wittegracht & aan de meestbiedende zal te koop presenteren de hierna gespecificeerde kopen, zo
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bleek hout, eiken en elsen schaarhout als masten sparren en sleunsel. Volgen de
koopvoorwaarden en vermeldingen van de kopen en kopers met hun onkosten.
Bleekhout in “ het toontien Melis bosch “, stronken op “ de warande “, stronken
“ in de veldtstraet “ ….

O.a.:

Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle ten Wittegracht onder Westerlo, coram M. T.
Van Schoubroeck en Peeter Verswijvel.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 119.
Akte nr. 4

20 februari 1792.

Op 20 februari compareerde voor mij openbaar notaris den heer Philippus Norbertus
Mangelschots bejaarde jongman inwoner alhier ter ene en Petrus Franciscus Hanegraefs
bejaarde jongman inwoner van Bruggeneinde onder Heijst ter andere zijde, welke eerste
comparant verklaarde aan de tweede bij deze verhuurd te hebben zeker een perceel land, groot
een half bunder salvo justo, gelegen onder Hulshout. Palende oost de straat, zuid Hendrick Bosch
en Franciscus Janssens, west Franciscus Janssens voorschreven en noord Sebastiaen Peeters
en Jan Van Den Bruel en dat voor een termijn van twaalf eerstkomende en achtervolgende jaren
en waarvoor de huurder beloofde te betalen ten huize van de verhuurder en te tellen de penningen
van zeven en een halve koren veertelen die hij te markt zal moeten voeren naar Mechelen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Helsen en Hubertus Leemans
als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 124.
Akte nr. 5

5 maart 1792.

Op 5 maart compareerde voor mij openbaar notaris, den heer Philippus Norbertus
Mangelschots bejaarde jongman en C. Coomans notaris als administrateur der goederen van
wijlen de Juffrouwen Catharina Theresia Verlinden en Maria Anna Verlinden gezusters beiden
inwoners alhier tot Westerlo ter ene en Jan Franciscus Peeters bejaard en inwoner van
Herenthout gehuwd met Maria Verelst ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden bij
deze ieder van hun voor zoveel gerechtigheid en macht hebbende verhuurd en in pacht
uitgegeven te hebben aan de tweede comparant zeker huis, stal, schuur, schaapskooi en verder
gebouwen, met den hof, landerijen, beemden, hooi wassen, gras gewas, heiden en zo verder
daarvan dependerende zo en gelijk hij tweede comparant hetzelfde actueel in huur en labeur is
hebbende, gestaan en gelegen op “ den block “ onder Herenthout.
De huur werd aangegaan voor een termijn van 12 achtereen volgende jaren, waarvoor hij huurder
jaarlijks beloofde te betalen een som van 94 guldens courant Brabants geld de ene helft ten huize
van de heer Mantelschots en de andere helft aan den notaris Coomans en in graanpacht 40
veertelen koren Mechelse maat.
Volgen de huurvoorwaarden.
O.a.:

ook zal de huurder zonder korten alle jaren moeten leveren ten vervaldag in het klooster
van het Besloten hof binnen Herentals vier veertelen koren cijns.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Franciscus Bervoets en Jan
Franciscus Helsen als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 129.
Akte nr. 6

6 maart 1792.

Op deze 6 maart compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Philippus Norbertus
Mangelschots inwoner alhier, verklarende alhier bij deze te volmachten den notaris Carolus
Coomans insgelijks inwoner alhier om in zijn naam voor zoveel hem aangaat benevens de mede
deelhebbers als erfgenamen zo van vaderlijke als moederlijke zijde van wijlen de Juffrouwen
Catharina Theresia Verlinden en Maria Anna Verlinden voor de onverdeelde helft gezamenlijk
met de kinderen en erfgenamen van wijlen Gommarus Harts en de Juffrouwe Catharina
Rutgeerts voor de andere helft publiekelijk, hetzij voor hem in kwaliteit als notaris of van alzulke
andere notaris als hij benevens de mede deelhebbers zullen geraden vinden, te verkopen met drie
à vier zitdagen hetzij in één of meerdere kopen zekere hoeve met de landerijen, weiden, driessen,
bossen als andere erven daaraan annex, gestaan en gelegen onder Bevel en Kessel, bestaande
in 21 bunders erve en actueel in huur bij de weduwe van Gommarus Hermans, in de voegen
wijlen de voornoemde Sr. Gommarus Rutgeerts en de Juffrouw Catharina Theresia Verlinden
die in koop hebben verkregen tegens … (leeg), met verdere macht daarover te maken en te
passeren alzulke condities van verkoop … voor zoveel het part en deel des heer constituant
aangaat bestaande zo hij vermeende in drie vierde delen der voorschreven onverdeelde helft
onder zijn kwitantie te ontvangen ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van M. T. Van Schoubroeck en
Peeter Helsen als getuigen. Philippus Norbertus Mangelschots verklaarde niet meer te kunnen
schrijven ter oorzaak zijner onpasselijkheid.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 133.
Akte nr. 7

12 maart 1792.
In de naem Godts amen

Op 12 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Leuckens en Anna Elisabeth
Floris gehuwden en inwoners ten gehucht de Quaestraet onder de jurisdictie van Herselt, den
eerste comparant ziekelijk in een stoel en de tweede comparante gezond van lichaam, gaande en
staande beiden hun nodige zinnen, verstand en memorie wel machtig en gebruikend, welke
comparanten verklaarden hierbij te ordonneren en te maken dit hun testament en akte van uiterste
wil, ook casserende, dood en teniet doende alle voorgaande testamenten.
Willende dat hunne dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart en moeten er na ieders aflijvigheid in het particulier gelezen worden 20 gelezen missen tot
lafenis hunner zielen.
Dispositie van hun haafelijke goederen maakten zij den eerststervende aan den langstlevende den
eigendom, latende de legitieme portie aan hun enige dochter Maria Dimphna Leuckens te vinden
uit de erfgoederen bij hun testateuren achter te laten. Dispositie van hun erfgoederen maakten zij
aan elkaar de volle touchte gedurende hun leven en den eigendom aan hun enige dochter Maria
Elisabeth Leuckens.
Ingeval dat hun dochter kwam tot een huwelijkse of andere staat na de aflijvigheid van één van
hun testateuren zo wilden zij dat de langstlevende van hun beiden gehouden zal zijn te geven aan
hun dochter bij vorm van uitzet twee koeien en zes veertelen koren …
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van hun testateuren ten gehucht de Quaestraete onder
Herselt, coram M. T. Van Schoubroeck en Joachim Jacobs als geloofwaardige getuigen.
De testateuren verklaarden de waarde dezer dispositie niet te execederen de 950 guldens.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 137.
Akte nr. 8

27 maart 1792.

Op 27 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Van Geel bejaarde zoon van
wijlen Martinus Van Geel en Adriana Diricks inwoners van het gehucht Hasenhout onder Geel
en Anna Barbara Van Geel dochter van de voorschreven Martinus Van Geel en Adriana Diricks
bejaard en gehuwd met Wilhelmus Gaubergen inwoner van alhier ter ene en Petrus Verachtert
gehuwd met Joanna Helsen bejaard en inwoner van Hasenhout ter andere zijde zoon van wijlen
Joannes Verachtert en van de gemelde Adriana Diricks, welke comparanten verklaarden om
alle kwesties en geschillen te voorkomen die zouden kunnen ontstaan ter oorzaak ter verdeling
van de haafelijke meubelen en effecten achtergelaten bij wijlen den voorschreven Martinus Van
Geel met Adriana Diricks als wegens degene achtergelaten bij wijlen de gemelde Adriana
Diricks in haar tweede huwelijk met Joannes Verachtert.
Hetzij dat al de haafelijke meubelen en achtergelaten effecten onder hun comparanten bij deling of
verkoop de penningen zullen gedeeld worden in drie gelijke parten en delen, te weten een derde
part aan Joannes Van Geel, item een derde part aan Anna Barbara Van Geel en het resterende
derde part aan de gemelde Petrus Verachtert.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Philip Jacobus Wuijts en Peeter Van Deijck.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 140.
Akte nr. 9

25 april 1792.
In den name Godts amen

Zij kennelijk en één iegelijk die dit tegenwoordig openbaar instrument van testament zullen zien of
horen lezen dat voor mij openbaar notaris compareerde Michiel Neels wonende in de abdij van
Tongerloo, gezond van lichaam, gaande en staande zijn verstand en memorie wel machtig en
gebruikende, welke comparant verklaarde hierbij te maken en te ordonneren zijn testament.
Casserende, dood en teniet doende alle testamenten voor deze datum gemaakt en speciaal
hetgeen voor de notaris J. J. Van Roij op 14 juni 1785.
Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde bij form van sinckinghe, en
dat de diensten voor zijn ziel te doen zullen geschieden met een eerlijke uitvaart mis met drie
heren en alsnog twee missen van requiem ten dezelfde dag als doenlijk is. Item begeerde hij
testateur dat er zouden gecelebreerd worden 140 missen van requiem à rato van acht stuivers
ieder alwaar zijn executeur testamentair het believen zal.
Item begeerde hij testateur ingeval hij binnen de abdij van Tongerlo kwam aflijvig te worden dat
alsdan voor de domestieken der zelfde abdij die de uitvaart bijwoonden zal worden gegeven
volgens gewoonte en aan zijn vrienden die de uitvaart bij woonden in alle geval een ton Diesters
bier en een koek van drie oorden, en ingeval hij buiten de abdij kwam te overlijden dat dan aan zijn
geburen die de uitvaart bijwoonden zal gegeven worden een koek van één stuiver ieder zonder
enig bier.
Item maakte hij testateur aan Michiel Van Hove Gommerssone daar moeder af is Anna Elisabeth
Neels waarvan hij (doop)peter is voor een legaat zijn zilveren snuifdoos en zijn paar zilveren
schoengespen, als die met het overlijden nog zullen bevonden worden. Item maakte hij aan na te
noemen executeur testamentair Joannes Josephus Van Roij secretaris van Tongerloo zijn
commodekasken met zijn toebehoren en dat in plaats van de tantième van ontvangsten en
uitgaven der penningen door dezelfde executeur te doen en voor de devoiren tot hiertoe voor hem
testateur gedaan.
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Item begeerde hij testateur nadat hij na zijn overlijden alsnog zou competeren enige schriftelijke
obligaten of renten, dat dezelfde aan zijn na te noemen erfgenamen zullen moeten ontvangen
worden ter ontlasting van de executeur. Item begeerde dat al zijn klederen en lijnwaad en zijn
verdere meubilaire effecten publiekelijk zouden verkocht worden, uitgenomen het
commodekasken.
Dispositie van zijn verdere tijdelijke goederen maakte hij deze aan Anna Elisabeth Neels gehuwd
met Gommer Van Hove in volle eigendom, op last nochtans dat de voorschreven Anna Elisabeth
Neels en haar man verplicht zullen wezen aan ieder van hun beide kinderen gekomen zijnde tot
den ouderdom van 20 jaar zullen moeten betalen een som van 30 guldens.
De testateur stelde bij deze Joannes Josephus Van Roij secretaris van Tongerloo de macht van
executeur testamentair waarvoor hij boven het voormelde legaat ook zijn behoorlijk loon zal
krijgen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo, ter presentie van Andreas Van Hove en Peeter
Van Hemel ingezetenen alhier als getuigen aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 144.
Akte nr. 10

4 mei 1992.

Op 4 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Hasendoncx bejaard en gehuwd
met Catharina Bervoets inwoner van het gehucht Goorbeek jurisdictie van Herselt, welke
comparant verklaarde bij deze ter rente te hebben opgelicht uit handen van de Juffrouwen
Norbertina Halloint en Theresia Halloint een som van 400 guldens courant Brabants geld.
De comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker een half bunder land
geheten “ het binnenblock “ gelegen achter zijn huis in “ de goorbeeck “. Palende oost een
straat, zuid de Herbaen, west en noord Adriaen Van Den Poel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en de Heer
Amandus Helsen medicus licentiaat.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 147.
Akte nr. 11

27 augustus 1792.

Op 27 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Philippus Norbertus
Mangelschots inwoner alhier welke bij deze verklaarde volmachtig te maken den persoon van
Carolus Coomans notaris insgelijks inwoner alhier om in zijn constituante naam en van zijnen
‘t wegen voor drie indivisie parten benevens de verdere deelhebbers voor het resterende vierde
part als erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Anna Verlinden weduwe van wijlen den heer
Franciscus Dens in zijn leven secretaris van Casterle, publiekelijk hetzij voor hem of notaris zullen
geraden vonden te verkopen hetzij in één of meerder kopen zekere hoeve met de landerijen
weiden, driessen en ander erven daaraan annex, gestaan en gelegen tot Casterle, actueel gebruikt
wordende bij zekere Peeter Wils, mitsgaders zeker perceel zowel weide als land gelegen op “ den
cattenbergh “ in huur bij de weduwe van Hendrick Spaepen en een perceel land genaamd “ het
hoogh block “ in huur bij de weduwe Govaert Stas insgelijks aldaar gelegen, in de voege gelijk
de Juffrouw Maria Anna Verlinden dezelfde goederen heeft geconquisteerd met wijlen haar
voorschreven man Franciscus Dens en aan haar bij scheiding en deling bevallen.
Mitsgaders met verdere verkoop van zeker huisje gestaan tot Lier in “ de pertendonck “ in huur bij
Aert Verpoorten en een weide tot Laken in huur bij Franciscus Bellemans of zo wie, beide
komende uit den hoofde van wijlen Juffrouw Catharina Theresia Verlinden als zijnde aan haar
geconquisteerd met wijlen haar man Gommer Rutgeerts en aan haar bij scheiding en deling
bevallen tegen de erfgenamen van wijlen haar man ten dele bevallen.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Joannes Franciscus Helsen en
M. T. Van Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 150.
Akte nr. 12

17 september 1792.

Op 17 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Jespers jongman
en inwoner van Berghom jurisdictie van Herselt, welke comparant verklaarde bij deze ontvangen
en ter rente te hebben opgelicht uit handen van Joannes Franciscus Nauwelaers weduwnaar
van wijlen Maria van Gehuchten een som van 150 guldens courant Brabants geld.
De comparant verklaarde voor deze kapitale rente speciaal tot pand te stellen een perceel
bleckbosch groot salvo justo 50 roeden gelegen onder Herselt omtrent “ den asbroeck “. Palende
oost en noord Jan Tubbeckx erfgenamen, zuid “ het asbroeck “ en west Jan Baptist Esmans
erfgenamen. Hetzelfde perceel bos aan hem comparant competerende bij scheiding en deling
tegen zijn broers en zusters en voor de ander helft bij koop tegen dezelfde zijn zusters onder
gelofte van waarschap.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Amandus Van Genechten en M. T. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 154.
Akte nr. 13

6 oktober 1792.

Op 6 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Josephus Matthijs gehuwd met Anna
Catharina Van Nuten inwoners van Tongerloo, welke comparant verklaarde mits deze ontvangen
en ter rente te hebben opgelicht uit handen van Joseph Victor Verboven een som van 100
guldens.
De comparant rentgelder stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een
half bunder, gelegen onder Tongerloo met het huis daarop staande. Palende oost Adriaen Helsen
zuid Merten Claes met de Langhstraet en noord Adriaen Hemels. Hetzelfde perceel land aan hem
competerende bij koop tegen Cornelis Van Nuten erfgenamen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerloo ten huize van hem rentgelder, ter presentie van
Anthoon Van Den Mairendonck en M. T. Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 158.
Akte nr. 14

7 november 1792.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege de gelijke erfgenamen van wijlen Maria Elisabeth
De Winter bejaarde dochter als hier ten huize van de heer P. N. Mangelschots overleden,
publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop presenteren alle klederen, lijnwaad en verder
haafelijkheden aan de voorzegde overledene gecompeteerd hebbende.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus
gedaan en verkocht binnen Westerlo ten huize van Henricus Verbist in “ de Wildeman “,
telpresentie van Peeter Verswijvel en Peeter Verhaegen als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 165.
Akte nr. 15

8 november 1792.

Op 8 november compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Baptist ’t Seijen gehuwd met Anna
Peeters inwoners van Zoerle Parwijs, welke comparant verklaarde bij deze ontvangen en ter rente
te hebben opgelicht uit handen van de Juffrouwen Norbertina Halloint en Theresia Halloint
inwoonsters alhier een som van 300 guldens courant Brabants geld.
De comparant rentgelder stelde speciaal tot pand zeker perceel land groot salvo justo een bunder
gelegen in de Catovenstraet jurisdictie van Westerlo. Palende oost, zuid en noord de straat en
west Franciscus Sneijers, aan hem comparant competerende uit hoofde van zijn overleden ouders
bij deling zo hij verklaarde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Cornelis Versnel en den heer Amandus
Helsen medicus licentiaat als geloofwaardige getuigen.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6584
1793

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 169.
INDEX DER VOORSTAANDE AKTEN: 1793.
Nr.1

Conditie van verkocht schaarhout door de Juffrouwen Norbertina en Maria T. Halloint.

Nr.2

Conditie van verkochte meubelen door Cornelis Stercks.

Nr.3

Conditie van verkocht hout door de erfgenamen van Maria Elisabeth De Winter.

Nr.4

Conditie van verkochte erfgoederen door de erfgenamen van Maria Elisabeth De Winter.

Nr.5

Testament van Geertrudis Van Runtsbergen.

Nr.6

Codicille van Geertrudis Van Runtsbergen.

Nr.7

Conditie van verkochte meubelen van de wees van wijlen Sr. Godefridus Verellen.

Nr.8

Conditie van een verhuurde stede door Jan Baptist Vissers aan Peeter Plue.

Nr.9

Transport van een rente van 150 guldens door Rosa Matthei als executrice ten sterfhuis
van Geertruij Van Runtsbergen, aan Adriaen Caers en Anna Catharina Wouters tot last van
Anna Maria Tilemans weduwe van Adriaen Cauberghs.

Nr.10 Codicille van Anna Catharina Wouters gehuwd met Adriaen Caers.
Nr.11 Codicille van Theresia De Winter weduwe van Jan Baptist Vermeijen.
Nr.12 Transport van een rente van 900 guldens door de erfgenamen van P. J. Meijnckens ten last
van hun zuster Theresia Meijnckens ten behoeve van Jan Martien Wuijts.
Nr.13 Conditie van een verkocht huis en erve door Jan Verbiest aan Adriaen Mols.
Nr.14 Testament van Joannes Cornelius Van Dingenen.
Nr.15 Conditie van verkochte meubelen door Jan Baptist Bruggeman.
Nr.16 Testament van Jan Franciscus Van Uijtsel.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 172.
Akte nr. 1

10 januari 1793.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege de Juffrouwen Norbertina Halloint en Maria
Theresia Halloint publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop presenteren verscheidene
kopen schaarhout staande onder de gehuchten van Wesel, Quaestraet als elders onder de
jurisdictie van Herselt.
O.a.

op “ de Blijenbergh “ (= Blauwerg), “ het hooghveldt “, op “ de berckt “, op “ de
calverendriesch op het land aan de heide van Westmeerbeek, op “ de laerbergh “, het
bos aan “ het kiedorp “ ….

Aldus gedaan en verkocht onder Herselt, coram M. T. Van Schoubroeck en Jan Franciscus
Weckhuisen en meerder omstaanders.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 179.
Akte nr. 2

5 februari 1793.

Conditie en voorwaarden waarop men vanwege Cornelius Stercks inwoner alhier publiekelijk aan
de meestbiedenden te koop zal presenteren verscheidene haafelijke meubelen en effecten ten zijn
sterfhuis bevonden. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten
daaraan.
Aldus gedaan en verkocht binnen Westerlo, ter presentie van M. T. Van Schoubroeck en Peeter
Verswijvel als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 186.
Akte nr. 3

23 februari 1793.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege de gelijke erfgenamen van wijlen Maria
Elisabeth De Winter, publiekelijk aan de meestbiedende zal te koop stellen de nageschreven
kopen hout, zowel bomen als stronken. O.a. in de weide of dries aan “ de Saert bosschen “.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle Parwijs, coram Jan Baptist Van Dijck en G.
Van Heusden als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 190.
Akte nr. 4

11 maart 1793.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege de gelijke erfgenamen van wijlen Maria
Elisabeth De Winter te weten vanwege Anna Maria Van Hove, enige dochter van Peeter Van
Hove en Lucia De Winter bijgestaan Peeter Wouters haar man, item wegens Jan Baptist De
Winter Dilissone, bejaard, Peeter De Winter ook bejaard inwoner der stad Antwerpen, Catharina
De Winter bijgestaan met Joannes Van Dijck haar man inwoners als voor, de heer F. J. Lauwers
drossaard in kwaliteit al wettelijke voogd over de enige achtergelaten wees bij wijlen Laurentius
Lauwers en Elisabeth De Winter met naam Laurentius Lauwers.
Item Jan Baptist De Winter Hendrickssone, item vanwege de heren aalmoezeniers der stad
Antwerpen als oppervoogden over de vijf achtergelaten kinderen van wijlen … (leeg) Feijt en
Catharina De Winter met name Theresia Feijt, Joannes Feijt en Franciscus Feijt … en tot slot
wegens Maria De Winter inwoonster van Antwerpen bejaarde dochter, publiekelijk en notarieel zal
verkopen de nabeschreven percelen van erven.
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Eerste koop een perceel weide of dries onder Zoerle Parwijs bij “ de saert boschen “, groot salvo
justo 130 roeden. Palende oost Geerd Cuijpers, zuid Peeter Boogaerts, west Rijnier Van Der
Wespen erfgenamen en noord Jan Baptist Seijen, op last van enige cijns aan de Vrouwe van Geel.
Jan De Winter heeft hieraan nog huur over dit jaar. Peeter Heuijskens is bij derde werf koper
gebleven voor de som van 186 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en stelde als borg Peeter
Bellens van Morkhoven.
Tweede koop zekere weide gelegen in de Kathovenstraete groot salvo justo 130 roeden. Palende
oost Peeter Lemmens erfgenamen, zuid Jan Baptist Lemmens, west Willem Helsen en noord
Franciscus Van Leuffel. Hetzelfde perceel is in huur bij Jan De Winter. Adriaen Van Leuffel is bij
derde werf koper gebleven voor de som van 205 guldens stellende daarop een kwantiteit van 6
hoogen en voor borg Jan Baptist Van Dijck.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Zoerle Westerlo, coram G. Van Heusden en Peeter
De Ceulaer als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 196.
Akte nr. 5

2 april 1793.
In den naem Godts amen

Op 2 april compareerde voor mij openbaar notaris, Geertrudis Rundtsbergen bejaarde dochter
inwoonster alhier ziekelijk te bed liggende, haar memorie en verstand wel machtig en gebruikende
welke comparante verklaarde te ordonneren, maken en sluiten dit haar testament of akte van
uiterste wil en ook casserende, dood en teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze
gemaakt.
Willende dat haar dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart
en een solemnele mis met diaken en subdiaken en het spelen van het orgel en waar het doenlijk is
te celebreren 4 gelezen missen en ordonneren alsnog onmiddellijk na haar overlijden te celebreren
300 missen tot acht stuivers waarvan drie tot Scherpenheuvel, waarvan het zal vrijstaan of ten tijde
haar biechtvader zijnde van te celebreren 50 missen op bekwame tijd allen tot lafenis van haar ziel
en van haar ouders, broer en overleden zusters.
Willende dat onder den dienst van haar uitvaart aan het beeld van Onze Lieve Vrouwe in de kerk
alhier zal geofferd en ontstoken worden een witte wassen kaars van één pond in gewicht. Item
begeerde zij testatrice dat kort na haar overlijden in het cappelleken van Onze Lieve Vrouwe op “
den huijpensbergh “ alhier zullen moeten geofferd worden 10 ponden ‘ rute ‘ kaarsen.
Item legateert zij testatrice aan Maria Rundtsbergen religieuze in het Kapucinessen klooster tot
Antwerpen voor een aalmoes een stuk lijnwaad van omtrent elf of twaalf ellen met haar beste jack,
rock en twee van haar beste voorschoten. Item legateert zij aan de Arm Tafel van Westerlo in geld
eens een som van 350 guldens op last aan de armmeesters of regenten der Arm Tafel jaarlijks te
laten celebreren zeven gelezen missen met miserere en deprofundis voor altijd durende
jaargetijden voor haar testatrice, haar ouders, broer en zusters à 10 stuivers 2 oorden iedere mis.
Op verder last dat dezelfde armmeesters jaarlijks ten hunnen kost zullen moeten geven 5 guldens
aan de voorzegde Maria Rundtsbergen te betalen jaarlijks op den datum van haar sterfdag.
Item legateerde zij aan Rosa Matthei bejaarde dochter alhier al haar testatrices nonnen werk,
besloten in haar kist en bestaande in dooskens, kaskens met strooi geoculeerd opgewerkt als
anderszins met een dergelijke crusifix voor een gedenkenis.
Dispositie van haar resterende goederen, maakte zij in volle eigendom aan de wettige kinderen
van Andries Rundtsbergen haar oom, tot Testelt overleden staat bewijs en bij vooraflijvigheid van
één of meerdere der zelfde kinderen alzo in zeven stammen onder hun te verdelen.
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De testatrice stelde voor executeur testamentair den eerwaarde heer Henricus Casset
onderpastoor alhier tot Westerlo aan, hem biddende die last te aanvaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van de testatrice, coram Peeter Wuijts en
Joannes Verlinden als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht. De testatrice verklaarde door
haar ziekteniet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 201.
Akte nr. 6

9 april 1793.
In den naem Godts amen

Op 9 april compareerde voor mij openbaar notaris, Geertrudis Van Rundtsbergen bejaarde
dochter, ziek te bed liggende, haar memorie en verstand wel machtig en gebruikende, welke
comparante verklaarde mits deze te landeren voor goed en van waarde te houden alzulk
testament of akte van uiterste wil als zij comparante codicilleatrice op den tweede dezer maand
april van dit jaar voor mij notaris gepasseerd, mits deze beroepende, casserende, dood en teniet
doende vooreerst haar legaat van de aalmoes van vijf guldens courant geld jaarlijks welke zij
testatrice had gemaakt voor een aalmoes aan haar zuster Maria Van Rundtsbergen, als willende
dat dit zal zijn in het voordeel van haar gelijke erfgenamen bij haar testament gesteld.
Willende verder dat alsnu aan de Armmeesters van Westerlo maar zal moeten geteld worden voor
den last van jaarlijks te zullen moeten doen celebreren 7 gelezen jaargetijden een som van 250
guldens courant geld. Item legateerde zij aan Jan Baptist Rundtsbergen tot Testelt vooruit voor
een gift eens een som van 100 guldens courant geld.
Verder herroept zij codicilleatrice het artikel van haar voor mutueel testament waarbij zij als
executeur aanstelde den Eerwaarde heer actuele onderpastoor alhier of degene die op haar
sterfdag onderpastoor was, willende dat in de plaats van dien zal zijn Rosa Matthei bejaarde
dochter alhier, biddende deze last te willen aanvaarden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van haar codicillatrice, coram Petrus
Hermans en Petrus Berger beiden als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 204.
Akte nr. 7

18 april 1793.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Sr. L. Bouwen en Henrick Verellen, beiden als
wettelijke voogden over de enige achtergelaten wees van wijlen Sr. Godefridus Verellen en
Juffrouw Joanna Bouwen gehuwden, publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop presenteren
alle haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis bevonden.
Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. J. van Schoubroeck en Peeter Verswijvel
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 213.
Akte nr. 8

7 mei 1793.

Op 7 mei compareerde voor mij openbaar notaris Jan Baptist Vissers gehuwd met Anna Maria
Nuijers inwoner ten gehucht werzeel (Werzeel - Wezel) jurisdictie van Herselt ter ene en Peeter
Plue inwoner van hetzelfde gehucht ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde bij deze
verhuurd te hebben aan den tweede comparant zeker zijn huis, gebouwen met de annex gronden
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en vol labeur en gewin, gestaan en gelegen onder de voorzegde jurisdictie, actueel bij hem tweede
comparant bewoond en ook in huur en labeur.
De verhuring en huur is wederzijds aangegaan voor en termijn van zes achtereen volgende jaren
warvoor de huurder beloofde jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 16 guldens en in
graanpacht 4 veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, coram Peeter Vissers en den heer rector Cornelius
Versnel en H. J. Van Schoubroeck als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 217.
Akte nr. 9

23 juni 1793.

Op 23 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Rosa Matthei bejaarde dochter inwoonster
alhier in kwaliteit als executrice testamentair ten sterfhuis van wijlen Geertrudis Van
Rundtsbergen alhier binnen Westerlo overleden uitwijzende haar codicillen gepasseerd voor mij
notaris en verklaarde bij deze te cederen en te transporteren in volle eigendom aan en ten
behoeve van Adriaen Caers en zijn huisvrouw Catharina Wouters inwoners van Varendonck
hetzelfde accepterende te weten zekere obligatie of rente ten kapitaal van 150 guldens courant
geld staande tot last van Anna Maria Tielemans weduwe van wijlen Adriaen Cauwenberghs die
de voorstaande rente samen hadden opgelicht van wijlen Joanna Catharina Van Rundtsbergen
die de zuster was van de gemelde Geertruijt, welke obligatie was gepasseerd voor de notaris
Coomans binnen Westerlo op datum van 17 september 1780.
Daarbij tot pand stellende de voorschreven rentgelders een perceel land gelegen in “ de
ollemanshoeck “ jurisdictie van Herselt groot salvo justo drie zillen genaamd “ het pleuters
bosch “. Palende oost Marten Cauwenberghs rentlichters vader, zuid het convent der abdij van
Tongerloo, west Anna Maria Huijpens en noord de baan van Westerlo op Herselt, mitsgaders nog
een perceel hooi was in “ het asbroeck “ onder Herselt, groot anderhalfe zille. Palende oost
Cornelis Strooibants, zuid M. N. Van Schoubroeck, west Hendrick Rens en noord Anthoon De
Backer. Welk transport was geschied om en mits een gelijke som van 150 guldens die de
verkoopster mits deze van de acceptanten verklaarde ontvangen te hebben en ten volle voldaan.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 219.
Akte nr. 10

25 augustus 1793.
In den naem Godts amen

Op heden 25 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Catharina Wouters alsnu in
haar tweede huwelijk met Adriaen Caers inwoonster van Varendonck, gezond van lichaam, haar
verstand en memorie wel machtig en gebruikende, welke comparante verklaarde van waarde te
houden alzulk testament of akte van uiterste wil, gemaakt binnen Westerlo op 3 juli 1790 willende
dat hetzelfde zoude standgrijpen in al zijn punten, nochtans dat zij codicillatrice bij deze is
herroepende, casserende, dood en teniet doende hetgeen zij bij haar voorzegde testament in
faveur van haar man Adriaen Caers had gedaan en gelaten, hem gevende volle macht in geval
van nood of armoede, of gelijke of anderszins tot zijn eigen gebruik van erfgoederen te mogen
verkopen of belasten, gekomen zijnde van den kant van de naam Snoeks als willende dat al die
erfgoederen komende van den kant van wijlen haar eerste man Joannes Snoeks en van haar
overleden dochter Maria Catharina Snoeks Jansdochter in hun geheel zouden blijven, dewelke bij
haar voor beroepen testament daarin heeft geïnstitueerd ingevolge de condities bij hetzelfde
testament vervat, verbiedende dienvolgens mists deze enige de minste belastingen te doen of
verkopen op of van dezelfde erfgoederen behoudens het kappen, uitroeien en amoveren van
schaar en boomkanten op dezelfde gronden zullende nochtans daar op moeten russen slagen
voor eigen gebruik.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Henricus Josephus Van
Schoubroeck en Petrus Hermans als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 221.
Akte nr. 11

14 oktober 1793.
In den naem Godts amen

Op 14 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Theresia De Winter weduwe van wijlen
Jan Baptist Vermeijen inwoners alhier, gezond van lichaam, haar verstand en memorie over alles
wel machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde bij deze te landeren voor goed en van
waarde te houden alzulk testament als zij codicillatrice met wijlen haar man Jan Baptist
Vermeijen heeft gemaakt en gepasseerd voor de notaris P. H. Halloint en getuigen binnen
Westerlo op 8 juli 1769, willende dat haar begrafenis in de plaats van in de kerk alhier als nu zal
gedaan worden op het kerkhof en dat er ten dag van haar uitvaart moeten gecelebreerd worden
een solemnele mis met drie heren, het spelen van het orgel met voorgaande vigiliën, zullen op het
hoog altaar moeten gesteld worden het gewoonlijk licht voor kerkelijk gebruik alsmede op de
kandelaars. Item aan het baar vier kaarsen van vier pond gewicht alle in gele was en een kaars
van één pond aan het beeld van Onze Lieve Vrouwe in witte was.
Verder wilde zij codicillatrice dat er onmiddellijk na haar aflijvigheid zouden gecelebreerd worden
een dertigste te betalen jaar gewoonte, mitsgaders in de plaats van honderd gelezen missen tot
lafenis van har ziel alsnu in de plaats van dien met 500 gelezen missen met miserere en
deprofundis à acht stuivers iedere mis van dewelke ten minste twee zullen moeten gecelebreerd
worden onder den solemnele lijkdienst en verder 100 door de paters Augustijnen tot Herentals,
100 door de paters Minderbroeders tot Herentals en 50 door de heer De Winter prior in de abdij
van Sint Salvator tot Antwerpen, 50 door de paters Minderbroeders tot Turnhout en de resterende
door andere priesters en orders of naar gelieve.
Item begeerde zij dat er onmiddellijk na haar aflijvigheid uit de voorzegde 500 missen alhier in de
kerk zullen gecelebreerd worden twee gelezen missen na welke iedere mis aan de armen van
alhier die present waren op de begrafenis moeten gegeven worden zes veertelen koren in
gebakken brood dus twaalf veertelen samen.
Item legateerde zij codicillatrice aan den Eerwaarde heer De Winter prior in de abdij van Sint
Salvartoris binnen Antwerpen een som van 10 guldens en 10 stuivers voor een gift mitsgaders aan
zuster Anna Cornelia Volders religieuze in het klooster der Cappucineressen tot Brussel een
gelijke som van 10 guldens en 10 stuivers ook voor een gift en uit particuliere genegenheid voor
deze twee personen.
Item legateerde zij aan Peeter Van Roosbroeck haar actuele knecht eens een som van 40
guldens courant geld en dat voor zijn getrouwe diensten aan haar bewezen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Joannes Franciscus Nauwelaers
en Joannes Franciscus Vermeijlen (Vermijlen) als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 123.
Akte nr. 12

14 oktober 1793.

Op 14 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Theresia Meijnckens bejaarde
dochter inwoonster van alhier ten deze bijgestaan met een vreemde voogd aan haar ex officie bij
mij notaris aan haar gegeven. Welke comparante verklaarde bij deze geheel op haar private last te
nemen zekere kapitale rente of obligatie van 900 guldens als zij comparante benevens haar
moeder Anna Peeters en benevens haar broer Philippus Jacobus Meijnckens ter rente hadden
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ontvangen onder obligatie van en uit handen van Joannes Martinus Wuijts inwoner van
Tongerloo blijkens akte daar over gepasseerd voor mij notaris en getuigen binnen Westerlo op
datum van 10 januari 1791.
Om daarvan te ontlasten het kindsgedeelte voor de voorzegde rente en de intresten geassigneerd
en verbonden, bestaande in een juiste onverdeelde vijfde part van alle erfgoederen, bij wijlen haar
comparante ouders achtergelaten en bij haar broer Joannes Baptista Meijnckens nu genaamd
pater Angelicus in het kapucijnen orde bij zijn testament gepasseerd voor mij notaris op datum van
19 juli 1785 aan wijlen Anna Peeters haar comparantes moeder gemaakt en gelaten.
Verklarende speciaal tot pand te stellen zeker een perceel land groot een bunder geheten “ het
garsten block “ alhier. Palende oost de secretaris Coomans, zuid de Polderstraat, west den heer
intendant en den advocaat Bosquet en noord het straetje daar over den heer markies alhier.
Is alhier mede gecompareerd de voorzegde Joannes Martinus Wuijts rentheffer dewelke
hetzelfde als voorschreven heeft geaccepteerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Jan Baptist Heijns en Martinus Hermans.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 227.
Akte nr. 13

31 oktober 1793.

Condities en voorwaarden waarop dewelke Joannes Verbiest Adriaenssone weduwnaar van
wijlen Joanna Heijlen inwoner van Berghom jurisdictie van Herselt zo voor hem als gelaste van
zijn broer Martinus Verbiest ook bejaard en inwoner der jurisdictie Mol gehuwd met Maria Van
Genechten ingevolge van manuele procuratie en verklaarde mits deze verkocht te hebben in volle
eigendom aan en ten behoeve van Adrianus Mols en Maria Catharina Vetters gehuwden en
inwoners van Tongerloo te weten ieder van hun verkopers zijn juist onverdeeld derde part in zeker
huis, hof, en land daaraan, gelegen in de Molenstraat genaamd “ de Santhoeve “, waarvan het
resterende derde part competeerde aan Maria Verbiest de zus van de verkopers gehuwd met
Marten Goor.
Palende in het geheel oost Siardus … (leeg), zuid Siardus Schroeven, west Guilliam Mertens en
noord de Molenstraat, groot salvo justo 125 roeden, de koop werd aangegaan voor de som van
200 guldens en 131 hoogen alles in courant Brabants geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Arnoldus Verspreet en Martinus
Timmermans als geloofwaardige getuigen.
Dezelfde dag stelde Martinus Timmermans één hooge bij. Adrianus Mols verhoogde de
koopsom met één hooge bij te stellen en is hij met het geven van de derde stokslag op 31 oktober
koper gebleven.
Op 22 oktober 1785 voor de na te noemen getuigen, compareerden Joannes Verbist
Adriaenssone inwoner van Herselt tot Berghom ter ene en Adriaen Mols inwoner van Tongerloo
ter andere zijde, welke comparanten verklaarden bij deze onder elkaar over een gekomen zijn op
de volgende manieren:
Dat alzo het huis in de hier voorstaande notariële akte van verkoop op datum van 10 oktober 1793
in dit jaar is afgebrand en dat den verkoper op hetzelfde huis en annex gronden bij dezelfde
conditie van verkoop uit de koopsom op hetzelfde huis en erven, ter rente zou mogen laten staan
een som van 300 guldens courant geld hetgeen alzo is geschied …. Dat de tweede comparant
rentgelder op hetzelfde erf zal gehouden zijn een ander huis te timmeren of opbouwen zo haast
het aan hem mogelijk zal zijn.
Actum binnen Westerlo, present Norbert Hermans en M. N. Van Schoubroeck als getuigen.
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 233.
Akte nr. 14

30 november 1793.
In den naem Godts amen

Op 30 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Cornelius Van Dingenen
bejaarde jongman inwoner van Tongerloo, ziek te bed liggende, zijn memorie en verstand wel
machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde uit vrije wil en onbedwongen hierbij te
ordonneren zijn testament of akte van uiterste wil, ook casserende, dood en ten niet doende alle
testamenten voor deze gemaakt.
Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en
onmiddellijk daarna nog 120 missen ter zijner ziele lafenis. Dispositie van zijn haafelijke en erfelijke
goederen maakte hij in volle eigendom aan zijn vader Jacobus Van Dingenen.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuis van hem testateur binnen Tongerloo, ter presentie van
Jan Baptist Swolfs en Jan Baptist Van Looij als geloofwaardige getuigen. De testateur verklaarde
wegens zijn bezwaarlijke ziekteniet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 236.
Akte nr. 15

17 december 1793.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Sr. Jan Baptist Bruggeman (Brugman) en de
Juffrouw Joanna Bellemans mitsgaders van zijn moeder, publiekelijk zal te koop presenteren de
navolgende haafelijke meubelen en effecten.
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus
gedaan en publiekelijk verkocht, present J. Franciscus Helsen en Peeter Verswijvel.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 245.
Akte nr. 16

17 december 1793.
In den naem Godts amen

Op 17 december compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Van Uijtsel
bejaarde jongman inwoner alhier, ziek te bed liggende nochtans zijn nodige zinnen, verstand en
memorie over alles wel machtig en gebruikende, welke comparant hierbij te ordonneren zijn
testament of akte van uiterste wil. Casserende, dood en teniet doende alle zijn voorgaande
testamenten voor deze gemaakt.
Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde als een kerkelijk met een
solemnele mis met drie heren en het spelen van het orgel, onder welke dienst zullen moeten
gecelebreerd worden zes gelezen missen, behoorlijk licht op het altaar, aan de baar en aan het
beeld van Onze Lieve Vrouwe.
Item begeerde dat na aftrek der betaling van zijn uitvaart schulden, dertigsten en zo verder als hier
voor werd geordonneerd, uit den overschot der contante penningen zullen moeten gecelebreerd
worden zo veel gelezen missen van acht stuivers als er ten zijn sterfhuis nog zullen overschieten,
nochtans van nog moeten te betalen een gelezen mis te celebreren ’s anderdaags na zijn uitvaart
en waar dan zal moeten uitgedeeld worden 6 veertelen koren in gebakken brood aan de arme
mensen van alhier present geweest zijnde.
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Item wilt hij testateur dat af gesproken als voor ingeval zijn contante penningen niet sussistant
zouden zijn dat men het defect dier tot voldoening als voor zal vinden uit een som van 300 guldens
dewelke hij testateur nu eerdaags zou moeten gaan ontvangen bij zekere Jan Baptist Verlinden
tot Antwerpen.
Item legateerde hij voor een gedenkenis aan Franciscus Peeters tot Amsterdam Peterssone als
daar wonende op “ den Zeedeijck “ waarvan hij testateur (doop)peter is, eens een som van 100
guldens te vinden in een obligatie van 400 guldens ten last van Hendrick Schelders wonende op
“ den Zeedeijck “ tot Amsterdam.
Item legateerde hij testateur aan Anna Elisabeth Peeters de dochter van zijn zuster tot Hulshout
waarvan hij testateur ook (doop) peter van is, eens een som van 200 guldens, zijnde een obligatie
die hij testateur is hebbende tot last van Jan Baptist Volders wonende aan “ de heijblomme “
onder Zoerle Westerlo.
Item legateerde hij aan Joanna Van Uijtsel Peetersdochter waarvan hij ook vont peter is eens een
som van 250 guldens, bestaande in een obligatie ten last van Paulus Van Echelpoel en dat
speciaal voor haar goede diensten aan hem in zijn ziekte als anderszins gedaan. Item legateerde
hij testateur alle zijn klederen en lijnwaad, zilver, goud, kisten en zo verder bestaande in haafelijke
goederen ten zijn sterfhuis bevonden, behoudens en uitgenomen al hetgeen in geld bestaande
aan zijn broer Peeter Van Uijtsel.
Item wilt hij testateur dat jaarlijks omtrent zijn sterfdag tot Herselt in de kerk zal moeten
gecelebreerd worden een gezongen jaargetijde gelijk men aldaar is doende en dat zolang als zijn
broer Peeter Van Uijtsel en zijn zuster Maria Anna Van Uijtsel of één van hun in het leven zullen
zijn jaarlijks half en half te betalen.
Dispositie van zijn resterende erfgoederen maakte hij testateur in volle eigendom als volgt
vooreerst een kamer, schuur en binnenveld groot salvo justo 200 roeden. Item nog 150 roeden “
het reijeussel “. Item 350 roeden salvo justo “ de broeckxpleck “. Item 150 roeden “ het reckers
eussel “, al de voorschreven percelen, gebouwen aan zijn broer Peeter Van Uijtsel.
En verder disponerende de navolgende gronden van erven te weten een perceel land “ den
veulens dries “ groot salvo justo 180 roeden. Item salvo 100 roede bleeck bosch gelegen in “ de
langhdoencken “. Item 200 roeden hooi was in “ de langhdoncken “. Item een schaarbos “ den
meulenbosch “ waarvan de H. Geest Tafel alhier en andere ook deel in hebben, allen gelegen tot
Herselt. Al deze voorschreven percelen maakte hij testateur in volle eigendom aan zijn zuster
Maria Anna Van Uijtsel.
En disponeerde hij testateur nog verder van zij resterende renten en obligaten als over een van
400 guldens waarvan hij 100 guldens heeft gelaten aan Franciscus Peeters Peeterssone, dus
alsnog 300 gulden die hij is hebbende tot last van Hendrick Schelders op “ den Zeedeijck “ tot
Amsterdam. Item een obligatie of rente van 700 guldens tot last van Jan Baptist Verlinden tot
Antwerpen wonende aan de Sint Joris kerk.
Item een obligatie van 100 guldens ten last van de kinderen van Jan Baptist Wuijts ende ….
Item een rente of obligatie van 200 guldens ten last van Emanuel Thijs tot Herselt. Al deze renten
en obligaties maakte hij testateur in volle eigendom aan zijn broer Peeter Van Uijtsel en aan zijn
zus Maria Anna Van Uijtsel in de juist helft.
En verder alsnog disponerende over de navolgende obligaties of renten, te weten degene
trekkende tot Amsterdam ten last van zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit, komende in het
geheel tot 3000 Hollands courant geld, mitsgaders van gelijke renten aldaar staande ten last van
zijne Majesteit den Koning van Denemarken, komende ook tot 3000 guldens Hollands courant, op
deze twee voorschreven, maakte hij de volle touchte en geniet aan zijn broer Peeter Van Uijtsel
voor een juiste helft en aan zijn zus Maria Anna Van Uijtsel de andere juist helft gedurende hun
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leven en den eigendom daarvan maakte hij testateur voor de juiste helft aan de kinderen van zijn
broer Petrus Van Uijtsel en voor de andere helft aan de kinderen van zijn zuster Maria Anna Van
Uijtsel.
Kiezende hij testateur voor zijn executeur testamentair zijn broer Peeter Van Uijtsel en bij zijn
aflijvigheid zijn zoon Paulus Franciscus Van Uijtsel, alles op hun redelijke en behoorlijk salaris
als in dergelijk gelogen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Franciscus Goossens en Lauwrentinus
Henricus De Velle als geloofwaardige getuigen.
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NOTARIAAT M.N. VAN SCHOUBROECK
VOLUME 6585
1794

WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 257.
Akte nr. 1

14 februari 1794.
In den naem Godts amen

Op heden 14 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Henricus Van Loij en Elisabeth
Ven gehuwden en inwoners van het gerucht de Quaestraete jurisdictie van Herselt, den eerste
comparant ziek zittende in een stoel en de tweede comparante gezond van lichaam. Welke
overdenkende de broosheid, de zekerheid des dood zonder van deze wereld te willen scheiden
zonder te disponeren van alle hunne gelijke goederen aan hun bij Godt almachtige op deze wereld
verleend en verklaarden bij deze hierbij te ordonneren en te sluiten hun testament of akte van
uiterste wil.
Begerende bij deze casserende, dood en teniet doende alle voorgaande testamenten bij hun
testateuren enigszins voorwaardelijk gemaakt hetzij voor pastoor of notaris.
Voor eerst willende dat hunne dode lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde met een
eerlijke uitvaart, solmenele dienst naar staat en macht, waaronder moeten gecelebreerd worden
zoveel gelezen missen als er gevoegelijk zullen kunnen gescheiden, het welk ook zal moeten
gescheiden voor de langstlevende van hun beiden.
Dispositie van hunne resterende goederen, zo haafelijke als erfelijke, geven en maakten zij
testateuren de macht van liber dispositie en gevende deze den eerststervende aan de
langstlevend van hun beiden de volle eigendom, nochtans de legitieme portie aan hun
gemeenschappelijke kinderen in dit hun huwelijk te samen verwekt en te verwekken. En alzo hun
twee kinderen te weten Joannes Van Looij en Elisabeth Van Looij alreeds tot een huwelijkse
staat gekomen zijnde en alreeds ieder in het particulier genoten hebben salvo justo 150 guldens
….
Adus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ten woonhuis van hun testateuren, ter presentie van
Peeter Van Hove en Joannes Briers als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 261.
Akte nr. 2

27 februari 174.
In den naem Godts amen

Op 27 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Francisca Rosa Matthei, bejaarde
dochter inwoonster alhier, gezond van lichaam, gaande en staande, haar verstand, memorie en
nodige zinnen over alles wel machtig, welke comparante verklaarde mits deze te ordenneren en te
sluiten dit haar testament of akte van uiterste wil, casserende dood en teniet doende alle
voorgaande testamenten, codicillen bij haar testatrice enigszins voor deze datum gemaakt.
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Voor eerste recommandeerde zij dat haar dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde
met een solemnele mis met diaken en subdiaken, het spelen van het orgel en de voorgaande
vigiliën, onder welke dienst zullen moeten gepresenteerd en gecelebreerd worden 4 à 6 gelezen
missen als het doenlijk is, mitsgaders een zo genaamd dertigste op het hoog altaar ten dage der
uitvaart moeten gesteld worden en op de zijde des kandelaars het ordinair waslicht en aan het
beeld van Onze Lieve Vrouw een kaars van één pand in gewicht en aan het baar 4 kaarsen ieder
van 4 ponden alles in witte was.
Willende verder dat er onmiddellijk na haar aflijvigheid tot haar ziele lafenis alsnog zouden
gelebreerd moeten worden vier honderd missen mer miserere en deprofundis en iedere mis te
betalen met acht stuivers, waarvan dat er honderd door de paters Minderbroeders van Diest, vijftig
door de Minderbroeders tot Herentals en vijftig door degene van Tunrhout, vijftig door de paters
Carmaleiten van het klooster van Tacet? tot Loven en vijftig door de pater … (leeg).
Verder wilt hij nog door de paters Kapucijnen van Aarschot zouden moeten gecelebreerd worden
100 dergelijke missen, te weten 50 voor de zlielen van wijlen haar ouders en vijftig tot lafenis der
zielen van wijlen haar twee overleden zusters, mitsgaders wilt zij testatrice dat er onmiddellijk na
haar uitvaart alsnog zouden moeten gecelebreerd worden en mis met uitdeling van vier veertelen
koren in gebakken broden naar dezelfde missen aan de arme mensen dezer gemeente in deze
mis geweest zijnde.
Item legateerde zij testatrice aan haar nicht Maria Theresia Tibors bij haar actueel wonende en in
gemeenschap zijnde van commerschap, alle hare testatrices haafelijke meubelen en effecten en al
hetgeen voor haave kan gerekend worden en dat om redenen haar moverende. Zo nochtans dat
onder deze haafelijkheid niet zullem mogen gerekend de obligaties of renten dewelke zij testatrice
in eigendom was hebbende voor den tijd zij met haar voorzegde nicht Maria Theresia Tiborts
gezamenlijk in gemeenschap is gaan wonen, belopende deze obligaties te samen de som van
1450 guldens courant geld, als willende dat deze zullen volgen en komen aan hierna te noemen
erfgenamen, als erfgoederen en alzo moeten aanzien worden.
Komende zij testatrice verder ter dispositie van al haar erfelijke goederen, waaronder ook
begrepen de voorschreven veertien honderd en vijftig guldens obligaties of renten en generalist
waarover zij macht heeft en al dezelfde maakte zij testatrice in volle eigendom aan de wettige
kinderen achtergelaten bij wijlen haar zwager Philippus Tiborts en haar zuster Joanna Matthei
samen in huwelijk zijnde verwekt hoofdelijk gelijk en bij hunne voor aflijvigheid aan hunne wettige
representanten, dezelfde daarin alzo roepende en noemende met vol recht van institutie, op last
nochtans dat dezelfde haar erfgenamen jaarlijks voor een aalmoes zullen moeten geven aan pater
Marianus van Oosterloo kapucijn in het convent der Eerwaarde paters Kapucijnen tot Brussel,
actueel staande een som van 10 guldens en 10 stuivers courant Brabants geld, waarvan dezelfde
pater Marianus neef van haar testatrice jaarlijks zal gehouden zijn te celebreren die gelezen
missen tot lafenis van haar ziel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Cornelius Stercks en M. T. Van
Schoubroeck als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 266.
Akte nr. 3

19 februari 1794.
In den naem Godts amen

Op 19 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Daems bejaarde jongman
inwoner van Oosterloo jurisdictie van Geel, ziek te bed liggende, zijn verstand, memorie en nodige
zinnen over alles nochtans wel machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde hierbij te
maken en te sluiten dit zijn testament of akte van uiterste wil, en ook teniet doende alle
testamenten, codicillen bij hem testateur voor deze gemaakt.
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Voor eerst recommandeerde hij testateur om zijn dood lichaam te begraven ter gewijde aarde met
een eerlijke uitvaart zo gelijk men alhier in gewoonte is te doen, willende dat er onmiddellijk na zijn
overlijden tot lafenis zijner ziel zouden moeten gecelebreerd worden vijf gelezen missen.
Item wilde en begeerde hij testateur dat er alsnog jaarlijks omtrent zijn sterfdag in de kapel alhier
tot Oosterloo zullen moeten gecelebreerd worden drie gelezen missen ten eeuwige dagen al een
altijd durende jaargetijde, één tot lafenis der ziel van hem testateur, één tot lafenis der ziel van zijn
overleden vader en de derde voor zijn overleden moeder. Dispositie van zijn goederen zowel de
haafelijke als de erfelijke maakte hij testateur in volle eigendom aan zijn broer Joannes Daems.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterloo jurisdictie van Geel, coram Jan Baptist Van
Genechten en Guillielmus Huijpens als geloofwaardige getuigen. De testateur verklarende wegens
zijn bezwaarlijke ziekteniet meer te kunnen schrijven.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 269.
Akte nr. 4

28 april 1794.

Condities en voorwaarden waarop men vanwege Joannes Franciscus Kiesecoems gehuwd
hebbende Anna Maria Beullens, inwoner van Onze Lieve Vrouwen Tilt, publiekelijk aan de meest
biedenden zal te koop presenteren de nabeschreven percelen van erven.
Eerste koop bestaande in een perceel land groot salvo justo een bunder gelegen in “ het
backsveldt “ alhier. Palende oost de veldweg, zuid Peeter Vincks erfgenamen, west Peeter
Struijven erfgenamen en noord den heer Bosquet in huur bij Adriaen Derboven. Het
voorgeschreven perceel opgeroepen zijnde is bij derde werf deze koop gebleven aan Anna
Elisabeth Verluijten weduwe van P. Peeters voor de som van 1200 guldens en stelde daarop
nog 20 hoogen, en is hier mede gecompareerd Jan Franciscus Vermijlen verklarende zich te
stellen als borg. Franciscus Peeters verklaarde in den naam van Anna Elisabeth Verluijten op
deze koop nog te stellen 10 hoogen. Op 28 april compareerde Peeter Derboven en stelde nog 15
hoogen bij in presentie van Joseph Van Gansen en Peeter Hermans.
Tweede koop bestaande in een derdel land oostwaarts waarvan het wederdeel westwaarts is
gelegen in “ het backsvekdt “ alhier. Palende oost den voetpad op Tongerloo en den hof van “ de
biest “ zuid dezelfde hof en de huiskens van “ de biest “, west het wederdeel of den derde koop
en noord de erfgenamen van den heer P. N. Mangelschots en Peeter Struijf erfgenamen.
Franciscus Helsen is bij derde werf koper gebleven voor de som van 435 guldens en stelde
daarop nog 20 hoogen en stellende voor borg Jan Franciscus ‘t Seijen.
De derde koop bestaande in een derde land op de wederhelft van de voorschreven tweede koop
westwaarts gelegen, alhier in “ het backsveldt “. Palende oost het voorschreven wederdeel, zuid
en noord het Beneficie van het kasteel en west het Bacx straatje. De lijfkoop bestaat in 25 potten
bier met degene te drinken bij naardere hoogen en zijn tot kopers last, te betalen ten dage van den
stokslag. Franciscus Peeters is bij derde werf koper gebleven voor de som van 400 guldens en
stelde daarop 10 hoogen en stellende als borg Joannes Franciscus Vermijlen. Peeter Norbertus
Hermans verhoogde deze koop met 10 hoogen en stelde voor borg Peeter Verboven.
De vierde koop bestaande omtrent een derdel land op “ de kleine leugen “. Palende oost Jan
Baptist Van Gansen, zuid de Leugenloop, west Hendrick Verbist en noord de dreef. Willem
Goubergen is bij derde werf koper gebleven voor de som van 450 guldens en stelde daarop een
kwantiteit van 15 hoogen, stellende voor borg Peeter Verboven.
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo, in presentie van F. Teniers en Peeter
Verboven als getuigen.
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Volgen nog verklaringen aangaande kaarsbrandingen tot aanwijzing van de kopers, Franciscus
Helsen van de tweede koop, Peeter Hermans als koper van de derde koop.
Nota bene dat de kaarsbrandingen over den vierden koop van Willem Gauwbergen hierachter
staat achter de akte N° 6 zijnde de twee akten N° 5 en 6 daar bij erreur tussen ingebonden.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK – 276.
Akte nr. 5

29 april 1794.

Op 29 april compareerde voor mij openbaar notaris Franciscus Hasendoncks gehuwd met
Catharina Bervoets inwoner van het Watereijnde jurisdictie van Herselt, welke comparant
verklaarde bij deze ontvangende hebben uit handen van de Juffrouwen Norbertina Halloint en
Maria Theresia Halloint gezusters en inwoonsters alhier, een som van 100 guldens.
De comparant rentgelder stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel land,
groot een half bunder gelegen onder Herselt. Palende oost Matthijs Lauwrijs, zuid en west zijn zelf
en noord Franciscus Bervoets en D. Hasendoncks. Aan hem rentgelder competerende bij
scheiding en deling tegen zijn broeders en zusters gepasseerd voor de notaris C. Coomans en
getuigen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Petrus Norbertus
Hermans als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 280.
Akte nr. 6

24 mei 1794.

Op 24 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Jacobus Celen weduwnaar van wijlen
Catharina Peeters inwoner van Varendonck, welke comparant verklaarde bij deze ontvangen te
hebben van Jan Baptist Wuijts weduwnaar van wijlen Elisabeth Peeters inwoner van Wesel
jurisdictie van Herselt in verscheidene paijementen en op verscheidene tijden een som van 450
guldens en dat in voldoening en afkwijting van een gelijke som of obligatie van 450 guldens
courant geld als voor met de verlopen intresten daar over verschenen, waarvan de akte was
gepasseerd voor mij notaris op 17 januari 1787, verklarende hij comparant overzulks ten volle
vergenoegd te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram H. J. Van Schoubroeck en P. N. Hermans
als getuigen.

Volgt, stokslag van een perceel land zijnde begrepen in de conditie Nr. 4 hier voor staande voor
memorie. Op 28 april de vierde koop opgeroepen zijnde is bij derde stokslag koper gebleven
Willem Gaubergen.
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NOTARIAAT M.N. Van Schaubroeck
VOLUME 6586
1795 - 1796

NOTARIELE AKTEN DE ANNIS: 1795 en 1796.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 287.
Akte nr. 1

5 januari 1795.

Op 5 januari compareerde voor mij openbaar notaris C. Coomans Guilliamssone inwoner alhier
vertonende zekere kwitantie luidende als volgt:
Den ondergeschreven verklaarde bij deze ontvangen te hebben uit handen van de weduwe
Martinus Van Hemelen een som van 600 guldens Brabants courant geld in afkwijting van een
rente van gelijk kapitaal als wijlen Martinus Van Hemelen heeft gelicht op 15 november 1785 bij
akte gepasseerd voor de notaris M. N. Van Schoubroeck, verklarende tot dien van dezelfde
alsnog ontvangen te hebben den intrest tot op deze datum verlopen, belopende tot 25 guldens één
stuiver diende deze voor kwitantie in de cassatie. Verklarende hij comparant vergenoegd en
voldaan te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Philippus Van
Den Bergh als getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 289.
Akte nr. 2

29 januari 1795.
In den naem Godts amen

Op 29 januari 1795 compareerde voor mij openbaar notaris, den Eerwaarde heer Joannes
Baptista Josephus Herla presbyter ook inwoner alhier, gezond van lichaam zijn verstand,
memorie en vijf zinnen over alles wel machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde hierbij
te ordonneren en te sluiten zijn testament of akte van uiterste wil en mits deze casserende, dood
en teniet doende alle voorgaande testamenten.
Willende dat zijn dood lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde zo en gelijk men de
solemnele kerkelijken alhier gewoon is te begraven met een solemnele mis met drie heren
voorgaande vigiliën en een dertigste, vol licht op de altaren, aan de baar en aan de beelden zo en
gelijk het voor de ouders van hem testateur is geschied, willende dat er onmiddellijk na zijn
overlijden nog zullen moeten gecelebreerd worden 500 gelezen ziele missen.
Iten begeerde en laat hij testateur aan zijn actuele dienstmeid Maria Catharina Hermans al zijn
haafelijke meubelen en effecten in volle eigendom, hieronder nochtans geenszins gerekend de
gereede penningen te vinden ten sterfhuis, ook geen achterstallige revenuen, nog inkomsten uit
pachten of andere mitsgaders en ook geen zilverwerk en dat haar natuurlijk leven gedurende, op
last van hetzelfde behoorlijk te onderhouden, hetzelfde te mogen verhuren ten geheel of ten dele.
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Willende dat na de dood van Maria Catharina Hermans zijn voorschreven huis, gebouwen, hof en
erve publiekelijk zullen worden verkocht door de wethouders van alhier, dezelfde daartoe
volkomen macht gevende en dat de penningen daarvan te ontvangen zullen overgeteld worden
aan de regenten der Arm Tafel van Westerlo ten behoeve van dezelfde H. Geest Tafel om ter
rente uitgesteld te worden op goede sussistante panden, waarvoor de armsten van Westerlo
jaarlijks alsdan alhier in de kerk zullen moeten celebreren een altijd durende gezongen jaargetijde,
met orgel en voorgaande vigiliën, met uitdeling van vier veertelen koren in gebakken brood aan de
armen die in de mis present geweest zijn alles tot lafenis der ziel van hem testateur en de heer
Anthonis Alexander Herla en de Juffrouw zijn huisvrouw des testateuren ouders en tot lafenis der
zielen van wijlen de zusters van hem testateur. En alzo aan hem testateur is afgekweten een rente
van 70 guldens courant geld door Andries Bogaers gestaan hebbende ten zijne last op zijn
goederen gelegen onder Zoerle in de Renderstraet competerende aan het Beneficie van Onze
Lieve Vrouwe altaar alhier, en tot nog toe niet ter rente geremplaceerd, zo begeerde hij testateur
dat ingeval hij het voorzegde kapitaal in zijn leven niet ter rente zou uitgezet hebben, zijn na te
noemen erfgenamen in dat geval zullen gehouden zijn hetzelfde te doen, zo doenlijk immers
binnen een jaar na zijn aflijvigheid.
Ook willende dat zijn erfgenamen zijn obligaties der missen zowel van Benefiet van Onze Lieve
Vrouw als van het beneficie Sancti Servasie tot Herselt zullen moeten doen celebreren tot Sint Jan
Baptist misse na zijn overlijden.
En alzo Joannes Lots inwoner der stad Brussel de directie is hebbende over zijn testateuren huis
gestaan binnen dezelfde stad daarvan de ontvangsten en geheel winst is hebbende, zo is den wil
van hem testateur dat den voorzegde Joannes Lots na de dood en aflijvigheid van hem testateur
over deze administratie ontvangsten en uitgaven over hetzelfde huis gedaan geen de minste
rekening of bewijs zal moeten doen aan wie het ook zij, als willende en latende hij testateur aan
hem Joannes Lots al zijn ontvangsten dewelke hij des aangaande is hebbende, alles om redenen
hem moverende.
Dispositie van zijn resterende goederen te weten van zijn resterende penningen, zilverwerk en alle
erfelijke goederen maakte hij te weten een juiste helft aan zijn vaderlijke vrienden te weten aan
Franciscus De Perij inwoner tot Brussel omtrent de Laecke poort en aan de verdere vaderlijke
vrienden in gelijke graad bestaande, zo heeft die ter zijner kennis gevraagd tot driemaal te doen
stellen in de gazette van Brussel dezelfde zijn vaderlijke vrienden daarin alzo voor de juiste helft
roepende, noemende en instituerende staaksgewijs en de andere juiste helft van de resterende
goederen maakte hij in volle eigendom aan zijn moederlijke vrienden te weten aan Maria De Knop
voor één stam, aan Anna De Knop voor de tweede stam, beide deze kinderen van Jacobus De
Knop, item aan Elisabeth Lots voor de derde stam, aan Carolus Lots voor de vierde stam en
aan Joannes Lots voor de vijfde stam, deze drie laatste kinderen van Joannes Lots en Maria De
Leeck en alzo in vijf gelijke praten te delen.
Om dit zijn testament beter te laten achtervolgen zo begeerde hij testateur dat de drie kinderen van
Joannes Lots te stellen als executeurs van dit zijn testament.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo te huize van hem testateur, coram Martinus Triphon
Van Schoubroeck en Joannes Philippus Van Den Bergh als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 296.
Akte nr. 3

27 februari 1795.

Op 27 februari compareerde voor mij openbaar notaris Catharina Verdoenck laatste weduwe van
wijlen Adriaen Van Genechten inwoonster van het gehucht Berghom jurisdictie van Herselt, mede
comparerende Jan Franciscus Broeckhoven en Maria Dimphna Broeckhoven haar eerste
comparante kinderen verwekt in haar eerste huwelijk met wijlen Franciscus Broeckhoven welke
comparante verklaarde bij deze ontvangen en ter rente gelicht te hebben uit handen van Peeter
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Peeters en Anna Catharina Struijven gehuwden en inwoners van alhier een som van 75 guldens
courant Brabants geld.
De tweede comparanten stelde speciaal tot pand zeker een perceel beemd groot 200 roeden salvo
justo genaamd “ den papenbempt “ gelegen onder Herselt omtrent “ de witbergen “. Palende
oost den notaris Guilliam Peeters, zuid Adriaen Verstappen, west Elisabeth Huijpens erfgenamen
en noord de erfgenamen van Cornelis Tiborts met “ den molenbempt “. Aan de tweede
comparanten competerende bij de dood van hun vader Franciscus Broeckhoven zo zij
verklaarden.
De derde comparante bij deze verklarende bejaard te zijn en hierbij bijgestaan met haar voorzegde
broer Jan Franciscus Broeckhoven. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T.
Van Schoubroeck en Peeter Hermans als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 299.
Akte nr. 4

29 december 1795.

Op 29 december compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Van Eijsendijck en Maria
Dimphna Verstappen gehuwden en inwoners alhier tot Westerlo, welke comparanten verklaarden
bij deze alreeds vanop den 28ste oktober laatst leden ter rente te hebben opgelicht en ontvangen
te hebben uit handen van Maria Catharina Hermans insgelijks inwoonster alhier, een som van
200 guldens courant Brabants geld in goede munten.
Zij comparanten rentgelders verklaarden te verbinden hun personen en goederen, zowel haafelijke
als erfelijke, hebbende en verkrijgende en aanzocht zijnde genoegzame panden te stellen. En is
hier mede gecompareerd Adrianus Verstappen inwoner van Tongerlo en vader van de voorzegde
Maria Dimphna Verstappen zich voor deze rente als borg te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram Peeter Norbert Hermans en Guillielmus
Coomans als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 303.
Akte nr. 1

2 januari 1796.

Op heden 2 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Henricus Wouters en Maria Hoes
gehuwden en inwoners van Oevel, welke comparanten verklaarden ter rente te hebben opgelicht
en ontvangen uit handen van Amandus Franciscus Wouters des eersten comparants broer,
bejaarde inwoner der stad Aarschot, een som van 250 guldens courant Brabants geld.
De comparanten rentgelders stelden hiervoor speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ de
bosch “ onder het dorp van Oevel, groot salvo justo drie zillen. Palende oost de baan op
Herentals, zuid de baan op Morckhoven … en noord … (leeg) Batvens tot Mol.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, coram M. T. Van Schoubroeck en Guillielmus
Coomans als geloofwaardige getuigen.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 305.
Akte Nr. 2

5 januari 1796.
In den naem Godts amen

Op 5 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Bulkens en Anna Catharina
Gillain gehuwden en inwoners van Norderwijck, beiden gezond van lichaam, hun verstand en

Notariaat Martinus Norbertus Van Schoubroeck 1775-1796

Pagina | 318

memorie wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden bij deze te ordonneren hun
testament of akte van uiterste wil en bij de ook casserende, dood en teniet doende alle andere
akten van uiterste wil bij hun testateuren voor deze gemaakt.
Voor eerst recommandeerden zij testateuren dat hun dode lichamen zouden begraven worden ter
gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en willende dat na het overlijden van ieder van hun in
particulier zouden gecelebreerd worden 200 missen van requiem tot lafenis hunner zielen.
Dispositie van hun haafelijke goederen maakten zij testateuren den eerststervende aan de
langstlevenden van hun beiden in volle eigendom aan elkaar en de legitieme portie aan hun kind of
kinderen ingeval zij er kwamen bij dit hun huwelijk te verwekken.
Verder disponeerden zij testateuren van hun erfelijke goederen deze te maken den eerststervende
aan de langstlevende de volle touchte en geniet gedurende het leven der langstlevende van hun
beiden en den eigendom daarvan ingeval van kind of kinderen in dit huwelijk te verwekken en
gevende daaraan de volle eigendom. Ingeval van geen kinderen deze erfelijke goederen te maken
aan hun wederzijdse bloedverwanten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten huize van mij notaris, coram Mathias Josephus
Van Schoubroeck en Peeter Norbertus Hermans als geloofwaardige getuigen hiertoe speciaal
aanzocht.
WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 307.
Akte nr. 3

14 januari 1796.

Condities en voorwaarden waarop de notaris M. N. Van Schoubroeck vanwege Petrus Vernelen
inwoner van Mol gehuwd met Anna Barbara Stessens naar voorgaande kerkgeboden,
publiekelijk aan de meestbiedenden zal te koop presenteren zeker een dagwand broeks (hooiwas)
de maten onbegrepen, gelegen in “ het wilbroeck “ onder de jurisdictie van Zichem genaamd “
den boeschotschen heuvel “. Palende oost Jan Goris, zuid …(leeg), west Hendrick Somers en
noord Peeter Wilants weduwe. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
De kkaarsbranding bij deze verkoop zal gehouden worden ten huize van Henrick Verbiest in “ de
Wildeman “ binnen Westerlo diende deze daar over voor behoorlijke advertentie. Item wordt het
voorzegde perceel hooi was verkocht en op last van een rente kapitaal van 50 guldens wisselgeld
ten behoeve van Theresia Laeremans gehuwd met P. J. Meijnckens of zo wie waarover den
koper den intrest tot zijn last nemen zal.
Op zeven januari 1796 heb ik notaris deze voorstaande condities alhier binnen het dorp Testelt ten
huize van Henrick Miles in “ de Voort ” gehouden den eerste zitdag tot verkoop van het dagwand
hooiwas als wanneer daar niemand enig bod doende is ingezet op 200 guldens en afgekomen tot
130 guldens zou ingemijnd worden gereserveerd te worden tot de volgende zitdag. Op 14 januari
werd door mij notaris binnen Testelt ten huize van Henricus Miles in “ de Voort “ aldaar gehouden
den tweede zitdag tot verkoop van het voorschreven perceel en alsdan afgeroepen hebbende van
130 guldens tot 120 guldens en is bij niemand ingemijnd en opgeroepen zijnde bij verhoging
compareerde Jacobus Philippus Meijnckens die hetzelfde bij palmslag heeft bekomen voor de
som van 60 guldens en stede daarop 10 verdieren, present den verkoper en Guilielmus Van
Schoubroeck en Anthoon Braers als getuigen.
Op 1 februari na prelature dezer condities opgeroepen zijnde heeft niemand daar meer voor
geboden en is dezelfde J. P. Meijnckens koper gebleven, coram Guilliam Lauwers en Peeter Van
Gehuchten. Ondertekent G. Lavaerts (= voormelde Lauwers).
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WLO - NOT- VAN SCHOUBROECK - 311.
Akte nr. 4

20 Thermidor quatrieme année.

Akte opgesteld in het Frans.
Compareerde Jean Baptista Paris rentier de la commune de Couvin departement de Ardennes
de pouvoir de citoyen Jean François Bosquet son bon père licentie et droits et special le citoyen
Charles Coomans notaire om in zijn naam voor het bureau van vrede de zaak met inwoner
Joseph Lemaitre inwoner van Westerlo te laten betalen een rente van drie centen florijnen à vier
en twee procent waarvan voor pand stond een huis met hof gestaan in Westerlo …

END
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Bronmateriaal:

Microfilms Oud Gemeente Archief Westerlo.
Notaris M. Van Schoubroeck.

Bewaring microfilms 22:

Heemkring Ansfried Westerlo.

De vijf spoelen microfilms: -

1075202, 1775 - 1777.
1075203, 1778 - 1779.
1075204 , 1780 - 1783.
1075205, 1784 - 1790.
1075206, 1791 - 1796.

Vermeldingen van gemeenten en steden:
o.a.:

Aarschot
Antwerpen
Geel
Herentals
Herenthout
Herselt
Heultje
Hulshout
Itegem
Kasterlee
Leuven (Loven)

24.
30.
121.
46.
25.
251.
16.
13.
11.
3.

Lier
Mol
Mechelen
Noorderwijk
Oevel
Olen
Oosterlo
Turnhout
Veerle
Westerlo
Westmeerbeek
Zammel

55.
57.
21.
25.
23.
226
26.
2.
28.
1005.
4.
47.

Om tot volle verzekering te komen van de correctheid van deze bewerkingen
is het aangeraden om deze transcriptie te verifieren op de microfilm,
desnoods op de originele akte.
Fouten zullen ten alle tijden gemaakt worden, mogelijk door slordigheden of
moeilijk leesbare tekst bekomen.
J. Laenen: najaar 2016.

22

Betreft 5 spoelen, nu te bezien op gedigitaliseerde foto’s.
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