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12 november 1652 – Protest       [AAT-BUN155A-03] 

De eerzame Wijnants Lucas (koopman van lakens) wonende in de vrijheid Eersel heeft uit 

kracht van een contract en akkoord bij de voorstaande comparant aangegaan en gemaakt 

met Loverius Jan, en bij Kimps Paulus geapprobeerd, op 27 maart 16xx (onleesbaar) en 

verzoekt alsnu voldoening van betaling ingevolge het voorstaande contract. Bij gebrek 

hiervan zo protesteert de voorstaande comparant van kosten, schade en interesten om met 

een kar, paard en knecht vanuit Eersel gekomen te zijn. Hij verzoekt vervolgens aan de 

notaris om informatie te doen aan voorstaande Kimps Paulus alsook aan Loverius Jan dat 

hij comparant bij gebrek van voldoening zal voortgaan en procederen tot volledige 

voldoening van de voorstaande contracten aangegaan met hen. 

Op 13 november 1652 compareerde de voorgenoemde Wijnants Lucas die verzoekt effect 

van het beloofde garantschap gedaan en belooft bij Loverius Jan nopende zeker 1000 

guldens en de verlopen interesten die Loverius Jan aan hem heeft getransporteerd en in 

betaling heeft overgegeven volgens de voorstaande contracten. Enz. … 

12 mei 1652 – Akkoord       [AAT-BUN155A-07] 

Jonker Van Blockhoven Georges ter ene zijde en Parredaens Jan en Parredaens 

Lenaert ter andere zijde zijn overeengekomen over zeker ongeluk en kwetsuur bij de eerste 

comparant aan de voorstaande Parredaens Lenaert gedaan. Namelijk dat monsieur Van 

Blockhoven Georges tot zijn last is nemende de om de barbiers en doctor te betalen 

mitsgaders de apotheker van Geel en bovendien belooft de voorstaande Van Blockhoven 

Georges voor pijn, smart en verlet aan de 2e comparanten te betalen de som van 235 

guldens en 4 veertelen koren. 

6 februari 1652 – Testament       [AAT-BUN155A-11] 

Compareerden Mertens Merten en zijn huisvrouw Van Dungenen Dimpna, hijzelf gezond 

en wel te pas wezende en zijn vrouw is ziek te bed liggende nochtans haar verstand, 

memorie en 5 zinnen in alles machtig. Ze hebben alsnu gesloten hun testament en uiterste 

wil. 

• De langstlevende zal voor de overleden partner moeten doen een tamelijke uitvaart 

en begrafenis mis en het lichaam laten bestellen in gewijde aarde. 

• Hun havelijke goederen laten ze na aan hun kind waarvan zij alsnu in verwachting is 

als het met de gratie Gods geboren zal worden. 

• De erfelijke goederen maken ze aan de langstlevende van hun beiden om daarover 

het vruchtgebruik te hebben gedurende het leven. 

• Als er kinderen zijn uit hun huwelijk, zal de langstlevende deze moeten alimenteren 

en voeden en kleren voorzien, dit zowel ziek en gezond, laten leren lezen en 

schrijven. 

• Hun erfelijke goederen moeten later struiksgewijs verdeeld worden. Als iemand 

hiertegen protesteert, zal deze uitgesloten worden uit de erfenis. 

4 maart 1652 – Codicille       [AAT-BUN155A-17] 

Compareerde de eerzame Vekemans Aert die begeert dat, zoals in het testament van 3 

februari 1652 gepasseerd voor notaris Verborcht, de gerechtigheden op de kinderen van 

Peeters Gijsbrecht alleen verstaat te wezen op Peeters Maria zijn nicht tot Antwerpen 

wonende, zonder dat hij enige andere kinderen of erfgenamen van Peeters Gijsbrecht is 
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kennende. Hij wil en begeert dat zijn nicht in het geheel voor een 3e deel zoals in het 

testament is vermeld zijn erfgenaam zal zijn. 

16 oktober 1652 – Kwitantie en procuratie     [AAT-BUN155A-20] 

De eerbare juffrouw Melijn Helena weduwe van wijlen Lemeer Thomas (koopman tot 

Leuven), geassisteerd met Verborcht Peeter tot deze haar gekozen momber, verklaart 

volkomen voldaan te zijn van een obligatie van 900 guldens kapitaal als wijlen heer Van 

Merode Florens in zijn leven Markies in Westerlo, Merode, Pietersheim, etc. had bekend 

aan de voorstaande Lemeer Thomas op 4 maart 1624. Ze scheldt hiermee ook kwijt al 

hetgeen dat zij zou kunnen pretenderen op het sterfhuis van voorstaande heer Markies. 

Ze ziet alsnu dan ook af van het arrest dat zij had laten doen in de stichte van Utrecht op de 

goederen van Zijn Excellentie heer De Merode Ferdinand Markies van Westerlo, Graaf van 

Olen, etc.  

21 juni 1652 – Kwitantie       [AAT-BUN155A-23] 

Coomans Jan den jonge bekent mits deze in alles en volkomelijk voldaan te zijn van 

meester Verborcht Paulus over 48 pattacons die dezelfde aan hem schuldig was over zeker 

contract met dezelfde aangegaan. 

11 mei 1652 – Verklaring       [AAT-BUN155A-25] 

Verlinden Jan (stadhouder van Westmeerbeek) heeft verklaard dat hij op gisteren wettelijk 

en rechtelijk heeft gesommeerd al de schepenen van Westmeerbeek om op dezelfde dag te 

compareren ten huize van Peeters Peeter om recht en justitie te doen over alzulk arrest als 

de heer meyer Rouvoet nomine officie had geïntendeerd tegen De Cock Christiaen alhier 

gearresteerd zijnde. 

Verder verklaart de comparant hiervoor de schepenen van Westmeerbeek tot vele en andere 

akten van justitie geadministreerd, verzocht en opgeroepen te hebben. Maar die hebben dat 

telkens geweigerd hetgeen zij gisteren ook hebben gedaan. 

6 juni 1652 – Akkoord       [AAT-BUN155A-27] 

Compareerde heer en meester Blanckaerts Johannes (priester en kapellaan van Zoersel) 

zowel voor zichzelf als zich ook sterk makende voor zijn zusters (zowel de minderjarige en 

meerderjarige). Item ook voor het deel van heer Lanaerts Theodorus. Dit ter ene zijde. En 

meester Matthijs Geeraert met zijn huisvrouw ter andere zijde. 

Ze verklaren een akkoord gesloten te hebben over de koop en betaling van zeker huis en hof 

bij de 1e comparant q.q. verkocht aan de 2e comparanten. Maar over de betaling hiervan 

stond nu een grote kwestie te ontstaan. Daarom hebben ze nu dit akkoord gesloten: meester 

Thuys Geeraert en de koper zal aanvaarden de conditie van deze koop behoudelijk dat 

meester Geeraert alleen met los en vrij geld zal betalen 1000 guldens permissiegeld eens te 

weten 100 guldens contant, 200 guldens te Bamis en de rest binnen het jaar. Indien er geen 

betaling volgt, zal de 2e comparant gehouden zijn om hierop interesten te betalen ten 

penning zestien. 
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Item zal de 1e comparant gehouden zijn tot de dag van opdracht om alle lasten, kerkcijnzen, 

renten en herencijns te betalen. Verder laten ze ook alle pretenties vallen die ze op elkaar 

hebben momenteel i.v.m. de koop van dit huis. 

8 april 1652 – Verklarking       [AAT-BUN155A-31] 

Compareerde de eerbare juffrouw Lemmens Josina geassisteerd met Rouvoet 

Octavianus haar zoon, tot deze akte haar gekozen momber. Haar zoon ook voor zichzelf. 

Ze verklaren dat heer Rouvoet Adrianus (respectievelijk zoon en broer van de 

comparanten) zal mogen verkopen en belasten alzulke fidei commissaire goederen als de 

voorstaande Rouvoet Adrianus zijn toekomende ter som van 5300 guldens. Wel met de 

expresselijke limitatie en conditie dat de goederen door hem in Herselt gekocht in dezelfde 

natuur wederom moeten worden gegicht en geërfd en dat deze goederen fidei commissaire 

zullen subject blijven zoals deze goederen daarvoor gederfd zijn. 

Op 10 maart 1652 voor Bruynseels Niclaes en Clemens Peeter als getuigen compareerde 

heer en meester Servatij Petrus als man en momber van Rouvoet Anna Maria en 

verklaarde toe te stemmen in de verkoop en gichting bij zijn zwager Jonker Rouvoet 

Adriaen te doen in de manieren zoals hiervoor bij zijn schoonmoeder en zwager gedaan 

zijn. 
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19 oktober 1656 - Folio 1: Verhuur van land     [AMW-P300-04] 

Conditie en voorwaarden waarop juffrouw Van Steenbroeck Catlijn (begijn op het Groot 

Begijnhof van Leuven) heeft verhuurd aan Van Steenbroeck Jan al haar goederen 

gelegen onder Herselt en bestaande uit landen, weiden en heiden. Zoals deze goederen in 

het verleden al door dezelfde Van Steenbroeck Jan in huur zijn gebruikt. Deze huur geldt 

voor een termijn van 3 jaren. Volgen nog de verdere condities van deze verhuur ... 

2 februari 1656 - Folio 3: Testament      [AMW-P300-06] 

Compareerden de eerzame Meurs Jacques en zijn vrouw Geeben Geetruyt samen 

gehuwden, gezond en wel te pas. Ze hebben alsnu gesloten hun testament en uiterste wil. 

• Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke uitvaart. 

• Ze laten en maken hun tijdelijke goederen aan de langstlevende van hun beiden. De 

langstlevende mag die goederen ook belasten. Dit geldt wel enkel maar zolang de 

langstlevende ongehuwde weduwnaar of weduwe is. 

• Als hun gerechtigde erfgenamen zijn geïnstitueerd Meurs Naenken en Meurs 

Anneken hun kinderen op conditie en restrictie nochtans dat Meurs Anneken, om 

redenen hun testateurs moverende en die zij dagelijks zijn bevindende, dat haar 

tegenwoordige man Lemmens Machiel hun testateurs goederen zou verkwisten en 

teniet brengen met zijn lichtwaardige oproerigheden, reeds begonnen en degene die 

nog zouden komen te beginnen, alleen zal hebben het vruchtgebruik van hun 

testateurs na te laten goederen, zonder dezelfde goederen te kunnen belasten of 

verkopen op eender welke manier. Vervangende in de eigendom de voorstaande 

Meurs Anneken door haar dochters na te laten van 1e of ander huwelijk, om tussen 

hen te delen. Als zij of haar man dit testament zouden aanvechten, dan worden ze 

uitgesloten uit al de goederen van de comparanten en zullen deze gedeeld worden 

onder haar kinderen. Want de testateurs willen dat haar kinderen minnelijk en 

vriendelijk na hun dood zullen delen zonder voordeel van het één kind tegenover het 

andere kind. 

Gezien bij de ondergeschrevene het testament hiervoor gesteld en is van advies dat 

hetzelfde is geldig in alle clausules en punten. Daarin zijn ook geobserveerd alle 

plechtigheden na het eeuwige edict van 1611. Aldus gedaan binnen Geel op 8 april 1656. 

Ondertekend: Van Tongerlo. 

1 december 1656 - Folio 7: Lening met onderpand    [AMW-P300-09] 

Van Kerckhoven Adriaen Mertenszoon tot Damseinde bekent wel en deugdelijk schuldig te 

zijn aan heer Van Der Straten Martinus van een afgerekende obligatie, bij zijn vader bekent 

en waar Van Kerckhoven Peeter voor gesproken had de som van 50 guldens waarvan hij 

comparant belooft interest te betalen van penning zestien. Hij geeft hiervoor als onderpand 

als zijn goederen. Compareerde ook Van Kerckhoven Peeter en heeft zich hiervoor gesteld 

als borg. 

4 december 1656 - Folio 7: Procuratie     [AMW-P300-10] 

Compareerde de eerzame Raymakers Henrick (brouwer) wonend tot Westerlo in Den 

Wildeman als wettige momber over de achtergelaten kinderen van Rouvoet Adrianus daar 

moeder af leeft Oyen Maria. Hij is omwille van zijn tegenwoordig zicht belet om de belangen 

van de wezen behartigen en heeft vervolgens geconstitueerd en machtig gemaakt de 
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president schepen van Binkom, of iemand anders bij Rouvoet Octavianus zijn mede 

momber te aanzoeken, om in zijn naam tot voordeel van de wezen te verkopen al de 

erfgoederen die de voorstaande Rouvoet Adrianus binnen Binkom zijn competerende. 

30 november 1656 - Folio 8: Verkoop van land    [AMW-P300-11] 

Jans Magdaleen Willemsdochter (bejaarde jongedochter) geassisteerd met Machiels 

Adriaen en Zegers Goris als haar curators en mombers. De voorstaande Machiels 

Adriaen ook voor zichzelf geassisteerd met zijn huisvrouw Jans Cathlijn. Ze maken machtig 

Oistayen Jan (president schepen van Herselt) om in hun naam op te dragen een heide en 

bos gelegen onder Herselt dat door de voorstaande comparanten is verkocht aan Goukens 

Jesper en Verborcht Mattheus. En om vervolgens de kopers daarin te gichten en goeden. 

21 februari 1657 - Folio 9: Akkoord over erfgoederen   [AMW-P300-11] 

Machiels Adriaen, Parredaens Jan en Derboven Niclaes hebben een akkoord gesloten 

met Jans Magdaleen en Zegers Goris (haar gekozen momber) over al de openstaande 

pretenties, kwesties en geschillen aangaande het sterfhuis van wijlen Jans Willem hun 

vader. Item wat betreft het proces van Geerincx Ferdinandus en alle processen 

tegenwoordig al lopende rakende het voorstaande sterfhuis. 

Zo is conditie dat Jans Magdaleen aan de 1e comparanten zal afdragen de som van 200 

guldens staande tot last van het voorstaande sterfhuis aan Bertels Willem en Molenberghs 

Wouter. Ze zal hiermee los, vrij en liber zijn tegen al de pretenties van het voorstaande 

sterfhuis zodat zij in geen geval zal komen of mogen gemolesteerd worden. De 1e 

comparanten verklaren hierdoor kosteloos en schadeloos gesteld te zijn. Ze beloven ook te 

betalen de kosten van de processen te weten Machiels Adriaen 28 guldens en 15 stuivers, 

Parredaens Jan 102 guldens en Derboven Niclaes 88 guldens en 15 stuivers. 

30 november 1656 - Folio 11: Rekening     [AMW-P300-13] 

Memorie van vacatiën, verschoten geld, uitgegeven, gegaan en gestaan bij Parredaens Jan 

en Derboven Niclaes als erfgenamen van Jans Willem. 

Als eerste van het proces tegen Geerincx Ferdinandus de som van alles wat ze hadden te 

liquideren met 22 guldens betaald aan Molenberghs Wouter volgens de kwitantie op 2 

november 1647 samen ter som van 265 guldens en 12 stuivers en die gedeeld is bij provisie 

in voordelen onder protestatie van het deel van Jans Maeyken en Jans Jan geheel te 

houden hetgeen zij gelijk geloven te delen wat daaraf komen zal of te krijgen zal wezen. 

Ergo is ieders deel een 4e van de voorstaande 265 guldens en 12 stuivers te weten 

Machiels Adriaen 66 guldens en 8 stuivers, Derboven Niclaes 66 guldens en 8 stuivers en 

Jans Magdaleen 66 guldens en 8 stuivers. 

Item Derboven Niclaes heeft alles gerekend van zijn vacatiën van het proces hetgeen 

dezelfde heeft uitgegeven volgens de getoonde kwitanties de som van 156 guldens en 8 

stuivers waardoor ieders deel zal zijn 39 guldens en 2 stuivers. Item had Derboven Niclaes 

alsnog volgens de kwitantie gegeven aan Mundelaers de som van 62 guldens en 14 

guldens en 10 stuivers ... enz. 

Deze rekening bij Machiels Adriaen, Derboven Niclaes, Parredaens Jan nom. uxoris en 

Zegers Goris als gekozen momber van Jans Magdaleen gesloten en tot vastigheid 

getekend deze 30 november 1656. 
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16 augustus 1656 - Folio 13: Attestatie     [AMW-P300-15] 

De eerzame Van Hout Jan (landmeter) residerend tot Zoerle verklaart met alles waarachtig 

te wezen als dat hij comparant op verzoek van de heer provisor van de Abdij van Tongerlo 

in de voorstaande kwaliteit heeft gevisiteerd en persoonlijk gegaan over een goor en moer 

dat de Abdij van Tongerlo alhier in De Goorheyde is pretenderende. Hij heeft aldaar tot 

toewijzing van Van Dissen Jan, Mertens Peeter (gezworen boshoeder) en Swolfs Adriaen 

(dienaar van Tongerlo) bevonden, gezien en overtreden te hebben dat met verscheidene 

kleine plekken en putten het voorstaande goor is uit geturfd en wel omtrent 4 of meer 

bunders. 

24 april 1656 - Folio 14: Verhuur van land     [AMW-P300-16] 

Van Den Broeck Augustijn verhuurt aan Bosmans Bastiaen Sebastiaenszoon een perceel 

land gelegen aan de heide groot een half bunder renende oost en west Bogaers Goris. 

Volgen de verdere condities van deze verhuur ... 

24 oktober 1656 - Folio 16: Verkoop van land    [AMW-P300-18] 

Op 16 oktober 1656 compareerde voor notaris Van Kerckhoven en de na te noemen 

getuigen Dassen Jan en verklaart verkocht te hebben aan Fijns Niclaes zijn deel in een bos 

zijnde schaarbos gelegen tot Herselt groot een half bunder. De andere delen hiervan 

behoren toe aan Treffiers Ghijsbrecht en Tipoets Huybrecht. Aan de koopprijs moet ook 

nog korten een obligatie van 50 guldens kapitaal die de voorstaande Dassen Jan schuldig 

was aan de koper. 

Voor notaris Verborcht compareerden alsnu Dassen Jan en zijn vrouw Bertels Clara en 

hebben geautoriseerd de verkoop die de voorstaande Dassen Jan op 16 oktober 1656 heeft 

gedaan voor notaris Van Kerckhoven en geven vervolgens volmacht aan ... (niet vermeld) 

om te compareren voor de schepenen van Herselt en aldaar te laten goeden, vestigen en 

erven Fijns Niclaes in het voorstaande perceel. 

7 september 1656 - Folio 18: Procuratie     [AMW-P300-20] 

• Huysmans Peeter als man en momber van Van Eynde Cathlijn 

• Van Eynde Cornelis 

• Bogaerts Peeter met zijn consoorten 

• Lemmens Jan als man en momber van Peeters Anna cum suis. 

• Meir Henrick als man en momber van Verstraten Maria met zijn consoorten 

• Verstrepen Jan en zijn consoorten 

• Put Jan en Put Peeter 

• Steemans Joris en Verwimp Simon als mombers van de achtergelaten kinderen 

van wijlen Verstrepen Geetruyt daar vader af leeft Steemans Jan. Item de 

voorstaande Verwimp Simon voor zichzelf. 

Allen gelijke erfgenamen en pretendenten van wijlen Verhese Mayken en Verhese Jan. Ze 

zullen samen dragen alle kwesties en geschillen die zich zouden kunnen voordoen tegen 

hen pretendenten ter zake van het voorstaande sterfhuis. Ze geven volmacht aan Verwimp 

Simon hun mede condivident om in hun naam de voorstaande erfenis tot hun profijt te eisen, 

onderzoeken en pretenderen. Indien het noodzakelijk zou zijn om hiervoor te nemen één of 

meer procureurs of advocaten. 
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29 november 1656 - Folio 20: Akkoord     [AMW-P300-22] 

Compareerden Machiels Adriaen, Parredaens Jan en Derboven Niclaes nom. uxorum 

zowel voor zichzelf als hun consoorten ter ene zijde en Goyvaerts Peeter geassisteerd met 

procureur Verborcht ter ander zijde. Ze sluiten een akkoord over de pretenties, vacatiën en 

alle andere verschoten penningen die ze pretenderen over het proces van Geerincx 

Ferdinandus. 

Zo hebben ze om alle verdere geschillen te voorkomen het volgende akkoord gesloten: de 1e 

comparanten zullen voldoen de pretenties die hun enigszins zouden mogen aangaan van 

procedures en kosten tegenover Geerincx Ferdinandus. Item zullen de 1e en 2e 

comparanten gelijk voldoen i.v.m. de voorstaande procedure het restant aan de secretaris 

van Westerlo en aan procureur Berchmans tot Lier. Ze zullen ook betalen aan procureur 

Verborcht een som van 5 pattacons. 

2 maart 1656 - Folio 22: Verklaring      [AMW-P300-24] 

Compareerden Broeckmans Peeter, Van Loo Peeter Ariens, Van Loo Geert Janssen, 

Van Loo Geert Hendricx en Swaens Jan en hebben op verzoek van De Vissere 

Jordanus, bode van ’s-Hertogenbosch op Leuven, verklaart dat zij gisteren samen zijn 

komen rijden uit Leuven omtrent 12 uren met de rekwirant en alzo samen gekomen zijn tot 

omtrent een uur van Leuven aan De Hessel Berghen en dat zij aldaar hebben ontmoet 

onbekende ruiters die met groot geweld hebben geplunderd de kar van de rekwirant. Drie 

van de voorstaande ruiters hebben met hun blote degens en een hamer opengeslagen een 

kist en deze van de kar getrokken en daaruit genomen alles wat ze wilden nemen. 

Compareerde ook de eerzame Van Wijck Gisbertus en verklaart hetgeen hiervoor staat ook 

gezien te hebben. Hij weet dit omdat hij zat op de kar van De Vissere Jordanus en met 

geweld zijn hoed, mantel, broek en andere zaken is kwijtgespeeld. 

28 augustus 1656 - Folio 24: Verklaring     [AMW-P300-26] 

Machiels Cornelis (gewezen meyer tot Westmeerbeek gedurende 8 à 10 jaren) oud omtrent 

de 97 jaren heeft op verzoek van de edele Heren De Cotereau Robert (Heer van Westmalle 

etc.) en Van Baexen Adam (Heer van Westmeerbeek) verklaart dat hij waarachtig is dat in 

het doen van zijn officie het hem kennelijk was dat de voorstaande heren onder de jurisdictie 

van Westerlo recht over de brug van Westmeerbeek zijn hebbende een laathof. En dat ze in 

hetzelfde laathof stellen meyer en laten. 

Hij heeft ook gezien dat op hetzelfde laathof een proces is voorgevallen tussen wijlen Jonker 

Van Elderen Andries (Heer van Westmeerbeek) en meester Truyens Jan in de kwaliteit als 

stadhouder van de Domproost van Utrecht, en in dezelfde kwaliteit als verdediger van de 

eigenaars van S’Heeren Broeck, dat tot het voorstaande laathof zijn gepasseerd diverse 

gichten en goedenissen op het verhandelen van goederen. Hij verklaart verder waarachtig te 

wezen dat Jonker Van Elderen Andries gedurende zijn officie 3 patrijzen had verpacht en 

uitgegeven en dat aan Van Der Hoffstadt Henrick die toen dienaar was van de Heer van 

Westerlo. Zoals hij ook verpachtte de visserijen van het dorp van Westmeerbeek en 3 

patriseringhen aldaar. 

Verklarende verder op het voorstaande laathof geschut, gepand en koopdagen gehouden te 

hebben en gedaan te hebben diverse belijden. Hij weet dit omdat hij in het jaar 1605 en de 
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navolgende jaren zijn officie van Westmeerbeek en van dit laathof heeft bediend en dat hij 

hetzelfde door zijn opvolgers ook heeft zien bedienen. 

=============== 

De eerzame Van Den Broeck Goris oud 66 jaren (gewezen meyer binnen Westmeerbeek 

gedurende 20 jaren) heeft op verzoek van de edele Heren De Cotereau Robert (Heer van 

Westmalle etc.) en Van Baexen Adam (Heer van Westmeerbeek) verklaart dat hij 

waarachtig is dat ongeveer 30 jaar geleden (nadat hij zijn eed had gedaan in zijn officie) hij 

heeft bevonden dat de Heren van Westmeerbeek alhier rechts over de brug zijn hebbende 

onder de jurisdictie en Markizaat van Westerlo een laathof en aldaar stellen meyer en laten. 

Alwaar de comparant gedurende zijn officie heeft gezien en geweten dat op het laathof 

verschillende keren genechten zijn gehouden, recht en justitie zijn geadministreerd. 

Verklarende verder dat hij verschillende afpandingen en schutten van beesten en dergelijke 

op het voorstaande laathof heeft gedaan en laten doen mitsgaders verpacht heeft de 

patrijzen op hetzelfde laathof en aan alle anderen verbod gedaan heeft om patrijzen te 

vangen. Hij verklaart verder tot dienaar gesteld te hebben Van Der Hoffstadt Henrick en 

aan dezelfde commissie gegeven te hebben. Hij heeft op hetzelfde laathof ook gedaan 

samen met de laten verschillende belijden en visitaties op panden vanwege hagelslag en 

andere kwesties. Verder verklaart hij dat Lemmens Willem als zijn onderdaan van dit laathof 

over zijn vechtpartijen tot Houtvenne, gedaan tegen verschillende personen, gecalengiert en 

gecomposeerd te hebben. 

4 september 1656 - Folio 26: Verhuur van huis en land   [AMW-P300-28] 

Conditie en voorwaarde waarop juffrouw Molenberchs Anna verhuurd heeft aan Machiels 

Jan de navolgende percelen gelegen onder Westmeerbeek namelijk een huis en hof 

gekomen van De Kock Kersten met het land daarachter gelegen dat gekomen is van Cools 

Stoffel. Item Den Mostaert met Het Cuylsteken Weyden gekomen van Willems Henrick. 

Item alsnog een half bunder hooiwas in De Haseldongen gelegen en ook gekomen van 

Willems Henrick. Volgen de verdere condities van deze verhuur ... 

7 oktober 1656 - Folio 28: Schuldbekentenis    [AMW-P300-30] 

Compareerde Verheyden Jan naast mij notaris en in de presentie van Mattheus Jan 

(schepen in Westerlo) en bekent mits deze te betalen aan Moons Peeter (wonende tot 

Hechtel) de som van 9 guldens in voldoening en betaling van alzulke actie en pretentie als 

Van Loven Guilliam en Van Loven Mayken op hem comparant hadden of wisten te 

pretenderen van gekochte varkens door de comparant gekocht. Hij belooft om dit te betalen 

binnen 8 dagen. 

27 juni 1656 - Folio 30: Verklaring      [AMW-P300-31] 

Compareerde de eerzame meester Longin Ignatius en verklaart op verzoek vanwege de 

Eerwaarde Heer Prelaat van Tongerlo waarachtig te wezen dat op heden 27 juni 1656 de 

voorstaande comparant heeft gezien dat zeker huisman 1 hem onbekend alhier aan de 

portier van de Abdij van Tongerlo met geweld heeft afgenomen een bruin merriepaard. 

Waarna hij de portier heeft geslagen op zijn hand en met geweld heeft verjaagd. 

 
1 Huisman: vrije boer van een boerderij op het platteland 
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=============== 

De eerzame Van Doren Jan (tinnegieter van beroep) heeft verklaard op verzoek van de 

Eerwaarde Heer Prelaat van Tongerlo waarachtig te wezen dat de comparant, zittende alhier 

aan de poort en doende zijn nering, heeft gezien dat een huisman hem onbekend omtrent de 

poort de portier van Tongerlo heeft overweldigd en afgenomen een bruin merriepaard en de 

portier op zijn handen heeft geslagen. Dat hij is kunnen ontkomen door zijn geweld zonder 

dat de voorstaande portier daar nog iets kon tegen ondernemen. 

=============== 

Stramoth Peeter (portier van de Abdij van Tongerlo) heeft verklaard op verzoek van de 

Eerwaarde Heer Prelaat van Tongerlo waarachtig te wezen dat het paard, als bij executie 

van de deurwaarder gebracht, dat hem comparant was bevolen te bewaren en voederen op 

heden 27 juni 1656 door een onbekende huisman genaamd Huysmans Jan is ontvreemd en 

met geweld heeft overweldigd een bruin merriepaard. Hij verklaart dat de voorstaande 

Huysmans Jan hem comparant declareerde over de executie van het paard en dat hij 

comparant daarop antwoordde “dat moet ick ierst gaan vraegen”. Waarop dezelfde het met 

geweld heeft ontvreemd. 

27 juni 1656 - Folio 32: Verklaring      [AMW-P300-33] 

Compareerden Swolfs Adriaen, Van Dornick Matthijs en Mertens Peeter respectievelijk 

gezworen dienaars en boshoeders van de Eerwaardige Heer Prelaat van Tongerlo. Item Van 

Swijvelt Jan en Verborcht Matthijs respectievelijk dienaars van Tongerlo en Westerlo. Ze 

verklaren en attesteren op verzoek van heer Smits Siardus als provisor van de Abdij van 

Tongerlo dat ze kennis hebben van het geweld gedaan aan de rekwirant zijn gelaste 

vanwege de gecommitteerde deurwaarder van de Raad van Brabant meester Rondelet 

Sebastiaen over het drijven van executie op de brieven van re-integratie tot behoef van de 

Abdij van Tongerlo. 

Namelijk dat de voorstaande deurwaarder is gedaagd, gesommeerd en geassumeerd 

geweest om dezelfde te assisteren in het drijven van de executie nodig om te verkrijgen de 

voorstaande integratie en zich samen met de voorstaande deurwaarder hebben 

gepresenteerd in executie tot last van de personen in het vonnis vermeld. In het doen van dit 

vonnis verklaren ze dat ze op 26 juni 1656 aan de voorstaande deurwaarder en zijn 

comparanten van dezelfde opgestookt en toegemaakt zijn en alzulke resistentie en geweld is 

geschiet, dat zij comparanten onmogelijk waren om de verzochte executie te voldoen. 

2 maart 1656 - Folio 34: Verklaring      [AMW-P300-35] 

De eerzame Raymakers Henrick, waard alhier in De Wildeman wonend oud omtrent de 40 

jaren, ter instantie en op verzoek van heer en meester Van Cauwegom Henricus Martinus 

(licentiaat in de rechten en drossaard van het Land en de Vrijheid van Geel), ten deze als 

gelaste en op verzoek van zijn broer heer en meester Van Cauwegom Herman 2 (licentiaat 

in de rechten en drossaard van Merode), heeft verklaard dat het hem waarachtig is dat 

 
2 Zie ook het archief van de Raad van Brabant. Processen van de adel, 1496-1722 (vnl. 1651-1690). 
Nr. 2093: Herman Hendrik van Cauweghom c. de weduwe en vader met de naaste vrienden van Peter 
Rulants (Ruijlants, Roelant), burger van Aken en de procureur-generaal van Brabant. Verzoek tot 
remissie (kwijtschelding) van een strafzaak over de homicide op Peter Rulants op het kasteel van 
Merode te Langerwehe n.a.v. een geschil over de bediening van het officie van drossaard, 
rentmeester en stadhouder van Merode. 1658-1665. 1 pak. 
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ongeveer een jaar geleden in zijn huis en herberg is gelogeerd geweest een zekere 

monsieur Bonnaert neef zo men verstond van Roelants Peeter en zijn zaken behartigende. 

Die met de comparant conversatie had over het drossaardschap van Merode en o.a. heeft 

gezegd dat als de voorstaande heer Van Cauwegom Herman wederom binnen Merode 

kwam dat hij aldaar dood zou worden geschoten. Voegde de voorstaande Bonnaert daarbij 

nog deze woorden: “want zij hebben voor deze nog eens ene doodgeschoten”. Al hetgeen hij 

verklaarde aan de voorstaande Van Cauwegom Herman gemeld te hebben. Hij verklaart 

verder de voorstaande drossaard van Merode van jongs af aan gekend te hebben en hem 

altijd gekend te hebben als een stille, modeste en eerlijke jongeman zonder van dezelfde ooit 

enige ruzies gehoord te hebben. 

=============== 

De eerzame heer Wijnants Van Rosan Adriaen (schepen van het Land en Markizaat 

Westerlo) oud 44 jaren heeft ter instantie en op verzoek van heer en meester Van 

Cauwegom Henricus Martinus (licentiaat in de rechten en drossaard van het Land en de 

Vrijheid van Geel), ten deze als gelaste en op verzoek van zijn broer heer en meester Van 

Cauwegom Herman (licentiaat in de rechten en drossaard van Merode), heeft verklaard dat 

het hem waarachtig is dat een jaar geleden hij in het gezelschap was van een zeker 

monsieur Bonnaert neef zo men verstond van Roelants Peeter en zijn zaken behartigende. 

Die met de comparant conversatie had over het drossaardschap van Merode en dat hij zei: 

“Van Cauwegom en behoeff nyette comen tot Merode want Roelants is eenen versekerden 

gast” en meer andere conversaties, waarmee hij te kennen gaf dat de voorstaande Van 

Cauwegom Herman daar komende zou zijn in nood zijn van zijn leven. Hij heeft Van 

Cauwegom Herman een jaar geleden hiervoor ook gewaarschuwd en gezegd dat hij zulks 

van hem had horen zeggen en dat hij moest uitzien als hij terug naar Merode gaat. Hij 

verklaart verder de voorstaande drossaard van Merode zeer wel gekend te hebben en met 

dezelfde dikwijls in gezelschap geweest te zijn zonder ooit gehoord te hebben enige ruzies. 

12 februari 1656 - Folio 38: Procuratie     [AMW-P300-37] 

De eerzame Vermeeren Elisabeth achtergelaten weduwe van Wouters Adriaen en heeft 

geconstitueerd en machtig gemaakt meester Oyen Henrick en Raymakers Henrick haar 

respectievelijke kinderen om in haar naam te vervolgen en behartigen de processen die de 

voorstaande constituante is hebbende en alsnog zou mogen verkrijgen hetzij voor enige 

leenhoven of andere rechtbanken. 

Ze constitueert speciaal haar voorstaande kinderen om in haar naam te compareren voor de 

stadhouder en leenmannen van het Leenhof van de Eerwaardige Heer Prelaat van Tongerlo 

om aldaar te verheffen een 4e deel van het vruchtgebruik als haar alsnog is competerende in 

het 4e deel van een bos gelegen onder het voorstaande leenhof van Tongerlo. 

29 augustus 1656 - Folio 40: Procuratie     [AMW-P300-39] 

Compareerde de eerzame Hagelberchs Joanna geassisteerd met meester Van Den 

Broeck Peeter (secretaris der Heerlijkheid) haar zoon en voor deze akte haar gekozen 

momber. Ze geven volmacht en procuratie aan de eerzame Van Den Broeck Goris (oud 

meyer van Westmeerbeek) haar comparante respectievelijke man en momber en vader van 

de 2e comparant om in hun naam bij speciale obligatie en verband te verwaren juffrouw 

Gielis Clara over alzulke som van 1250 guldens als de voorstaande comparante en haar 
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geconstitueerde graag op interest zouden lichten op haar renten en goederen in conformiteit 

van de opdracht en goedenis van dien op heden voor meyer en schepenen gepasseerd. 
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