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8 maart 1524 Verkoop van land
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[WLO-OGA739-002]

Voor de schepenen van Houtvenne compareerde Vaes alias Moyeelens Dionijs (zoon van
wijlen Vaes alias Moyeelens Willem) die verkocht heeft aan De Coster Peeter (zoon van
wijlen De Coster Joannes) een perceel erve groot een klein bunder renende oost De
Broecstrate, west … en Verheyden Cathlijn, zuid de koper en noord de beek.
30 maart 1593 Verkoop van land

[WLO-OGA739-004]

Van Der Veken Jan verkoopt aan Geeben Willem (zoon van Geeben Wilhelmus) een half
sille land gelegen te Zoerle aan De Veckenstraet renende oost zichzelf, zuid Verhoustraeten
Willem, west zichzelf en noord De Vekerstraet.
7 juni 1575 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-005]

Vervoirt Adriaen en zijn vrouw Van Den Broeck Digne bekennen schuldig te zijn aan de
wettige kinderen van Van Der Vecken Philips daar moeder af is Verstockt Petronella. Als
onderpand wordt gegeven een perceel land groot een bunder en ook nog een bunder heide
daarbij gelegen tot Heultje en genaamd Het Velt Block renende oost Van Kerckhoven
Henrick, zuid Vervoirt Adriaen voorstaand, west Meesens? Mattheus erfgenamen en noord
Goor Hendrick heide?
2 maart 1600 Verkoop van land

[WLO-OGA739-007]

Hermans Jan bekend verkocht te hebben aan Goyvaerts alias Vermeeren Hendrick en
zijn vrouw Ooms Elisabeth een perceel land gelegen aan De Winterecker bij Zammel onder
Westerlo renende oost Verdonck Wouter erfgenamen, zuid en west …, noord de
voorstaande verkoper.
Op achterzijde:

Govaerts alias Vermeeren Hendrick
Deze voorschreven sille vermangelt tegen Saelen Marcellis
Henrickse … Vermeulen Hendrick.

24 januari 1604 Verkoop van land

[WLO-OGA739-009]

Voor de schepenen van Geel compareerden Verellen Jan (zoon van Verellen Henricus) en
Cuerincx Cornelis als erfgenamen van wijlen Verdonck Wouter. Ze verkopen aan
Vermeeren Henrick het 6e en 7e deel in een half bunder land gelegen tot Zammel op het
veld aldaar renende oost heer Goeyvaerts Dielis, zuid Daemps Jan kinderen, west de kopers
en noord de voorstaande heer Goeyvaerts Dielis.
3 februari 1575 Verkoop van rente

[WLO-OGA739-010]

(Beschadigde akte) Goormans Michiel en Van Lueffelle Jan als mombers van Van
Lueffelle Adriaen daar vader af was Van Lueffelle Willem en moeder Van Vaerendoncq
Tanneken (Anna) beiden overleden. Ze verkopen aan Huysmans Lowies en Goormans
Michiel als mombers van het weeskind van Goormans Anthonis daar moeder af is
Huysmans Petronelle. Het weeskind is genaamd Goormans Barbara.
Ze verkopen een rente van 31,5 stuivers jaarlijks waarvan de eerste verschijndag zal zijn half
mei 1575 en verpand op 2 eussels genaamd De Plucken groot een dagmaal en gelegen
onder Parwijs … (niet leesbare tekst) … dus is conditie dat de mombers van de voorstaande
Van Lueffelle Adriaen of nakomelingen altijd mogen kwijten …
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[WLO-OGA739-011]

Voor de schepenen van Westerlo compareerden op verzoek van heer Ghijsbrechts Jan
(priester) de personen Geeben Gillis en Van Dijck Adriaen wettige personen en waardig
van geloof en hebben gezworen dat zij hebben horen zeggen dat Geeben Henrick in zijn
leven schuldig was aan de voorstaande heer Ghijsbrechts Jan een lening … en zo is voor
ons gekomen Geeben Jan als momber en Tubax Jacob als toeziender over de kinderen en
wezen van de voorstaande Geeben Henrick en Van Den D… Josina met Geeben
Lembrecht één der voorstaande kinderen voor zichzelf en voor zijn broer Geeben Jan en
zijn zusters Geeben Lijsbeth en Geeben Catharina …
En wordt als onderpand gegeven 1,5 bunder land gelegen tot Hulshout renende oost De
Meeldonck, zuid De Nete, west … Gillis erve en noord de voorstaande kinderen.
25 juni 1596 Verkoop van land

[WLO-OGA739-013]

Bouwens Jan en zijn huisvrouw Van Dijck Lijsbeth en hij ook als momber over zijn
zwagerin Van Dijck Joanna. Ze verkopen aan Van Kerckhoven Willem en zijn vrouw
Diercx Sijcken een half bunder erve gelegen tot Hulshout renende oost en noord Wuyts
Thomas erfgenamen, zuid Wuyts …, west Wuyts Henrick.
13 maart 1593 Verkoop van land

[WLO-OGA739-015]

Lenaerts Abraham verkoopt aan Vermeeren Hendrick en zijn vrouw Ooms Lisken een
half bunder broeck of bempd gelegen tot Zammel renende oost Verluyten Niclaes, zuid De
Laecke, west Verellen Henricus en noord Moeys Vervoert Bosch.
9 augustus 1618 Verkoop van land

[WLO-OGA739-016]

Voor de schepenen van Kasterlee compareerden Van De Veken Adriaen en zijn broer Van
De Veken Niclaes die volmacht geven aan Vincx Absalon (secretaris van Westerlo) om in
hun naam te compareren voor de drossaard en schepenen van Westerlo en aldaar tot
behoef van De Belder Gommar wettelijk te cederen, te transporteren en op te dragen hun
deel in een heide waarin heer Van Mierde de rest heeft renende oost kopers, zuid
Hueveneers Jan en Treffiers Nicolaes, west het andere deel en noord Wouters Ghijsbrecht
wezen.
19 juni 1602 Terugbetaling van schuld

[WLO-OGA739-018]

Serchers William burger en wethouder tot Herentals en heeft overgegeven aan
Haseldoncx William een som van 22 Carolus guldens eens als de voorstaande Serchers
William verklaard onbetaald te wezen van Boogaerts Cornelis toe Eindhout gekomen van
een bos bij de voorstaande Cools Cornelis ingekocht bij de comparant …
15 januari 1606 Verklaring

[WLO-OGA739-019]

(Slecht leesbare tekst) Voor de secretaris van de Vrijheid en het Land van Turnhout
verscheen Van De Moer Mathijs op verzoek van Jacobs Niclaes ingezetene van de vrijheid
van Turnhout die heeft verklaard … van wijlen Jacobs Niclaes de som van … te betalen aan
heer Bouwdewijns Antoni rentmeester der vrijheid en land van Turnhout …

© https://www.ansfridiana.be
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[WLO-OGA739-021]

Scheiding en deling van de erfgoederen en renten achtergelaten bij Gheeben Maria dochter
van wijlen Gheeben Peeter gedaan bij hun gelijke erfgenamen te weten:
1. De erfgenamen van Gheeben Willem en ook van zijn zoon Gheeben Willem met
zijn zuster Gheeben Anna en haar man Ghijben Jacob.
2. De zuster van voorstaande Gheeben Maria namelijk Gheeben IJken en haar man
en momber Van Kerckhoven Willem.
3. De erfgenamen van Gheeben Anna ook een zuster van de voorstaande Gheeben
Maria namelijk Van Steenbroeck Dielis, Van Steenbroeck Jan en Van
Steenbroeck Cathelijn. De voorstaande Van Steenbroeck Dielis ook als momber
over de kinderen van Van Steenbroeck Jacob.
4. De erfgenamen van Gheeben Cathelijne namelijk Bruers Adriaen voor zijn broers
en zusters en ook als momber over de kinderen van Creemers Jacob daar moeder
af was Beckers Anna. Ook nog Sprengers Jan als momber voor de kinderen van
De Becker Jan.
5. De erfgenamen van Gheeben Beycken namelijk haar zoon Van De Vecken Jacob.
Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen en renten achtergelaten en verstorven bij
de voornoemde Gheeben Maria:
Kavel A, bevallen aan de erfgenamen van Gheeben Willem:
•
•
•
•

De helft van een perceel erve genaamd Den Hove
2 percelen heide
Een rente uitstaande aan Van Echelpoel Jan tot Hulshout
…

Kavel B, bevallen aan Gheeben IJken:
•
•
•
•
•

2 sillen broeck genaamd Het Gemeyn? Broeck
Een eussel genaamd Het Verrebroeck
Een perceel genaamd Henrick Jennens Bosch
Een erfelijke rente aan Van Kets Willem
…

Kavel C, bevallen aan de erfgenamen van Gheeben Anna:
•
•
•

De helft van het stuk land genaamd De Hove waarvan Gheeben Willem de andere
helft heeft.
De helft van 2 heiden
…

Kavel D, bevallen aan de erfgenamen van Gheeben Cathelijne:
•

Een perceel land genaamd Het Mertens gelegen naast Gheeben Willem (zoon van
Gheeben Wilhelmus) en dat op last van een rente die zij moet dragen op last van de
Heilige Geest van Westerlo.

Kavel E, bevallen aan de erfgenamen van Gheeben Beycken:
•

Het Bommelblock
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3 guldens jaarlijks tot last van …
…

10 juli 1616 Testament

[WLO-OGA739-023]

De zeereerwaarde en voorziene heer Van Den Schoot Peeter presbyter en kanunnik van de
Sint-Janskathedraal te ’s Hertogenbosch bij de genade van God allemachtig tamelijk gezond
van hart, gaande en staande, zijn verstand en memorie over alles wel en machtig en
volkomen gebruikend …
Op 24 februari 1616 zijn voor mij notaris en de ondergeschreven getuigen verschenen:
•
•

Van Den Schoot Henrick, pastoor tot Turnhout en zijn broer
Van Den Schoot Emerentiana en Van Den Schoot Catharina zijn zusters

Waarna aan hen is getoond het testament van de voorstaande Van Den Schoot Peeter en
waarvan de inhoud luidt van woord tot woord:
In nomine sancte et individue trinitatis patris et fili just spiritus sancti Amen. Van Den Schoot
Petrus filius Van Den Schoot Henrici en Van Bruegel Maria presbyter … volgen 5
bladzijden Latijnse tekst …
10 juli 1616 Extract

[WLO-OGA739-027]

Extract uit een register van de Sint-Janskathedraal te ’s Hertogenbosch i.v.m. van Van Den
Schoot Peeter.
3 februari 1626 Verkoop van land

[WLO-OGA739-028]

Voor notaris Van Wesel compareerde Celen Marcelis den oude die bekend ten volle
betaald te zijn vanwege Vermeeren Hendrick ter zake van een half bunder land gelegen tot
Zammel renende oost de kopers, zuid de heirbaene, west voorstaande Celen Marcelis en
noord weduwe …
13 september 1638 Testament

[WLO-OGA739-029]

Van Den Schoot Hendrick gebruikende de autorisatie volgens het gezamenlijk testament
met zijn huisvrouw zaliger gemaakt en gesteld in handen van de wethouders van Westerlo.
Hij wil begraven worden naast zijn vrouw en er dient gecelebreerd te worden 150 missen te
weten tot de Minnebroeders en Augustijnen en tot de paters der … hetzelfde aantal missen.
Er zal worden gedistribueerd aan de armen van Westerlo en Herselt een mudde rogge door
de provisors van de Heilige Geest van Westerlo en van de Heilige Geest van Herselt. Aan
de … tot Boxtel …
Verder te geven aan:
•
•
•
•

Zijn neven Van Den Broeck Simon en Van Den Broeck Peeter een zilveren lepel
en …
Zijn nicht Margriet 5 zilveren lepels
Zijn nicht Maria zilveren …
Zijn nicht Van Olmen Maria het … van zijn vrouw zaliger

© https://www.ansfridiana.be

23 mei 1630 Lening met onderpand
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[WLO-OGA739-031]

(Beschadigde akte) Goyvaerts Olivier bekend ontvangen te hebben uit handen van Van
Den Kerckhoven Peeter in de kwaliteit als kapelmeester van Zoerle-Parwijs de som van 40
guldens.
25 januari 1626 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-032]

Voor een notaris te Tongerlo compareerde Verrijt Geert (zoon van Verrijt Joannes) die
bekend schuldig te zijn aan Oyen Joachim en Oyen Heylken (kinderen van wijlen Oyen
Hendrick daar moeder af was wijlen Van De Wouwer Maria) de som van 179 guldens eens
procederende en wezende de rest van de huursom van de voorstaande comparant bij leven
van de voorstaande Oyen Hendrick en zijn huisvrouw en dat op een hoeve tot Varendonk
onder Herselt gelegen die hij eertijds heeft bewoond.
De comparant beloofd om op deze som jaarlijks te betalen interesten en steeds te stellen
voldoende onderpanden. Compareerde ook Verrijt Jan vader van de voorstaande
comparant die zich borg stelt.
30 maart 1637 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-033]

Goyvaerts Olivier en Jansen Jan als mombers van de minderjarige kinderen van wijlen
Jans Willem en Goeyvaerts Maria verhuren aan Verwimp Adriaen (geboortig van Olen)
een huis en hof met de schuur en weiden en heiden daaraan groot in het geheel 8,5
bunders. Volgen de verdere condities van de verhuur …
23 september 1638

[WLO-OGA739-035]

Van Den Schoot Hendrick gebruikende de autorisatie volgens het gezamenlijk testament
met zijn huisvrouw zaliger gemaakt en gesteld in handen van de wethouders van Westerlo.
Hij wil begraven worden naast zijn vrouw en er dient gecelebreerd te worden 150 missen te
weten tot de Minnebroeders en Augustijnen en tot de paters der … hetzelfde aantal missen.
Er zal worden gedistribueerd aan de armen van Westerlo en Herselt een mudde rogge door
de provisors van de Heilige Geest van Westerlo en van de Heilige Geest van Herselt. Aan
de … tot Boxtel …
Verder te geven aan:
•
•
•
•

Zijn neven Van Den Broecke Simon en Van Den Broecke Peeter een zilveren lepel
en …
Zijn nicht Margriet 5 zilveren lepels
Zijn nicht Maria zilveren schotel …
Zijn nicht Van Olmen Maria het … van zijn vrouw zaliger

26 juli 1638 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-037]

Voor notaris Schellekens tot Westerlo residerende compareerden De Neve Absolon en De
Neve Nicolaes en heer Franck Dierck als man en momber van De Neve Elisabeth. Ze
bekennen schuldig te zijn aan Kerckhofs Gijsbrecht Peeter kastelein van heer Markies van
Westerlo de som van 202 guldens en 10 stuivers eens. Deze schuld voortgekomen van 2
obligaties bekend van De Neve Matheus en zijn vrouw Vincx Catlijn vader en moeder
zaliger van de voorstaande comparanten de ene van 100 guldens en 30 guldens verloop
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gepasseerd voor notaris Van Passel op 27 juli 1631 en de andere van 40 guldens en 32
guldens verloop.
21 februari 1627 Verkoop van land

[WLO-OGA739-040]

Jansen Jan verkoopt aan Wijnants Adriaen en zijn vrouw Van Liebergen Elisabeth een
perceel erve zowel heide als bos gelegen in Het Hollandt bij De Steurshoeve groot 6 sillen
renende oost de kopers, zuid De Hollansche straete, west Kapel van Onze-Lieve-Vrouwe en
de verkopers, noord kopers en de erfgenamen … Voor los en vrij salvo justo en een rente
van 200 guldens competerende aan De Heemra Jan tot Diest.
30 september 1637 Verkoop van land

[WLO-OGA739-041]

(Beschadigde akte) Voor de schepenen van Westerlo compareerden Vincx Peeter, De Neve
Niclaes voor zichzelf en zich ook sterkmakend voor zijn broer en zuster De Neve Absolon
en De Neve Elisabeth, Vincx Gommar en Cuyvers Lauwereys als mombers van de
onbejaarde kinderen van wijlen meester Vincx Guilliam daar moeder af is Cuyvers Catlijn.
Allen erfgenamen van wijlen Vincx Absolon en Van Dijck Geertruyt.
Ze verkopen aan Van Uytsel Hendrick een perceel van erve genaamd De Thiende Schuere
groot een bunder renende oost erfgenamen Bertels, zuid Wils Jan erfgenamen, west Bertels
Henrick erfgenamen en noord … Item een perceel land met de heide daaraan gelegen groot
tezamen 6 sillen renende oost …, zuid s’heeren straat, west zichzelf en noord De
Peirdenbempt. Item een perceel groot 1,5 sillen renende oost De Peirdenbempt, zuid en
west de kopers, noord De Wimpe.
23 december 1637 Verkoop van land

[WLO-OGA739-043]

Voor de schepenen van Antwerpen compareerde Lucas Jacques (notaris te Antwerpen) in
de naam van en volmacht hebbende van Van Den Houwte Niclaes (herbergier) en zijn
vrouw Verhoustraeten Maria volgens procuratie gepasseerd voor notaris Empsen tot Lier
op 22 december zelfde jaar.
Ze verkopen aan Vincx Absolon (secretaris van Westerlo) en zijn vrouw Van Dijck
Geertruyt een perceel land en toebehoren groot een half bunder en gelegen binnen
Westerlo renende oost dezelfde Vincx Absolon, west en zuid Blanckaerts Peeter
erfgenamen, noord erfgenamen Luycx.
30 september 1586 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-044]

Voor de schepenen van Antwerpen compareerde Ruelens Berthelmeeus voor en in naam
van Peeters Wouter en zijn broer Peeters Merten zonen van Peeters Henrick volgens de
procuratie gepasseerd voor notaris Nieuwlants te Geel. Hij bekend in deze kwaliteit
schuldig te zijn aan heer Verhagen Mattheus (zoon van Verhagen Lambrecht) priester in de
Vrijheid van Geel een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 carolusguldens en 12,5 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een half bunder bempd genaamd Den Ketel gelegen onder
Geel renende oost Theunckens Jan, noord het gemeyn broeck, west Van Molle Merten. Ze
bepanden ook nog een huis gelegen in De Haeperstraete te Meeren onder Olen toekomende
Peeters Wouter. Item een perceel land in dezelfde straat gelegen op de weg naar Buel …

© https://www.ansfridiana.be
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Op dit kapitaal van 4 carolusguldens en 12,5 stuivers jaarlijks is betaald en
afgekweten bij Peeters Peeter, zodat de panden van … 3 augustus 1633.
Verbraecken Christoffel en hem vervangende voor de andere
erfgenamen van wijlen Verbraecken Melchior bekend ontvangen te
hebben van Verdonck Andries als momboor van de weeskinderen van
Vos Jan en wijlen Verluyten Dingen het resterende kapitaal van 50
gulden en hiermee houdt de rente op te bestaan. 17 april 1647.

17 april 1619 Rekwest

[WLO-OGA739-046]

Albert en Isabella Clara Eugenia … aartshertogen … etc. Wij hebben ontvangen het
verzoekschrift van Vervoort Peeter inwoner van Olen inhou-dende hoe dat de Heilige
Geestmeester aldaar ten laste van zeker zijn goederen onder het voorstaande dorp gelegen
… en heeft dezelfde Heilige Geestmeester voor de schepenen van Westerlo proces gemaakt
… en nu moet hij betalen …
(Zonder datum) Inliggend briefje

[WLO-OGA739-048]

Ik ondergeschreven beken ontvangen te hebben de som van 42 guldens van de huishuur
van Huypens Andries waarmede bekennende voldaan te zijn van het jaar 29 tot het jaar
half maart 30. Huypens Dimphna
11 augustus 1639 Verkoop van land

[WLO-OGA739-049]

Voor de schepenen van Herselt compareerde Boonen Joanna geassisteerd met
Peetermans Merten en Moens Hendrick haar wettelijke mombers die uit kracht van
testament van wijlen Moons Jan (zoon van Moons Joris) gepasseerd voor notaris … en
zekere getuigen Ze verkopen aan mijnheer Van Kerckhoven Gijsbrecht en zijn vrouw
juffrouw De Jeune Maria (= De Jonghe Maria, zie PR Westerlo) een blok of bos renende
oost Moens Maria erfgenamen, west Groenen Frans, zuid Moens Peeter erfgenamen.
20 oktober 1637 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-050]

Bercx Andries bekend schuldig te zijn aan Van Outsel Lembrecht een jaarlijkse en
erfelijke rente van 4 guldens en 15 stuivers. Als onderpand wordt gegeven zijn binnenblok
groot een bunder renende oost, zuid en noord zichzelf en west de straat.
9 maart 1638 Verkoop van land
•
•

[WLO-OGA739-052]

Wuyts Eloy voor zichzelf en zich ook sterkmakend voor zijn zwager De Winter
Peeter voor de helft.
De Winter Jan zich sterkmakend voor De Winter Naenken en De Winter Woutruyt
zijn dochters voor de andere helft.

Ze verkopen aan Van Outsel Lembrecht een eussel genaamd Het Venneken groot een half
bunder gelegen tot Zoerle onder Westerlo renende oost Van Oustel Henrick, zuid Bertels
Lauwereys erfgenamen, west de kopers en noord Cuypers Jan.
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[WLO-OGA739-053]

Voor notaris Van Passel residerende tot Tongerlo compareerden De Neve Matheus en zijn
vrouw Vincx Catharina. Ze bekennen schuldig te zijn aan Van Eynde Peeter tot Zoerle de
som van 100 guldens. Als onderpand wordt gegeven een bunder weide gelegen onder
Herselt omtrent De Langebrugge aldaar renende oost …, zuid Vincx …, west … en noord …
24 september 1639 Testament

[WLO-OGA739-055, WLO-OGA739-228]

(Zie voor dit testament ook naar foto’s WLO-OGA739-055, WLO-OGA739-228 en WLO-OGA739-229)

Voor notaris Buelkens tot Olen residerende compareerden Van Isschot Nicolaes met zijn
huisvrouw Van Hove Dympna beiden gezond en wel van lichaam en overwegende de
broosheid van het leven. Ze willen niet van deze aarde scheiden zonder hun laatste wil
nagelaten te hebben:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Dit testament is het enige gerechtigde testament en alle voorgaande testamenten en
codicilles zijn vanaf nu dood en teniet.
Begraven worden op het kerkhof van Olen in gewijde aarde.
De langstlevende wordt universele erfgenaam van al hun goederen.
Al haar kinderen zowel jongens als meisjes zullen na de dood van haar testatrice
gelijk scheiden en delen in al haar erfgoederen zowel havelijke als leengoederen.
Item begeerd de voorstaande testatrice dat alzo zij voor Van Isschot Jan haar zoon
heeft voorgeschoten tot over de 400 guldens te weten dat de koop van het huis tot
Geel 100 guldens. Item nog aan Van Opstalle Machiel die borg stond voor de
voorstaande Van Isschot Jan zijn schoonmoeder de som van 275 guldens en aan
De Dunne Elisabeth van meester Cleymans Philip 44 guldens voor 4 jaren
verlopen van een rente die hij op haar was heffende …
De voorstaande testateuren maken aan Van Isschot Adriaen haar zoon een perceel
erve genaamd Den Sterck… gelegen tot Meeren onder Olen. Aan Van Isschot
Cathlijn haar dochter een perceel erve genaamd Het Blocxken gelegen tot Boeckel
naast Het Lanck Block van Hermans Merten. Aan de kinderen van Van Isschot
Margriet een perceel erve genaamd Het Laenen Blocxken gelegen achter Het
Delleken van Hermans Merten kinderen. En aan dezelfde kinderen 27 guldens die
haar vader aan de voorstaande testateuren van huishuur is achtergebleven …
Dat alzo Van Isschot Jan haar zoon is gekomen tot 2e huwelijk waarin hij ook
verwekt heeft wettige nakomelingen dat dezelfde Van Isschot Jan zijn voor- en
nakinderen zullen delen in de voorschreven erfelijke goederen die de voorschreven
Van Isschot Jan vanwege zijn ouders zullen toekomen. Begerende ook de
voorstaande testatrice dat de voorstaande Van Isschot Adriaen, Van Isschot
Cathlijn en de kinderen van Van Isschot Margriet …
Item begeert de testatrice dat als de voorstaande kinderen het erfgoed in delen
gescheiden hebben dat Van Isschot Adriaen de oudste zoon zijn keus zal hebben
van al de kavels voor zijn … van momberdije. Item moet Van Isschot Cathlijn vooruit
hebben de som van 100 guldens eens waarvan zij zal trekken van Vermiert Catlijn
(begijn tot Herentals) 50 guldens en 50 guldens voor …
Dit voorstaande testament verklaard als haar uiterste wil te wezen. Item nog begeerd
zij testatrice dat Van Isschot Jan haar zoon voor zijn patrimoniale en matrimoniale
erfgoederen … en was ondertekend door Van Isschot Nicolaes testateur en Van
Hove Dingen testatrice.
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[WLO-OGA739-056]

Ik ondergeschreven beken ontvangen te hebben de som van 42 guldens van de huishuur
van Huypens Andries waarmede bekennende voldaan te zijn van het jaar 29 tot het jaar
half maart 30. Huypens Dimphna
23 januari 1639 Boek met ontvangsten

[WLO-OGA739-057]

Ontvangboek van renten van Gheerincx Ferdinandus en Gielis Martina zijn huisvrouw.
Beginnende van de ontvangsten vanwege Gielis Martina gehouden met mij vanaf 4 mei
1639 van de personen hierachter vermeld met naam en toenaam van wat zij achter zijn …
verklaren bij eed niet meer ontvangen te hebben als gij geschreven zult vinden van de
ontvangst en zult nog een ligger vinden in de stad van Lier … Gheerincx Ferdinandus.
De renten en obligaties (gedeeltelijk bewerkt, zie origineel voor volledigheid):
1. Een obligatie van 100 guldens ten laste van Sebrechs Jan (zoon van Sebrechs
Cornelis) wonende tot Grobbendonk verschijnt 5 april 1640 … Item ontvangen van de
weduwe van Sebrechs Jan het jaar 1660 … Sebrechs Adriaen heeft de rente
geërfd van zijn broer Sebrechs Jan op 22 oktober 1662 van 100 guldens kapitaal.
2. Een obligatie van 100 guldens voor Gielis Martina ten laste van Verhaghen
Hendrick wonende tot Massenhoven verschijnt half maart 1640 …
3. Een obligatie van 200 guldens ten laste van Debue Cattelijn en Valtijn Adriaen en
Verhaghen Hendrick verschijnt half maart 1640 … de som van 22 guldens rest van
de 2 jaren 2 guldens gegeven tot Pulderbos op 24 oktober 1656 ten huize van Debue
Cattelijn … item ontvangen van Debue Fransoeys 2 jaren interest van jaar 1659 en
1660 …
4. Een obligatie van 50 guldens ten laste van Gommers Jan en Begoeys Barbara
wonende tot Pulderbos verschijnt op 26 februari 1641 … de interest van het jaar 1655
is betaald door Van Den Sanden Adraenken op Vierseldijck op 24 november 1657
… Item ontvangen vanwege Van Den Sanden Jacob wegens Gommers Jan een
jaar interesten … Item de weduwe van Gommers Jan heeft betaald aan Preons
Sulliana de interesten van 1662 tot Lier en mij ondergetekend tot Westerlo … Item
ontvangen van Gommers Laureys op 9 oktober 1671 dat Begoeys Berber zou
komen …
5. Een obligatie van 200 guldens tot last van Groetjans Wouter wonende tot Pulderbos
verschijnt op 8 april 1634 …
6. Nog een erfbrief tot last van Maes Goessen en Veraert Catharina tot Vorselaar van
200 guldens kapitaal op al zijn goederen verschijnt 1 januari 1652 … Op 16
september 1657 betaald Maes Christina (dochter van Maes Goessen) tot Lier de
interest en de som van 12 guldens … Item ontvangen tot Zandhoven vanwege Maes
Jenneken … Item ontvangen de weduwe van Maes Goossen tot Vorselaar op 13
januari 1669 …
7. 7a. Nog een obligatie van 100 guldens tot last van De Preter Fransoeys en
Begoeys Anna verschijnt op 2 mei 1641 … Verder moet betaald worden aan heer
Vochx rentmeester van de Eerwaardige Heer Bisschop van Antwerpen bepand tot
Zandhoven welke rente de rentmeester heeft met deze verlopen …
7b. Deze rente geldt Van Den Ende Peeter tot Eindhouthamme 150 guldens kapitaal
verschijnt 17 januari 1666 den interest 8 guldens en 5 stuivers … Item ontvangen van
De Bie Jan 12 guldens tot Westerlo op mindering van zijn verlopen van zijn verlagen
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van een rente van 200 guldens kapitaal betaald den interest op 10 juli 1674 … Item
nog ontvangen van de huisvrouw van De Bie Jan 2 pattacons tot Zandhoven …
8. Nog een obligatie van 200 guldens tot last van Van Dael Maddelena verschijnt op 16
augustus 1641 … en is betaald de interest door De Bie Jan van het jaar 1657 en
1658 in zijn huis tot Zandhoven … Item ontvangen van De Bie Jan van Zandhoven in
mijn huis tot Westerlo 50 guldens en 4 stuivers op 18 april 1673 …
9. Nog een obligatie tot last van De Ridder Adriaen en zijn huisvrouw Gommers
Tanneken 100 guldens kapitaal wonende tot Pulle verschijnt 11 februari 1644 … Item
gesommeert geweest uit kracht van de drossaard en schepenen te Pulle om de
rekening ten fine van De Ridder Adriaen van zijn sterfhuis tot Pulle gelegen van zijn
renten en obligaties …
10. Nog een obligatie van 250 guldens ten laste van De Kinder Peeter verschijnt op 29
mei 1647 … Item ontvangen op 31 oktober 1661 tot Westmalle van de secretaris van
Westmalle 25 guldens …
11. Nog een erfbrief tot last van de Heren Staten in het Kwartier van Antwerpen aan
mijnheer Paervijs tot Antwerpen bepand op de naam van wijlen Van Goerle
Melchior en Van Coerbemde Goddelina voor 30 guldens erfelijk die ik heffende ben
op de voorstaande Staten verschijnt 21 januari 1626 … Item de interest van het jaar
1638 is betaald door Verborght Mattheus op 12 februari 1660 30 guldens en 2
stuivers burger van Westerlo …
12. Nog een obligatie van 100 guldens kapitaal ten laste van de kinderen of erfgenamen
van Heyligher Joris mij overgegeven vanwege Gheerincx Anna (dochter van
Gheerincx Adrianus) verschijnt … Item ontvangen van de huisvrouw van Van Den
Ende Peeter heeft aan mij geteld op 8 oktober 1660 6 guldens …
13. Nog een rente van op de … van Berghen en zijn bepand tot Wouw en deze rente is
betaald tot het jaar 1636 en is jaarlijks 16 guldens en 16 stuivers en mevrouw Van De
Werne tot Schilde moet ook ontvangen 16 guldens en 16 stuivers …
14. Nog een erfbrief tot last van Faes Cornelis of zijn erfgenamen tot Viersel verschijnt
op 27 april 1650 de som van 200 guldens kapitaal de interest is betaald door Faes
Cornelis … Item ontvangen van Gevaers Machiel op 12 december 1658 een jaar
interest ten zijn huis tot Grobbendonk … Deze rente heeft aangenomen Ooms
Adriaen wonende tot Herselt en heeft het geld ontvangen op 27 januari 1666 80
pattacons en heeft dezelfde ontvangen …
15. Nog een erfbrief ten laste van Van Den Sande Jan tot Zandhoven van 100 guldens
bepand op de goederen van De Bie Jan tot Zandhoven verschijnt 26 april 1653 …
16. Nog een obligatie van 100 guldens tot last van Verdonck Machiel zijn huisvrouw
Ghijsels Truycken wonende tot … en verschijnent op 2 april 1654 …
17. Van Kerckhoven Peeter inwoner van Parwijs geldt een rente van 100 guldens
kapitaal verschijnt op 9 september 1665 … Item ontvangen van Douwen Peeter op 1
mei 1667 …
18. Nog een rente tot last van Binnemans Wouter en Oeyen Elisabeth van 100 guldens
kapitaal en verschijnt 16 november 1666. Item een rente tot Parwijs van 100 guldens
ten laste van De Winter Henderick (zoon van De Winter Gommarus) een jaar
interest van het jaar 1666 …
Dit zijn de renten voor Gheerincx Ferdinandus gedaan na de dood van mijn huisvrouw die
ik zou bevallen zijn met naam en toenaam:
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1. Een obligatie ten laste van Verhaghen Hendrick wonende tot Massenhoven en zijn
huisvrouw van 100 guldens kapitaal verschijnt half maart 1640 en is betaald tot jaar
1660 verschenen half maart betaald op 27 oktober 1663.
2. Een obligatie van 50 guldens kapitaal ten laste van Gommers Jan en Begoes
Berbela wonende tot Pulderbos verschijnt op 26 februari 1641 en is betaald het jaar
1641 tot jaar is voldaan.
3. Item filia Wellens geeft een rente aan haar … Wellens Lenaert van 160 guldens en
verschijnt …
4. Item mijn huisvrouw geeft een rente met haar 2 broers op de gemeente van … 100
guldens kapitaal en verschijnt op 6 mei 1670 en is betaald …
28 januari 1642 Verkoop van land

[WLO-OGA739-079]

Bercx Aert en Verbist Adriaen als wettige mombers van de onmondige kinderen van wijlen
Bercx Andries en Verbist Mayken. Ze verkopen in die kwaliteit aan Wils Machiel een
perceel land genaamd Het Wolfkens gelegen tot Zoerle groot een half bunder renende oost
Van Outsel Henrick, zuid dezelfde Van Outsel, west de straat en noord Bercx Andries
erfgenamen.
30 juni 1640 Verkoop van land

[WLO-OGA739-080]

Voor het leenhof van Westerlo compareerde Bacx Franchois (meyer tot Houtvenne) bekend
verkocht te hebben aan Van Den Broeck Goris (meyer tot Westmeerbeek) de helft van 6
sillen bos en heide gelegen tot Ramsel onder Herselt renende oost Slaets Lembrecht …,
zuid Verheyen Maria erfgenamen, west verkopers en noord Lintermans Jan erfgenamen.
20 mei 1642 Verkoop van huis en landen

[WLO-OGA739-081]

Van Der Eygen Catlijn weduwe van wijlen Rijcaerts Frans geassisteerd met Matheus Jan
ten deze gekozen momber, zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen een zeer wel
gelegen huis met de stallen en den hof daaraan gelegen alhier in De Plaetse renende oost
de verkopers, zuid De Plaetse, west Vanderdonck Anthoin en noord De Leugen. Met nog
een hofstede daarnaast gelegen renende oost Schelenberchs Jan, zuid De Plaetse, west de
voornoemde hofstede en noord De Leugen.
Volgen de condities van deze verkoop … en is dit huis gemijnd door Peeters Gielis voor de
som van 160 guldens en stelt 10 hoogen. Celen Jan nog 2 hogen, Schelenberchs Jan nog
2 hogen, voorstaande Peeters Gielis stelt nog eens 8 hoogen. Bij het uitgaan van de
brandende kaars is koper gebleven Peeters Gielis. Er worden ook nog enkele percelen land
verkocht, kopers waren o.a. secretaris Vermeeren, Wils Jan en Celen Jan.
27 februari 1657 Verkoop van land

[WLO-OGA739-083]

Ceulemans Gommer en zijn vrouw Vlaymans Anna verkopen de helft van De Vlaymans
Bembt waarvan de andere helft is competerende aan Van Tongel Henrick renende oost
Dircx Machiel, zuid Van Tongel Henrick, west De Nete en noord Van Tongel Henrick. Ze
verkopen ook de helft het veld genaamd Den Heyberch met de schomme daarin gelegen
waarvan de andere helft is competerende aan Van Der Vecken Adriaen renende oost Van
Der Vecken Adriaen, zuid Van Den Bosch Jan, west s’heeren weide en noord s’heeren
weide. Beiden percelen verkocht aan Dircx Machiel volgens nastaande conditie.
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Volgen de condities van deze verkoop … en wordt het perceel land momenteel verhuurd aan
Van Offel Jan … en zijn deze percelen verkocht voor 400 guldens aan Dircx Machiel die
vervolgens nog 48 verdieren stelt. Mangelschots Joannes ook nog een verdier waarop
Dirckx Machiel nog eens een verdier stelt.
27 februari 1643 Verkoop van land

[WLO-OGA739-087]

Voor notaris Buelkens residerende te Olen compareerden Verluyten Dymphna met haar
man en momber De Vos Jan ter ene zijde en Verluyten Wilhelm haar halve broeder ter
andere zijde. Ze sluiten een akkoord te weten dat de voorstaande Verluyten Dymphna van
Verluyten Willem heeft verkocht volgens erfkoop een perceel erve gelegen aan De
Haeperstraet onder Olen groot 3,5 sillen en genaamd Het Bremblock renende oost
Claesswinnen Henrick, zuid een straatje lopende van De Haeperstraet naar de Buelmolen,
west Verluyten Mayken en noord Verluyten Peeter erfgenamen en Van Bijlen Jan.
21 oktober 1644 Volmacht

[WLO-OGA739-089]

Voor notaris Pals residerende te Roermond compareerden Van Den Broeck Henderick
(raadsheer van de souvereine raad van Gelderland) en zijn broer Van Den Broeck Sijmon
(kanunnik van de collegiale kerk van St-Pieter tot Oirschot). Ze maken zich ook sterk voor
hun broers en zusters.
Ze geven volmacht aan Van Wesel Andries (licentiaat in de rechten) en aan Vermeeren
Wilbroert (secretaris van Westerlo) om in hun naam op te treden in al hun zaken te Westerlo
of elders en speciaal voor het proces als wijlen heer Van Den Schuer Hendrick (hun oom?)
en Van Den Broeck Jan (hun vader) te samen hebben aangegaan tegen Van Groeningen
Christiaen en nu dus tegen zijn erfgenamen.
21 oktober 1644 Verkoop van land

[WLO-OGA739-091]

Huysmans Marten (zoon van wijlen Huysmans Willem) verkoop aan Verboven Laureys
(zoon van Verboven Petrus) een perceel land groot 80 roeden gelegen tot Buul onder Olen
renende oost, zuid en west de koper, noord s’heeren straat.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Verboven Laureys
die nog 5 hoogen stelt bovenop de voorstaande koop. Van Broeckhoven Hendrick stelt nog
een hooge en de voorstaande Verboven Laureys nog 3 hoogen die hiermee koper is
gebleven bij het uitgaan van de brandende kaars.
(Zonder datum) Verkoop van land

[WLO-OGA739-094]

Extract uit de conditie van verkoping van de goederen bij de kinderen en erfgenamen van
wijlen Van IJsendijck Henrick tot Meeren onder Olen verkocht, afgeleverd voor notaris
Hendrickx.
Volgen de condities van de verkoop … en worden verkocht de volgende goederen:
1. Het huis met de schuur, hof en huisblok verkocht aan Oeyen Jan (zoon van Oeyen
Joannes) voor de som van 2510 guldens en heeft daarop gesteld 112 hoogen.
Voorstaand huis met ongeveer een half sille erf wezende leengoed renende
oostwaarts aan Meerenstraete en renende oost Verluyten Willem, zuid de straat,
west Oeyen Jan en noord Claesswinnen Hendrick.
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2. Een perceel erve genaamd De Wimpten renende oost de straat, zuid De Buelstraete,
west Helsen Pauwels erfgenamen en noord Verluyten Willem. Verkocht aan
Verluyten Willem den oude voor 242 guldens en 38 hoogen.
3. Een perceel Het Cleyn Wier renende oost en west Verluyten Willem den oude, zuid
de straat, noord Verluyen Willem den jonge. Verkocht aan Verluyten Willem den
oude voor 700 guldens en 46 hoogen.
4. Een perceel Het Groot Wier renende oost Verstappen Henrick erfgenamen, zuid en
noord Verluyten Willem den oude, west Van Isschot Jan. Verkocht aan Verluyten
Willem den jonge voor 1275 guldens en 50 hoogen.
5. Een perceel De Grooten Driesch met de heide daarbij gelegen renende oost Caers
Jan erfgenamen, zuid Verluyten Willem den oude, west Buelkens Jan en noord Ver…
Jan. Verkocht aan Verboven Willem voor 660 guldens en 30 hoogen.
6. Een perceel Het Wouwerheyken renende oost, west en noord Bertels Jan, zuid Goor
Peeter. Verkocht aan Bertels Jan voor de som van 99 guldens en 5 hoogen.
7. Een perceel erve genaamd Het Hoochhuys met de heide daaraan gelegen renende
oost de straat, zuid Bertels Jan, west Goor Adriaen en noord Verluyten Peeter
erfgenamen. Verkocht aan Claesswinnen Marten voor de som van 1400 guldens en
30 hoogen.
8. Een perceel erve genaamd De Hutten renende oost De Meulenstraete, zuid
Verluyten Willem, west Laureys Maria en noord Buelkens Jan. Verkocht aan
Verluyten Willem den oude voor 300 guldens en 50 hoogen.
11 september 1645 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-097]

Peeters Bastiaen wonende tot Westerlo verkoopt aan Vercorten Jan (zoon van Vercorten
Gerardus) en aan zijn vrouw Wils Stijnken een huis, hof, schuur en stallen met de landen
daaraan gelegen tot Zoerle groot in het geheel 3 sillen renende oost verkopers, zuid kopers,
west … en noord s’heeren straat.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft gekocht Vercorten Jan dit huis voor de som
van 750 guldens en stelt vervolgens nog 50 hoogen. Vercorten Geeraert stelt nog 10
hoogen. Aldus gedaan en gepasseerd te Tongerlo op 11 september 1645. Op 12 september
1645 compareerde Vercorten Jan die nog 5 hoogen stelt. Op 15 september 1645 stelt
Hoyberchs Jan nog 3 hoogen op de voorstaande koop waarop Vercorten Jan nog 2
hoogen stelt. Op 30 september 1645 stelt Van Den Brande Adriaen nog 5 hoogen op deze
koop en stelt vercorten Jan nog eens 5 hoogen waardoor hij koper gebleven is op 3 oktober
1645.
29 december 1648 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-099]

Voor notaris Van Hove compareerde Van De Zande Jan verkoopt aan Cools Bastiaen
(zoon van Cools Sebastianus) een huis, hof en de landen daaraan gelegen onder Olen in De
Haperstraat renende oost Meir Paulus, zuid spapen Henrick, west Adriaens Geert en noord
de straat.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Cools Bastiaen en
stelt op de voorgaande koop nog 25 hoogen. Wuyts Willem stelt nog 2 hoogen en de
voorstaande koper nog eens 3 hoogen. Op 31 december 1648 compareerde nog eens
Cools Sebastiaen en stelt op de voorstaande koop nog eens 8 hogen, Van Hove M. nog
een hooge en de voorstaande Cools Sebastiaen ook nog eens een hooge. Op 1 januari
1649 compareerde Cools Sebastiaen die nog eens 8 hoogen stelt, Van Hove M. stelt ook
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nog een hoge waarop de voorstaande Cools Sebastiaen nog eens verhoogt met 1 hooge
en is hiermee koper gebleven.
28 juni 1645 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-103]

Voor notaris Van Kerckhoven compareerde Van Der Eygen Catharina weduwe van wijlen
heer Rijcaerts François. Ze verkoopt aan Vincx Jan (gareelmaker) een huis en hof met
toebehoren gelegen in De Plaetse van Westerlo aan de kerk.
Volgen de condities van de verkoop … en zal de voorstaande Van Der Eygen Catharina
haar leven lang mogen wonen in de grote kamer van het voorstaande huis en zal de koper
deze kamer moeten behoorlijk onderhouden en repareren indien nodig. Van Der Eygen
Catharina zal ook naar eigen goeddunken mogen gebruiken de appelbomen die staan in de
hof van voorstaand huis …
30 januari 1649 Verkoop van land

[WLO-OGA739-105]

Voor notaris Van Bijlen compareerden Cluyts Jan (zoon van Cluyts Adrianus) die bekend
verkocht te hebben aan Van Genechten Jan (zoon van Van Genechten Hubertus) een
perceel land groot 2,5 sillen gelegen onder Olen.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft de voorstaande koper Van Genechten Jan
gesteld 50 hoogen. Laenen Adriaen stelt nog 2 hoogen en Van Genechten Jan nog eens 3
hoogen. Op 1 februari 1649 compareerde Van Genechten Jan en stelt alsnog 6 hoogen.
Van Bijlen Thomas nog een hooge en Van Genechten Jan nog eens een hooge.
Op 17 maart 1649 compareerde nogmaals Van Genechten Jan die nog eens 2 hoogen
stelt.
12 november 1647 Verkoop van land

[WLO-OGA739-107]

Janssen Jan verkoopt aan Wijnants Adriaen en zijn vrouw Hermans van Liesberghen
Elisabeth een perceel land genaamd De Cluishoeven gelegen in De Hollansche Straete
groot 3 sillen renende oost Huybens Dirck(?) erfgenamen, west en noord kopers, zuid ook de
verkopers en Tijboets Jan erfgenamen.
15 mei 1646 Verkoop van land

[WLO-OGA739-108]

Bercx Hendrick verkoopt aan Wils Machiel het 3e deel van een sille land aan hem
verstorven van wijlen zijn broer Bercx Marten renende in het geheel oost Peeters Jan, zuid
kopers, west en noord Oyen? Anneken.
11 maart 1642 Verkoop van land

[WLO-OGA739-109]

Bercx Aert en Verbist Adriaen (zoon van Verbist Martinus) als mombers van Bercx
Andries (ook present) verkopen aan Wils Michiel een perceel erve genaamd Den Meulhoff
groot 1,5 sille renende oost Den Engelen Bempt toekomende Wouters Michiel erfgenamen,
zuid Bercx Andries, west s’heeren straat en noord Den Biesbempt van Douwen Adriaen.
2 januari 1646 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-110]

Peeters Sebastiaen verkoopt aan Vercorten Jan en zijn huisvrouw Wils Christina een
huis, schuur, stallen met den hof en het land daaraan gelegen groot een half bunder gelegen
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tot Zoerle onder Westerlo renende oost het straatje, zuid kopers, west De Schrieckstraete en
noord s’heerenstraat.
8 augustus 1644 Verkoop van land

[WLO-OGA739-111]

Voor de schepenen van Herselt compareerden Meermans Adriana geassisteerd met Van
Den Broeck Jan haar man en momber verkopen aan Van Kerckhoven Gijsbrecht en zijn
vrouw De Jeune Maria een perceel land gelegen in Het Voorteynde groot groot een half
bunder renende oost den loop, zuid Callaerts Jan, west kopers en noord Thiels Henrick.
15 mei 1646 Verkoop van huis en landen

[WLO-OGA739-112]

Peeters Adriaen en Peeters Magdaleen geassisteerd met haar man en momber
Verachtert Jan verkopen aan Bruers Hendrick en zijn vrouw Van De Voirtken Jenneken
een huis en hof met de boomgaard en de stallen daaraan gelegen groot een half bunder
renende oost en zuid s’heeren straat, west De Cuyster? Jan erfgenamen, noord Van Luffele
Vincent en de voorstaande erfgenamen.
Item nog een perceel land groot 5 sillen renende oost en zuid een straatje, west De Rijt
Anthoine, noord Machiels Cornelis. Item een heide groot 1,5 sillen alles gelegen tot Heultje
onder Westerlo renende oost en zuid s’heeren straat, west Ambrosy …, noord De Rijtstraete.
16 december 1642 Verkoop van land

[WLO-OGA739-113]

(Beschadigde akte) Verbist Geert verkoopt aan Wouters Adriaen (meyer te Noorderwijk)
het 4e deel van een perceel land genaamd Het Casusblock renende oost Van Hout Jan en …
Christiaen, zuid …, west …, noord … Item alsnog het 3e deel in een heide achter
voorstaande percelen gelegen …
16 juni 1646 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-114]

Verstappen Geeraert bekend schuldig te zijn aan Wils Machiel een jaarlijkse en erfelijke
rente van 4 guldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel bos gelegen aan De
Tichelrije tot Zoerle renende oost De Cuyper Jan erfgenamen, zuid Van Den Brande
Cornelis, west Van Kerckhoven Gijsbrecht en noord Douwen Anthoin en Douwen Jan.
30 januari 1649 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-115]

(Beschadigde akte) De Neve Nicolaes voor zichzelf en last en procuratie hebbende van De
Neve Elisabeth geassisteerd door haar man en momber Vranckx Dirick, Vincx Gommar
als momber van de weeskinderen van meester Vincx Guilliam daar moeder af leeft
Cuypers Catlijn …
12 april 1650 Aanbesteding

[WLO-OGA739-117]

Zijne Excellentie Heer Markies besteedt aan Stroembiers Guilliam om te maken de
volgende partijen als te weten dat hij Stroembiers Guilliam zal hebben wel en loffelijk alle
fundamenten van het kasteel zowel buiten als binnen alsmede uit alle fundamenten …
Stroembiers Guilliam zal moeten repareren de brug aan het kasteel van boven en van
onder … Item zal hij metser alsnog gehouden worden te maken de toren boven de middelste
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poort … Item zal hij moeten maken al de muren van de nieuwe paardenstal waarvan de
fundaties al begonnen zijn … enz. …
12 april 1650 Verkoop van land

[WLO-OGA739-119]

Voor notaris Van Kerckhoven compareerde Haeseldoncx Jan die bekend verkocht te
hebben aan Van Tongerlo Jan een perceel erve tegenwoordig land gelegen aan De
Cruysstraet tot Westerlo groot een half bunder renende oost Het Backstraecken, zuid de
voorstaande straat, west kopers en noord Heer Markies.
Volgen de condities van de verkoop … en zal de verkoper trekken de huur bij Van
Blockhoven Joris … en stelde Van Tongerlo Jan 10 hoogen. Meester Van Kerckhoven
Flips stelt 2 hogen, Van Tongerlo Jan stelt nog 4 hogen, Celen Jan nog een hooge en Van
Tongerlo Jan nog eens 2 hoogen. Op 1 augustus 1650 is gecompareerd Vincx Jan en stelt
6 hoogen. Vincx Gommar den ouden stelt nog een hooge, Vincx Jan nog eens 3 hogen,
Vincx Gommar nog een hooge en Vincx Jan alsnog een hooge.
Op 8 augustus 1650 heeft Van Tongerlo Jan gesteld 6 hogen, heer Van Blockhoven stelt
nog een hooge en voorstaande Van Tongerlo Jan nog eens een hooge. Dezelfde dag stelt
Van Tongerlo Jan nog eens 4 hogen, Vincx Jan nog 5 verdieren en is hiermee koper
gebleven bij het uitgaan van de kaars.
28 mei 1650 Akkoord over schulden

[WLO-OGA739-121]

Juffrouw De Fraisne Anna is trekkende een rente van 2 guldens en 10 stuivers jaarlijks op
zeker pand gelegen op De Bist onder Zoerle toekomende aan de erfgenamen van Sijckens
Jan. Deze rente is al vele jaren verlopen zodat dezelfde juffrouw dezelfde panden voor de
achterstallen gerechtelijk wil laten verkopen …
Daarom zijn gecompareerd De Fumael Philippe schoonbroeder en procuratie hebbende
van de voorstaande juffrouw De Fraisne Anna ter ene zijde en Cornelis Geert als man en
momber van Sijckens Cathlijn. Sijckens Wilboort en Sijckens Herman en Van Grintven
Hendrick Frans als man en momber van Sijckens Anna en zich ook sterkmakend voor
Sijckens Jan en Sijckens Maria hun respectievelijk broer en zuster ter andere zijde.
Ze sluiten een akkoord namelijk dat de 2e comparanten zullen mogen verkopen de panden
die met de voorstaande rente belast zijn en dat uit de penningen van deze verkoop zullen
betaald worden aan de 1e comparante de som van 75 guldens …
23 november 1650 Verkoop van bomen

[WLO-OGA739-123]

Pirson Peeter en Pirson Merten molenaars(?) en secretaris van Tongerlo met toestemming
van zowel de mombers als van de wet alhier verkopen aan de meestbiedende opgaande
eikenbomen gestaan op Het Goorken op het erf van de erfgenamen van wijlen Wouters
Gijsbrecht.
Volgen de condities van de verkoop … en is de eerste koop van 5 bomen gemijnd bij
Peeters Peeter voor 60 guldens en stelt daarop nog 4 hoogen. Tweede koop tot 3 bomen is
gemijnd bij Bastiaens Rijckaert voor 36 guldens en stelt daarop 4 hoogen. Derde koop tot 3
bomen is gemijnd bij Bastiaens Rijckaert voor 26 guldens en stelt daarop nog 6 hoogen.
Vierde koop tot 8 bomen is gemijnd bij Schelenberchs Jan voor 20 guldens en stelt daarop
3 hogen, Loverius Jan nog 1 hooge en Wils Jan nog 2 hoogen. Vijfde koop toekomende de
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secretaris van Tongerlo tot 2 bomen gemijnd bij Wils Jan voor 31 guldens en stelt daarop
een hooge, Loverius Jan nog 2 hogen, Schelenberchs Jan nog een hooge. Zesde koop tot
4 bomen gemijnd bij Celen Jan voor 25 guldens en stelt daarop 4 hogen, Loverius Jan nog
een hooge, Wils Jan nog 2 hoogen. Zevende koop tot 4 bomen gemijnd bij heer Thery voor
46 guldens en stelt daarop nog 4 hoogen. Achtste kavel tot 4 bomen gemijnd bij heer Thery
voor 23 guldens en stelt daarop 2 hogen, Wils Jan nog een hooge, heer Thery nog een
hooge, Wils Jan nog eens een hooge en vervolgens heer Thery nog eens een hoog.
10 november 1650 Verkoop van huis en land

[WLO-OGA739-126]

Jonker Van Blockhoven Joris zal verkopen een welgelegen huis met de stallen en hof
gestaan en gelegen in De Plaetse van Westerlo renende oost Celen Marcelis erfgenamen,
zuid De Laak of de straat, west Van Tongerlo Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en is verkocht aan Loverius Jan voor de som van
950 guldens en stelt daarop 50 hoogen. Mathijs Geeraert nog 2 hoogen en Loverius Jan
nog 5 verdieren. Depost stelt Loverius Jan nog 5 hoogen en vervolgens nog eens 5 hoogen
en is hierdoor koper gebleven op 11 november 1650.
Volgens voorstaande conditie zal juffrouw Verlinden Cecilia geassisteerd met Van
Leemputten Adriaen verkopen een perceel heide gelegen op De Bunbergen onder Herselt
groot een bunder renende oost een zuid de straat, west erfgenamen Vissers en noord Celen
Marcelis erfgenamen. Gekocht door Verborcht Peeter voor de som van 25 guldens en stelt
daarop 3 hoogen. Verborcht Mattheus stelt nog 3 hogen, Verborcht Peeter nog een
hooge. Depost stelt Verborcht Mattheus nog een hooge. Op 10 november 1650 stelt jonker
Van Blockhoven Joris nog 3 hogen, Verborcht Peeter nog een hooge en de voorstaande
Van Blockhoven Joris nog eens 2 hoogen.
26 juli 1650 Verkoop van land

[WLO-OGA739-128]

Mijnheer Verboirts Jacques verkoopt aan Snijders Abraham en zijn huisvrouw Leysen
Maria een moerken buiten de koepoort van deze stad (= Herentals) in Het Oolensch Broeck
gelegen renende oost Verboven Adriaen, zuid Heylen Jan, west Cluyts Christiaen
erfgenamen en noord …
Volgen de condities van de verkoop … en heeft de voorstaande koper daarop gesteld 12
hoogen of verdieren, Bellens Simon nog 2 hoogen en de voorschreven koper nog eens een
hooge. Op 10 juli 1650 heeft Diels Merck op de voorgaande koop alsnog gesteld 10 hoogen.
Op dezelfde dag stelt Diels Merck nog eens 5 hoogen. Op 26 juli 1650 is gecompareerd
Diels Merck en stelt op deze koop nog eens 5 hoogen en is hiermee koper gebleven.
7 december 1650 Verkoop van gereedschap

[WLO-OGA739-130]

Janssens Jan en zijn vrouw Schaeckaerts Adrianken verkopen aan Wils Michiel zijn
gereedschap uit zijn smidse (aambeeld, …) voor de som van 25 guldens. Volgen de verdere
condities van de verkoop …
15 mei 1650 Scheiding en deling

[WLO-OGA739-132]

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Van Dijck Michael en Van Laer Ida
(Hulshout). Compareerden:
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Van Dijck Dielis
Van Dijck Jan
Hanegreefs Jan als man en momber van Van Dijck Catlijn
Van Offel Jan als man en momber van Van Dijck Dinghen
Docx Merten als man en momber van Van Dijck Florentia
Van Immerseel Machiel en Van Dijk Diel als mombers van Van Immerseel
Laureys zijn kind waar moeder af was Van Dijck Anneken geassisteerd met Bocx
Bertel als schepen

Allen erfgenamen van wijlen Van Dijck Machiel en Verlaer Ida. Ze hebben gescheiden en
gedeeld al de erfgoederen achtergelaten bij wijlen hun voorstaande ouders.
Kavel A, gekozen door Van Dijck Dielis als oudste zoon:
•
•
•
•

Huis en hof gelegen te Hulshout renende west s’heeren straat en zuid Verhaeghen
Adriaen.
Item Het Langh Velleken renende west Verhaeghen Adriaen, zuid Van Dijck Ida en
oost Docx Merten.
Item de dagmaal in Het Dijcken Broeck waarin Van Offel Jan de andere dagmaal
heeft.
Item alle opgaande bomen uit voorstaande percelen.

Kavel B, bevallen aan Docx Merten:
•
•
•
•
•

Een perceel land De Half Hoeve renende noord Van De Cloot Catlijn
Item Het Cleyn Velleken renende oost De Capllen Straet met een bos daarachter
gelegen.
Uit De Half Hoeve twee van de beste bomen.
Item het eussel onder Hulshout genaamd Het Cleyn Eussel en daaruit ook 18 van de
beste bomen.
20 guldens te geven aan kavel C

Kavel C, bevallen aan Van Dijck Jan:
•
•
•
•
•

Het Venneken met de schuur
De Half Strepe onverdeeld met het weeskind van Van Immerseel Laureys.
Item Het Half Eussel tot Bruggeneinde onverdeelt met Van Den Bosch Jan.
Item het dagmaal in Het Dijcken Broeck
40 guldens te trekken van kavel D.

Kavel D, bevallen aan het weeskind van Van Immerseel Laureys daar moeder af was Van
Dijck Anneken:
•
•
•
•
•

Huis en hof met het land daaraan gelegen tot Bruggeneinde
De Half strepe onverdeeld met Van Dijck Jan
Den Halffen Bemt onder Bruggeneinde
Een veld geheten Den Krickert
40 guldens te geven aan kavel C

Kavel E, bevallen aan Van Offel Jan:
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Den halven hof en de schuur gestaan op het erf van Van Dijck Diel. Deze schuur mag
nog 2 jaren blijven staan.
Item de dagmaal in Het Dijcken Broeck waarin Van Dijck Diel de andere dagmaal
heeft.
50 guldens te trekken van kavel D en 30 bomen in Het Boscheussel van kavel F.

Kavel F, bevallen aan Hanegreefs Jan:
•
•
•
•

Huis of huisveld van Dierckx Peeter tot Bruggeneinde
Het Cael Block en alle opgaande bomen op Het Boscheussel
Item Den Halven Bemt onder Bruggeneinde onverdeeld met het kind van Van
Immerseel Laureys.
18 bomen uit Het Boscheussel te geven aan kavel E.

Volgen nog de verdere condities van deze scheiding en deling …
5 februari 1650 Afscheid van weeskinderen

[WLO-OGA739-134]

Van Roye Jan en Aerts Peeter als mombers van de achtergelaten weeskinderen van Van
Roye Peeter daar moeder af leeft Aerts Naenken ter ene zijde. De voornoemde moeder
Aerts Naenken geassisteerd met haar tegenwoordige man en momber Verreycken Jan ter
andere zijde.
Ze sluiten een akkoord betreffende de havelijke goederen die de voornoemde Aerts
Naenken met haar overleden man Van Roye Peeter hebben achtergelaten. De moeder zal
samen met haar tegenwoordige man gehouden zijn om de kinderen te onderhouden van
kost, drank, linnen, wollen, … tot de kinderen volwassen zijn enz …
De 2e comparanten zullen behouden het vruchtgebruik in al de erfgoederen totdat de
kinderen volwassen zijn.
20 december 1650 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-135]

Verbist Peeter (zoon van Verbist Henricus) verkoopt aan T’Siegers Willem een huis en hof
met het land daaraan gelegen groot 7 sillen gelegen aan De Goorheyde onder Hulshout
renende oost De Cuyper …, zuid Markies en Helsen Lambert erfgenamen, west Van Thielen
Adriaen en De Cuyper Jan, noord De Goorheyde.
31 juli 1658 Verkoop van land

[WLO-OGA739-137]

Govaerts Lauwereys als last en procuratie hebbende van Pellens Catlijn en Pellens
Jenneken. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Hendricx Peeter 3 percelen van erve gelegen tot
Wiekevorst groot een half sille renende oost …, zuid kopers, west s’heeren straat en een
bos. Volgen nog de verdere condities van de verkoop …
9 mei 1650 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-139]

T’Siegers Willem bekend schuldig te zijn aan Van Outsel Adriaen een erfelijke en jaarlijkse
rente van 2 guldens en 10 stuivers. Als onderpand geeft hij al zijn persoonlijke goederen.
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[WLO-OGA739-140]

Pauwels Henricus (zoon van wijlen Pauwel Joannes) wonende tot ILL onder Oosterwijk ter
ene zijde en Wuyts Willem ter andere zijde. Pauwels Henricus verkoopt aan Wuyts
Willem zijn deel in de schuur te weten het 4e deel gestaan op De Haperstraete onder Olen
die Adriaens Hendrick momenteel in gebruik heeft.
14 oktober 1651 Verkoop van land

[WLO-OGA739-141]

Wouters Anthoin verkoopt aan Goyvaerts Adriaen een perceel heide groot een half
bunder gelegen tot Gelindel en genaamd Den Steenvoort renende oost koper, zuid en noord
s’heeren straat, west Helsen Peeter. Volgen de verdere condities van de verkoop …
17 november 1651 Verkoop van hofstede

[WLO-OGA739-143]

Coppens Jeronimus verkoopt een hofstede groot een half sille gelegen op De Bist renende
oost Verboven Nicolaes, zuid de straat, west weduwe van Wijnants Jeronimus en noord
verkopers.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Van Tongerloo
Huybrecht voor 140 guldens en stelt daarop 6 hoogen.
11 januari 1651 Verkoop van land

[WLO-OGA739-145]

Raymaeckers Hendrick zowel voor zichzelf en zich ook sterkmakende voor zijn zuster
Raymaeckers Anneken. Ze verkopen aan Raymaeckers Jan (doctor in de medicijnen) een
perceel land groot 1,5 sillen gelegen tot Hasenhout. Dit land ten dele aan hen competerende
volgens scheiding en deling en renende in het geheel oost Van Nuten Christiaen, zuid
Bertels Willem, west Van Nuten Christiaen en noord het nonnenklooster van Herentals.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Raymaeckers Jan
voor de som van 425 guldens en stelt nog 35 hoogen. Raymaeckers Frans stelt nog 7
hoogen. De voorstaande Raymaeckers Jan nog eens een hoog.
Op dezelfde dag heeft de voorstaande Raymaeckers Hendrick ook nog verkocht aan
Raymaeckers Jan de schuur staande op voorstaand perceel voor de som van 100 guldens.
11 juni 1651 Verkoop van landen

[WLO-OGA739-147]

Wouters Mattheus (secretaris van de stad Eindhoven) als momber en Meulders Peeter
(secretaris van Tongerlo) ten volle last en procuratie hebbende van Jonker De Rouveroye
Reynaert oom en moederlijke momber met de voorstaande Wouters Mattheus over de
onmondige kinderen van wijlen heer Wouters Johan in zijn leven baljuw tot Herstal daar
moeder af was juffrouw De Rouveroye Maria gepasseerd dezelfde procuratie voor notaris
De Fallois tot Herstal residerende op 15 oktober 1650. Ze zullen publiekelijk aan de
meestbiedende verkopen verschillende percelen van land.
Volgen de condities van deze verkoop … en wordt verkocht het perceel land genaamd Het
Groodtblock groot 15 sillen renende oost en noord de voetstraatjes, zuid De Grote Heyde,
west Lowies Sebastiaen erfgenamen. Item de helft van Het Huysbroeck onverdeeld met de
erfgenamen van Louis Sebastiaen renende in het geheel oost en west het straatje, zuid De
Grote Heyde, noord Lowies Sebastiaen erfgenamen.
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Item de helft van een heide genaamd De Groote Heyde gelegen naast het voorstaande
percelen Het Groodtblock en Het Huysblock ook onverdeelt tegen de voornoemde
erfgenamen van Louis Sebastiaen groot in het geheel 25 sillen renende oost verkopers,
zuid Pauwels Peeter erfgenamen en Van Der Hoffstadt Maria, west de straat en noord Het
Groot en Huysblock.
Item een heide en vennen gelegen naast de heide en vennen van de Kerk van Zammel
groot 5 sillen renende oost Kerk van Zammel, zuid Jansen Jan, west Tijboers Dierck
erfgenamen en noord Verlinden Anthonis.
Op 21 juni 1651 heeft de heer Thery Peeter Paulus voor de voormelde 4 percelen gesteld
de som van 1400 guldens en stelt daarop 100 hogen, secretaris Vermeeren stelt nog 40
hoogen en de voorstaande Thery Peeter Paulus nog eens 20 hoogen en is hiermee koper
gebleven.
Item nog de helft van een heide genaamd De Dullekenshoeve groot in het geheel 14,5 sillen
renende oost en noord heer Markies, zuid Soeten Adriaen en west Van Eynde Peeter en De
Fraisne erfgenamen en heeft de palmslag ontvangen Celen Jan voor de som van 175
guldens en stelt daarop 25 hoogen. Van Tongerloo Jan nog 5 hoogen en de voorstaande
Celen Jan nog 3 hoogen. Op 27 juni 1651 stelt Wouters Adriaen 8 hoogen en is hierdoor
koper gebleven.
Item een perceel land groot 3,5 sillen renende oost en west secretaris van Tongerlo, zuid
Dresselaers Hendrick en Van De Wouwer Hendrick erfgenamen, noord Godshuis van
Tongerlo.
17 mei 1651 Verkoop van afgebroken huis

[WLO-OGA739-150]

Rentmeester Thery Peeter Paulus verkoopt aan Van Tongerloo Jan het afgebroken huis
op Het Houdstuck dat gestaan heeft alhier aan De Plaetse en gekocht van Mattheve Jan als
te weten dat de voornoemde Van Tongerloo Jan zal hebben alles op Het Houdstuck
uitgenomen het … dat de voornoemde rentmeester tot zijn bezit zal houden. Volgen de
verdere condities …
… 1651 Verhuur van huis en land

[WLO-OGA739-152]

Tijboers Huybrecht en zijn vrouw Bertels Geertruyt verhuren aan Van Kerckhoven
Peeter al hun goederen zowel land, huis, weiden en hooiwassen gelegen onder Zoerle
behalve een perceel land De Meir dat niet mee verhuurd wordt. Volgen de verdere condities
van de verhuur …
20 juni 1651 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-153]

Lavarts François zowel voor zichzelf en als momber van de kinderen van wijlen
Blommaerts Peeter daar moeder af was Lavarts Mayken. Hij verkoopt een welgelegen
huis en hof met zijn toebehoren gelegen alhier aan De Plaetse renende oost Wijnants
Adriaen, zuid en noord De Plaetse, west s’heeren straat naar Tongerlo.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Matthijs Geraert voor
de som van 1300 guldens en stelt daarop nog 50 hoogen en is daarmee koper gebleven.
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[WLO-OGA739-155]

Voor notaris Verborghstadt tot Parwijs residerende compareerden de erfgenamen van Van
Tongel Hendrick die verklaren verkocht te hebben aan Boeckx Adriaen een perceel heide
en bos genaamd Het Tongelmansbosch groot 5 sillen renende oost Tubbecx Adriaen, zuid
meyer Mangelschots, west Kerselaers Jenneken en noord Kerselaers Sebastiaen.
4 oktober 1651 Verkoop van land

[WLO-OGA739-157]

Verbiest Jan (inwoner van Herentals) verkoopt aan Cluyts Merten (inwoner van Olen) zijn
4e deel in een bempd gelegen onder de jurisdictie van Olen renende oost Gasthuis van
Herentals, zuid Buls Hendrick erfgenamen, west Bijlemans erfgenamen en noord … Dit 4 e
deel momenteel ook verhuurd aan Wouters Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Cluyts Merten die nog
25 hoogen stelt. Peeters Geeraert stelt nog 15 hoogen en de voorstaande koper nog eens 5
hoogen. Deze conditie gepasseerd binnen Herentals voor notaris Somers op 4 oktober
1651.
13 september 1651 Verkoop van land

[WLO-OGA739-159]

De mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Wuyts Loey zaliger daar moeder af
was De Winter Elisabeth namelijk Wuyts Jan en De Winter Peeter (zoon van De Winter
Adrianus) en ook present Soeten Merten (schepen uit de wet). Ze zullen verkopen aan de
hoogstbiedende verschillende percelen van erve.
Volgen de condities van de verkoop … en wordt ten eerste verkocht een perceel land
genaamd Het Peetersblock en is hoogste bieder gebleven Van Eynde Peeter die nog 10
hoogen stelt. De Winter Gommaer stelt nog 2 hoogen waarna Van Eynde Peeter nog eens
4 hoogen stelt en hiermee koper gebleven is. De tweede koop Het Heyeussel is gekocht
door De Winter Gommaer die hierop nog 7 hoogen stelt. Van Hove Peeter stelt nog 2
hoogen waarna De Winter Gommaer nog eens 4 hoogen stelt.
16 september 1651 Geschil

[WLO-OGA739-161]

Er was kwestie en geschil gerezen tussen Tubbacx Andries (verhuurder) en Verbist
Adriaen (pachter) nopende zeker pacht aan de voorstaande Verbist Adriaen. Ze hebben
een akkoord gesloten om een proces te vermijden. Volgen de verdere condities van het
akkoord …
23 november 1651 Akkoord over achterstellen

[WLO-OGA739-163]

In het jaar 1645 heeft Fransen Jan gekocht van Jonker Sildernis Joannes Baptista
schaarhout gestaan in de bossen toekomende de voorstaande Jonker Sildernis Joannes
Baptista en genaamd De Boechten en De Belleyck.
Welke voorstaande koop de voornoemde Fransen Jan heeft betaald gehad uitgenomen 100
guldens die dezelfde Fransen Jan beloofd te betalen aan de heer dispensier tot Tongerlo.
Dit voor de afkwijting van een rente van 500 guldens waarin de voornoemde Jonker
Sildernis Joannes Baptista of zijn erfgenamen nog enige schuld hebben volgens de
rentbrief van voorstaande rente.
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[WLO-OGA739-165]

Vissers Merten voor 2/3 delen en Van Essen Maria geassisteerd met De Vos Jan licentiaat
in de rechten en schout van Tongerlo voor het 3e deel. Ze verkopen publiekelijk aan de
meestbiedende een perceel land gelegen alhier aan De Plaetse renende oost
Vanderhoffstadt Jan, zuid De Laak, west Vincx Gommar den jongen en noord De Plaetse.
Ook het huis hierop staand wordt mee verkocht en is conditie dat de voorstaande Vissers
Merten dit mag blijven bewonen tot half mei toekomend.
Volgen de condities van deze verkoop … en heeft op voorstaande conditie de palmslag
ontvangen secretaris Vermeeren voor de som van 900 guldens en stelt daarop 50 hoogen.
Van Kerckhoven Philips stelt nog 10 hoogen en de voorstaande secretaris Vermeeren
nog eens 10 hoogen. Van Kerckhoven Philippus stelt nog eens 10 hoogen waarop
secretaris Vermeeren nog eens 12 hoogen stelt op 1 maart 1651, Wouters Adriaen 4
hoogen en Van Kerckhoven Philips nog een 4 hoogen en is daarmee koper gebleven op
12 maart 1651.
21 maart 1651 Verkoop van land

[WLO-OGA739-168]

Van Aelst Jan en zijn moeder Van Hout Suzanna zullen verkopen hun deel in 2 percelen
land gelegen onder het Graafschap Olen in de buurt van de kerk van Noorderwijk …
Item een perceel erve genaamd Het Hulstbemdeken renende oost en noord de straat, zuid
en west Kerselaers Cornelis en is ingemijnd bij heer Gerins Peeter (pastoor van
Noorderwijk) 1. Item een perceel land groot een oud bunder … gekocht door Verstappen
Merten.
14 maart 1651 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA739-170]

Vissers Merten voor 2/3 delen en Van Essen Maria dochter van wijlen Vissers Magdalena
daar vader af was mijnheer Van Essen Christoffel voor het resterende 3e deel hebben
verkocht een hofstad aan mijnheer Van Kerckhoven Philips gelegen alhier aan De Plaetse
en dat zonder het huis daar tegenwoordig opstaand omdat hetzelfde huis nog onverdeeld is
tussen de voorstaande verkopers …
Ze komen tot een akkoord namelijk dat Vissers Merten zal geven aan zijn nicht Van Essen
Maria een som van 50 guldens voor haar 3e deel.
27 juli 1651 Verkoop van land

[WLO-OGA739-172]

Van De Sande Peeter verkoopt aan Vincx Jan de helft van een perceel land groot in het
geheel een half bunder renende oost Bertels Lauwerijs, zuid de straat, west Paridaens Jan
en noord de andere helft.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Vincx Jan voor de
som van 225 guldens.
Op 11 september 1651 stellen de voornoemde Van De Sande Peeter en zijn huisvrouw
Tijboers Cornelia dat ze alsnog verkocht hebben aan Vincx Adriaen de andere helft van
het voorstaande half bunder land.

1

Peter Geerinckx, pastoor te Noorderwijk van 1632-1654
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[WLO-OGA739-174]

Mertens Adriaen in huwelijk met Van Hout Catlijn
Cnaeps Peeter in huwelijk met Van Hout Magdalena
Verheyen Adriaen in huwelijk met Van Hout Margriet

Allen wettige erfgenamen van Van Hout Alexander. Ze verkopen aan Wouters Adriaen
een perceel hooiwas groot een sille gelegen alhier in het gemeynt broeck onverdeeld met
een andere sille hooiwas die aan de verkopers toekomt renende in het geheel oost …, zuid
De Nete, west Kapittel van Aarschot en noord De Cleyn Laecke.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Wouters Adriaen
voor de som van 175 guldens en stelt daarop nog 25 hoogen. Secretaris Vermeeren stelt
nog 3 hoogen waarop Wouters Adriaen nog eens 2 verdieren stelt.
18 november 1651 Verkoop van land

[WLO-OGA739-177]

Verdonck Andreas en Vos Mayken uit kracht en naar vermogen van testament(?) van
Wouters Mayken haar in den geestelijke staat begeven hebbende, voordochter van de
voorstaande Vos mayken daar vader af was Wouters Jan. Ze verkopen aan Wouters
Adriaen het deel aan de voorschreven Vos Mayken competerende door het versterf van
wijlen Wouters Niclaes. Volgen de condities van de verkoop …
16 februari 1651 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-179]

Tijpoets Anna geassisteerd met Haifort Anthoin haar schoonzoon verhuren aan Van
Immerseel Hendrick een deel van een huis en hof te weten de keuken en de winkel. Volgen
de condities van de verhuur …
13 juni 1651 Verkoop van land

[WLO-OGA739-180]

Voor notaris Verborcht tot Westerlo residerende compareerden Verlinden Peeter en zijn
broer Verlinden Jan. Compareerde ook Verborcht Peeter gewezen momber van de
voorstaande broers.
Ze verkopen aan Verlinden Adriaen hun goed gelegen in De Vranckebeeck groot 1,5 sillen
renende noord de straat, oost Van Tongerloo Huybrecht, zuid Vekemans Jacob ergenamen
en west Verstraeten Mattheus erfgenamen. Dit goed momenteel verhuurd aan Verlinden
Peeter (zoon van Verlinden Petrus).
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Verlinden Adriaen
voor de som van 190 guldens en stelt daarop nog 10 hoogen. Van Immerseel Hendrick
stelt nog 2 hogen, de voorstaande Verlinden Adriaen nog eens 8 hoogen en is daarmee
koper gebleven op 7 juli 1651.
28 mei 1680 Geschil over rente

[WLO-OGA739-182]

Juffrouw De Fraisne Anna is trekkende een rente van 2 guldens en 10 stuivers jaarlijks op
zeker pand gelegen op De Bel onder Herselt toekomende aan de erfgenamen van Sijckens
Jan. Deze rente is al vele jaren verlopen zodat dezelfde juffrouw dezelfde panden voor de
achterstallen gerechtelijk wil laten verkopen …
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Daarom zijn gecompareerd De Fumael Philippe schoonbroeder en procuratie hebbende
van de voorstaande juffrouw De Fraisne Anna ter ene zijde en Cornelis Peeter als man en
momber van Sijckens Cathlijn. Sijckens Wilboort en Sijckens Herman en Van Grintven
Hendrick Frans als man en momber van Sijckens Anna en zich ook sterkmakend voor
Sijckens Jan en Sijckens Maria hun respectievelijk broer en zuster ter andere zijde.
Ze sluiten een akkoord namelijk dat de 2e comparanten zullen mogen verkopen de panden
die met de voorstaande rente belast zijn en dat uit de penningen van deze verkoop zullen
betaald worden aan de 1e comparante de som van 75 guldens …
8 juli 1651 Rekwest

[WLO-OGA739-184]

Vleugels Bavo en Kestens Jan nom. proprio en tezamen als rechtelijke mombers over het
minderjarige kind Van Gorp Emilius daar vader af was Van Gorp Dielis en moeder
Vleugels Elisabeth. Zij bevinden het sterfhuis met passieve zware schulden en o.a. met een
rente aan de kinderen van Van De Pair Cornelis. Om deze schulden teniet te doen, zien zij
geen andere mogelijkheid dan te verkopen enkele goederen.
20 december 1651 Akkoord over geschil

[WLO-OGA739-185]

Omdat er processen en geschillen waren ontstaan tussen Geerts Adriaen als aanlegger in 2
processen en Celen Johan gedaagde en dezelfde processen zijn hangende voor de
schepenen van Westerlo en de laten van Watereinde en Varendonk, zo compareerden de
voorstaande partijen en verklaren een akkoord gemaakt te hebben over alle kwesties.
Geerts Andreas zal aanvaarden en behouden de 2 plekken bempd te Watereinde gelegen
en alle onkosten hiervan zullen half en half betaald worden door beide partijen …
30 december 1652 Verkoop van land

[WLO-OGA739-186]

Vues Adriaen ter ene zijde en ter andere zijde De Kinder Adriaen en De Kinder Hendrick
als mombers over de wettige kinderen van De Kinder Antoni en Vues Enneken moeder
van de voorstaande kinderen over een koop van het deel van een perceel land genaamd Het
Groot Velt gelegen onder Hulshout dat de voorstaande kinderen toekomt zowel vanwege
hun tante die gestorven is als vanwege Vues Maeyken. Ze verkopen hun deel aan
voorstaande Vues Adriaen.
17 oktober 1652 Verkoop van land

[WLO-OGA739-187]

Wouters Adriaen en zijn vrouw Vermeeren Elisabeth verkopen aan Cools Hendrick
(meyer tot Vorst) een perceel erve zowel land als heide groot een bunder genaamd Joris
Claes Heyken gelegen tot Varendonk onder Geel. Volgen de condities van de verkoop …
15 juni 1652 Akkoord over geschil

[WLO-OGA739-188]

Er was een geschil ontstaan tussen Van Hool Peeter ter ene zijde en De Belser Machiel ter
andere zijde over de schade die de voorstaande De Belser Machiel zijn paarden gedaan
hebben in een bempd genaamd Den Heerbempt gelegen tot Zoerle onder Tongerlo …
De Belser Machiel zal 6 guldens en 2 stuivers betalen aan Van Hool Peeter gesproten van
de rechtskosten en daarenboven nog 4 guldens en 16 stuivers voor de aangebrachte
schade.
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[WLO-OGA739-189]

Cuypers Catlijn weduwe van wijlen Van Den Eynde Goeyvaert verhuurd aan Vervecken
Jan de achterste kamer van haar huis gestaan op Den Hoghenhoff. Volgen de condities van
de verhuur …
Cuypers Catlijn verhuurd aan Mertens Hendrick en Cortenbosch Catlijn haar smidse of
backboer gestaan alhier naast haar huis op Den Hoogenhoff en dat op conditie dat zij samen
met Vervecken Jan zal mogen bakken in dezelfde backboer.
12 oktober 1652 Verhuur van land

[WLO-OGA739-191]

Peeters Paesschen en zijn vrouw Verlinden Martijnken verhuren aan Van Dijck Jan (zoon
van Van Dijck Henricus) een perceel land groot een half bunder gelegen tot Oevel(?)
renende oost en west Vaes Maria. Volgen de verdere condities van de verhuur …
11 juli 1652 Verkoop van land

[WLO-OGA739-192]

Verloy Peeter (zoon van Verloy Petrus) als man en momber van Verdornick Elisabeth zal
publiekelijk aan de meestbiedende verkopen een perceel erve gelegen onder Westerlo met
het … van het huisje en de boomgaard daarachter gelegen. Deze goederen verstorven op
zijn huisvrouw met de dood van Van Dornick Jan en Voirts Anna haar respectievelijke
vader en moeder. Groot tezamen 3 dagmalen. Item een heide groot een half bunder …
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven De Cuyster Dielis
(meyer tot Parwijs) voor de som van 300 guldens en stelt daarop zijn verdieren volgens de
conditie.
29 april 1652 Verkoop van schaarhout

[WLO-OGA739-195]

Secretaris Vermeeren als last en procuratie hebbende van heer Cogen Frans als wettige
momber van de wezen van Lowijs Sebastiaen en Wouters Elisabetha. Hij zal verkopen al
het schaarhout gestaan op het land van de voorstaande wezen gelegen op Het Baxvelt tot
Tongerlo. Item de helft van het hout gestaan op Het Smisblock op Het Goorken met nog wat
hout gestaan op de kanten van de heide genaamd De Dillekens Hoeve.
Volgen de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Paridaens Jan voor
de som van 70 guldens en stelt 10 hoogen. Secretaris Vermeeren stelt nog een hooge en is
met 3 stokslagen gebleven de koper.
Ik ondergetekende beken ontvangen te hebben van de heer secretaris Vermeeren 20
guldens tot volle betaling van de houtkoop hiervoren vermeld. Coghen Frans.
Volgens de voorstaande conditie heeft de secretaris Vermeeren verkocht schaarhout
gestaan aan Het Goorken en heeft secretaris Vermeeren de palmslag verkregen voor de
som van 24 guldens en stelt daarop 2 hoogen.
Bij mij eveneens ontvangen de som van 26 guldens Coghen Frans.
Op 6 oktober 1655 stelt secretaris Vermeeren op de last van de voorstaande conditie te
koop de helft van opgaande eikenstronken gestaan op Het Baxvelt op het erf van de
voorstaande wezen van wijlen Louis Sebastiaen waarvan de andere helft is toekomende
aan Dassen Jan. Verkocht aan Dassen Jan voor de som van 5 guldens.
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[WLO-OGA739-197]

Van Kerckhoven Beycken geassisteerd met Verlinden Jan dienaar tot
Westmeerbeek en haar voor deze akte verkozen momber ter ene zijde.
Peeters Peeter ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over het kind dat door Peeters Peeter verwekt is bij de voorstaande
Van Kerckhoven Beyken. De moeder zal het kind moeten onderhouden en dat voor altijd
zonder dat de voornoemde Peeters Peeter hier last van zal hebben. Peeters Peeter zal
gehouden zijn te geven aan de voornoemde moeder de som van 25 guldens. Compareerde
ook Wouters Adriaen waard in De Wildeman die zich borg stelt voor deze som.
2 december 1652 Ruil van grond

[WLO-OGA739-199]

Voor notaris Wouters te Itegem residerende compareerden Bruynseels Adriaen (zoon van
Bruynseels Adrianus) ter ene zijde en Verbiest Willem ter andere zijde. De eerste
comparant zal krijgen van de tweede comparant een perceel land genaamd Den Grooten
Dries gelegen tot Damseynde groot een bunder. Item een perceel erve genaamd Het
Lijsenbertenblock groot een sille.
De tweede comparant zal verkrijgen van de eerste comparant de helft in een huis, schuur,
hof, boomgaard en land gestaan en gelegen in Zoerle onder Westerlo waar tegenwoordige
pachter af is Van Den Bergh Boudewijn. Item alsnog een perceel land daarachter gelegen
in het binnenblok. Item alsnog de helft van een hofstede genaamd Het Lemmeken Smits.
Item alsnog een perceel land groot een half bunder genaamd Het Huyskenslandt met alsnog
een sille daaraan gelegen.
13 juni 1652 Verkoop van land

[WLO-OGA739-201]

(Beschadigde akte) Voor notaris Van Kerckhoven compareerden … Dionijs met zijn vrouw
De Neve Elisabeth. Ze verkopen aan Wauters Adriaen en zijn vrouw Vermeeren
Elisabeth een perceel bempd groot een half bunder gelegen in Het Groot Broeck renende
oost … zuid De Grote …, west Kapittel van Aarschot en noord De Cleyn …
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Wauters Adriaen voor
de som van 400 guldens en stelt daarop nog 40 hoogen. Vervolgens stellen Van
Kerckhoven Peeter nog 5 hogen, Matthijs Geeraert nog 3 hoogen en de voorstaande
Wauters Adriaen nog eens 2 hoogen. Op 13 mei 1653 stelt secretaris Vermeeren nog 3
hogen, Raymaeckers Hendrick nog eens 3 hogen, Oyen Hendrick nog een hoge en is
daarmee koper gebleven bij het uitgaan van de kaars.
12 mei 1653 Verhuur van land

[WLO-OGA739-203]

Vermeeren Willebrord (secretaris) als last en procuratie hebbende van Beys Michiel
(schout van Nederweert) en ook van Celen Jan. Hij verhuurt in die kwaliteit aan Verrijdt Jan
een perceel Het … Eussel gelegen in De Quaystraete en dat voor een jaar. Volgen de
verdere condities van de verhuur …
3 maart 1653 Verkoop van land

[WLO-OGA739-204]

Verleuffelt Adriaen verkoopt aan Lemmens Willem een perceel bempd gelegen tot Heultje
aan De Sterpelberge onder Westerlo groot een derdel rijende met Van Den Eynde Jan en

Westerlo Akten en Contracten 1523-1792

P a g i n a | 30

de erfgenamen van Boets Matthijs renende oost Cuypers Jan erfgenamen, zuid Van Dijck
Jan, west Sebastiaens Jan erfgenamen en noord De Laak.
Volgen de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven de voorstaande
Lemmens Willem voor de som van 90 guldens en stelt nog 2 hoogen daarop. Van
Ecchelpoel Gielis stelt ook nog 2 hoogen en Lemmens Willem nog eens 2 hoogen.
3 maart 1653 Besteding van de Heilige Geest boek

[WLO-OGA739-205]

Contract tussen de heer pastoor, drossaard en schepenen van Westerlo ter ene zijde en
Witvrouwen Geeraert ter andere zijde nopende het besteden van de Heilige Geest boek
van Westerlo. Volgen de verdere condities …
4 maart 1653 Verkoop van land

[WLO-OGA739-206]

De mombers van de achtergelaten kinderen wijlen Bertels Margarita daar vader af leeft
Gusto Jan zullen verkopen een perceel hooiwas gelegen tot Westerlo in het broeck renende
oost Leuckens Jacob erfgenamen, zuid Van Eynde Peeter, west De Laeck en noord … Jan
erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Geeraerts Laurijs
voor de som van 150 guldens en stelt daarop nog 5 hoogen. Van Kerckhoven … stelt nog 2
hogen, Paridaens Jan Cornelisse nog een hooge waarna de voorstaande Geeraerts
Laurijs nog 2 hoogen stelt.
5 augustus 1653 Ruil van land
•
•

[WLO-OGA739-208]

Peeters Sebastiaen en zijn huisvrouw Tijpoets Sijcken ter ene zijde (zij
ondertekende de akte met Tiepoets Lucia)
Bartholomeus Otto en zijn huisvrouw Tijpoets Caltijn ter andere zijde

De eerste comparanten zullen hebben en profiteren het deel van de tweede comparanten in
een huis en hof gestaan en gelegen alhier aan De Plaetse renende oost De Ridder Jan
erfgenamen, zuid De Laecke, west Van Dommelen Merten en noord de voorstaande plaetse.
De tweede comparanten zullen hebben het deel van de eerste comparanten in een perceel
land en schuur daarop staande gelegen tot Langdorp zo dezelfde percelen zijn achtergelaten
en gemaakt bij Van Tongerloo Huybrecht.
25 juni 1653 Verkoop van land

[WLO-OGA739-210]

Verluyten Jan verkoopt aan Cluyts Christiaen een perceel bempd gelegen tot Olen en
genaamd Den Bruel renende oost Verbist Jan kinderen, zuid Peeters Merten, noord Cluyts
Christiaen cum suis en west Verboven Adriaen erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Cluyts Christiaen en
stelt nog 2 hoogen. Op 25 augustus 1653 stelt Van Eynde Jan (zoon van Van Eynde
Joannes) op de voorstaande koop nog 5 verdieren. Op 2 september 1653 stelt de
voornoemde Van Eynde Jan nog eens 3 verdieren en is hiermee koper gebleven.
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[WLO-OGA739-212]

De heer provisor van Tongerlo zal verkopen 2 percelen land gelegen alhier op De Langen
groot 1,5 sille renende oost Wijnants Adriaen, zuid dezelfde Wijnants en Wils Jan, west de
straat naar Tongerlo en noord den loop.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Van Den Berge
Niclaes voor de som van 405 guldens en stelt daarop nog 24 hoogen. Geraerts Laureys
stelt nog 2 hogen, de eerste koper nog 5 hoogen. Op 17 november 1653 is met het uitgaan
van de brandende kaars Van Den Berge Niclaes koper gebleven.
14 oktober 1653 Verkoop van land

[WLO-OGA739-214]

Vera Job bekend ten overstaan van zijn kinderen verkocht te hebben aan Vera Merten een
eussel gelegen tot Heultje groot 4 à 5 sillen renende oost Lemmens Willem, zuid Den
Maeldonck, west de straat en noord Lemmens Willem.
Volgen de condities van de verkoop … en is dit perceel belast een schuld van 200 guldens
aan Van Rode Adriaen af te betalen door de koper en is hoogste bieder gebleven Vera
Merten voor de som van 120 guldens bovenop voorstaande rente en stelt nog 9 hoogen.
Kerselaers Adriaen stelt een hoge, Vera Merten stelt nog eens een hoge en is hiermee
koper gebleven bij het uitgaan van de brandende kaars op 11 november 1653.
6 mei 1653 Verhuur van land

[WLO-OGA739-216]

Peeters Sebastiaen en zijn vrouw Tijpoets Lijsken verhuren aan Vercorten Jan een
perceel land met een weibempd gelegen tot Oevel? Volgen de condities van de verhuur …
12 oktober 1653 Verkoop van land

[WLO-OGA739-218]

Secretaris Vermeeren als gelaste van de geestelijke hove van Antwerpen zal verkopen een
perceel heide gelegen onder Westerlo. Volgen de condities van de verkoop … en heeft De
Cuyper Sebastiaen deze heide gekocht voor de som van 275 guldens en stelt daarop nog
25 verdieren. De Ceuster … stelt nog 2 verdieren, De Cuyper Sebastiaen nog eens 3
verdieren. Op 22 oktober 1653 stelt Ooms Matthijs nog 3 hogen, de voornoemde Hoens
Merten nog 2 hoogen en is daarmee koper gebleven.
8 oktober 1653 Verkoop van land

[WLO-OGA739-220]

Callaerts Willem als gelast van Callaerts Peeter zal publiekelijk aan de meestbiedende
verkopen een perceel erve gelegen in De Haperstraete onder Olen groot 4 sillen en 30
roeden renende oost Cools Jan erfgenamen, zuid de straat, west Grootjans Jan en noord
Claesswinnen Hendrick erfgenamen.
Volgen de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Meir Paulus voor
de som van 350 guldens en stelt hierop 20 hoogen. Verdonck Willem stelt nog 4 hoogen
waarna Meir Paulus nog eens 2 hoogen stelt.
12 april 1656 Kwitantie

[WLO-OGA739-222]

Ik ondergeschreven beken ontvangen te hebben uit handen van de heer drossaard en
schepenen van Westerlo de som van 600 guldens en dit in de naam en vanwege Bertels
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Niclaes en dat tot afbetaling van de kapitale penningen bij de voornoemde Bertels Niclaes
aan de gemeente … ondertekend: Helsen Adrianus.
25 oktober 1664 Verkoop van land

[WLO-OGA739-223]

Oyen Jan voor zichzelf en zich ook sterk makend voor zijn zwager Van Genechten Jan
(zoon van Van Genechten Joannes). Hij verkoopt aan Verboven Peeter een perceel heide
onder Olen tot Gerhaegen genaamd De Heyeheyde groot 3 sillen renende oost Van Hove
Jeroni, zuid Bertels Peeter, west de straat van Meeren naar Den Haenheuvel, noord Helsen
Adriaen.
6 maart 1657 Kwitantie

[WLO-OGA739-224]

Ik ondergeschreven beken ontvangen te hebben uit handen van juffrouw Kimps Clara
huisvrouw van mijnheer Roth Andries de som van 25 pond Vlaams en Kimps Maycken
beloofd daarbij te tellen 3 ponden tezamen 28 ponden Vlaams. En dat voor en in de naam
van juffrouw Zegers Elisabeth (meesteres van het Begijnhof van Turnhout) tot volle
betaling van een rente van 200 guldens die Kimps Paulus voor notaris Van Hove tot haar
behoef had bekend.
Consenterende bijgevolg in de cassatie volgens de last aan mij gegeven bij Loovens Jan
haar zwager en momber. De oorkonde hiervan getekend op 21 augustus 1654. Kopie
hiervan opgemaakt voor notaris Van Kerckhoven op 6 maart 1657.
8 januari 1654 Verhuur van huis
•
•
•

[WLO-OGA739-225]

Peeters Sebastiaen in huwelijk met Tijpoets Lisken
Tijpoets Anna geassisteerd met secretaris Vermeeren ten deze haar momber.
Wijnants Adriaen in de naam van Tijpoets Olivier

Ze verhuren aan Vincx Adriaen een huis, hof met den backboer gestaan alhier aan De
Plaetse en waarin dezelfde Vincx Adriaen tegenwoordig is wonende. Volgen verdere
condities van de huur …
15 september 1654 Verkoop van land

[WLO-OGA739-226]

Voor notaris Verschueren te Wiekevorst residerende compareerden:
•
•
•
•

Bruynseels Magdaleen weduwe van wijlen Verstappen Gommar geassisteerd met
een vreemde momber.
Marien Gillis als vaderlijke voogd van zijn onmondige kinderen behouden van wijlen
Verstappen Elisabeth dochter van de voorstaande Verstappen Gommar.
Van Roosbroeck Jan in huwelijk met Verstappen Jenneken ook dochter van
voorstaande Verstappen Gommar.
Kerselaers Peeter als man en momber van Verstappen Magdaleen ook dochter
van voorstaande Verstappen Gommar en Bruynseels Magdaleen.

Ze geven volmacht aan Verbist Willem om te compareren voor de drossaard en schepenen
van Westerlo om aldaar te ontgoeden, ontvestigen en onterven over zeker perceel weide
genaamd D’Lammereussel groot 80 roeden gelegen tot Zoerle onder Westerlo. Deze weide
aan de comparanten competerende voor een helft en de andere helft is competerende aan
voorstaande Verbist Willem. Regenotende met 3 zijden Vercorten Jan en met de 4e zijde De
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Ceuster Gillis (meyer tot Parwijs onder Zoerle). Ze verkopen deze helft aan de voorstaande
Vercorten Jan.
29 december 1654 Verhuur van land

[WLO-OGA739-230]

Cools Hendrick als meyer tot Vorst en als oom en momber van de kinderen van Cools
Jacknijs mede ten onverstaan van Cools Jan voorzoon van de voorstaande Cools
Jacques en mede ook present Wouters Aert en Van Rijmenant Frans. Ze verhuren aan
meester Root Andries (chirurg) en zijn huisvrouw een huis en hof met de stallingen en het
bakhuis genaamd De Swaene gestaan en gelegn op De Plaetse renende oost De Plaetse,
zuid Van Rijmenant Frans, west Vincx Gommar en noord Sergers Goris. Volgen de verdere
condities van de verhuur …
10 februari 1654 Transport van rente

[WLO-OGA739-232]

Bertels Niclaes heeft getransporteerd aan de kinderen en erfgenamen van Aelen Jan daar
moeder af leeft Pauwels Magriet een kapitaal van 700 guldens uit een groter kapitaal van
1000 guldens dat de voorstaande Bertels Niclaes heeft gedaan aan de gemeente van
Westerlo op 5 januari 1654.
13 januari 1654 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-233]

Van Eynde Jan (zoon van Van Eynde Joannes) bekend schuldig te zijn aan Verluyten Jan
(zoon van Verluyen Willem) een erfelijke rente van 6 guldens jaarlijks. Hij stelt tot onderpand
al zijn goederen.
6 januari 1654 Verkoop van hout
•
•
•
•

[WLO-OGA739-234]

Raymaekers Hendrick als getrouwd zijnde met Oyen Elisabeth
Matthé Gregoir als getrouwd zijnde met Oyen Magriet
Oyen Hendrick en Vermeeren Willebrord als mombers van Oyen Josijnken.
De voorstaande 3 partijen als last en procuratie hebbende van Rauvoet Adriaen als
getrouwd met Oyen Maria.

Ze verkopen aan De Winter Goosen een kwantiteit wishout (gekloofd brandhout) gestaan
en gemaakt tot Varendonk en dat omtrent de 400 wissen. Volgen de verdere condities … en
is ook gecompareerd Van Den Berge Niclaes die zich borg stelt voor deze koop.
Inliggend briefje: In deze ondergeschreven geeft volkomen macht aan Matté Gregoir en
Raeymakers Henric om te verkopen aan De Winter Goossen … en dat
voor zover mijn deel aangaat. Ondertekend: Rauvoet Adriaen.
11 april 1654 Verhuur van land

[WLO-OGA739-236]

Van Outsel Hendrick verhuurd aan Verbist Willem een perceel land groot 240 roeden
gelegen aan de baan tot Zoerle renende oost erf van de huurder, zuid Van Kerckhoven
Peeter, west Cuypers Peeter en noord de baan. Volgen de verdere condities van de verhuur
…
6 oktober 1654 Akkoord
•

Verstraten Peeter nom. uxoris Pauwels Magdaleen

[WLO-OGA739-237]
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Janssen Jan als getrouwd hebbende Pauwels Martijnken
Van Tongerloo Willem nom. uxoris Pauwels Adriana
Pauwels Jan die zich sterk maakt voor Pauwels Jacob en Van Disen Adriaen als
getrouwd gehad hebbende Pauwels Anneken
Pauwels Peeter

De voorstaande comparanten erfgenamen van Pauwels Adriaen ter ene zijde en Lemmens
Jan en Van Tendeloo Peeter als mombers van het weeskind van wijlen Lemmens Merten
daar moeder af was … Lisbeth (niet vermeld) ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord onder
elkaar te weten dat de 2e comparanten gehouden zullen zijn te betalen aan de 1e
comparanten de interesten ten somme van 82 guldens …
14 oktober 1654 Geschil

[WLO-OGA739-239]

Gherincx Ferdinand en Paridaens Jan (zoon van Paridaens Cornelius) sluiten een akkoord
over het geschil dat ze hebben als erfgenamen van wijlen Geerinckx Maeyken. Ten eerste
verklaard Paridaens Jan dat hij zal blijven geheel in het vonnis van de wet van Westerlo in
het voordeel van Gheerincx Ferdinand en Gheerincx Anna …
20 februari 1654 Verkoop van schaarhout

[WLO-OGA739-241]

De gelijke erfgenamen van wijlen Bellens Peeter en Peeters Machiel zullen publiekelijk aan
de meestbiedende verkopen een perceel schaarhout gestaan tot Bergom. Volgen de verdere
condities van deze verkoop … en worden er 7 percelen met schaarhout verkocht waarvan de
kopers waren Zegers Goris (2x), De Cock Peeter (2x), Van Ostayen Jan, Peeters Peeter
en Verstappen Jan.
14 november 1654 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-243]

Verstockt Aert (zoon van Verstockt Joannes) en Thielemans Engel als rechtelijke
mombers van de onmondige kinderen van wijlen Verstockt Aert (zoon van Verstockt
Arnoldus) daar moeder af was Thielemans Mayken zullen verhuren een huis en hof met het
land daaraan gelegen onder Westerlo tot Overwijs zoals de voorstaande moeder met
Peeters Anthon gewoond heeft.
Volgen de verdere condities van de verhuur … en wordt er verhuurd aan Moens Jan (zoon
van Moens Willem).
Op 6 november 1658 zijn gecompareerd Lemmens Dionijs als toeziender over de wezen
van wijlen Verstockt Aert waar moeder af was Thielemans Mayken samen met Verstockt
Anneken 1 der voorstaande wezen oud ongeveer 21 jaren ter ene zijde. Peeters Catlijn
weduwe van wijlen Moens Jan geassisteerd met Peeters Anthon haar vader ter andere
zijde.
Ze sluiten een akkoord over de huur te weten dat de voorstaande Peeters Catlijn … (volgen
de verdere modaliteiten van het akkoord). Volgen ook nog enkele kwitanties over gedane
betalingen …
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[WLO-OGA739-249]

Peeters Sebastiaen voor de helft
Tijpoets Olivier en Tijpoets Anna voor de andere helft

Ze verkopen aan Matthe Gregoir en zijn vrouw Oyen Margriet een huis en hof met den
backboire gestaan en gelegen alhier aan De Plaetse renende oost De Ridder Peeter en De
Ridder Nelleken, zuid De Laak, west Van Dommelen Merten en noord De Plaetse. Dit huis
wordt uit de hand verkocht zonder hoogen.
12 september 1654 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-251]

De ondergeschreven advocaat Robrechts doet conditie en voorwaarde van een hoeve
gelegen onder Zoerle bij De Heyblomme bij de mombers van wijlen de erfgenamen Van
Outsel Lambrecht verhuurd eerst aan Van Hout Jan en dan aan Slegers Wouter. Volgens
welke conditie de pachter ten laste genomen heeft om te betalen het voorlijf te bamisse …
15 augustus 1654 Ruil van grond

[WLO-OGA739-252]

Van Hove Jan heeft geruild een perceel weide gelegen binnen het Markizaat van Westerlo
binnen de heerlijkheid Hulshout renende oost Mangelschots Henricus erfgenamen, west
dezelfde, zuid De Neeff Peeter en noord Box Bertel en dat tegen Veris Adriaen ook tegen
een perceel weide gelegen onder hetzelfde Markizaat renende oost Heer van Leeufelinge,
zuid Bruynseels Adriaen, west Van Van Gompel Cornelis en noord …
20 juli 1654 Verkoop van grond

[WLO-OGA739-254]

Van Oustel Jan (zoon van Van Oustel Petrus) verkoopt aan Verbist Willem (zoon van
Verbist Joannes) en Helsen Andries een perceel erve gelegen in de jurisdictie en
heerlijkheid van Westerlo genaamd De Schriecken groot 6 sillen renende oost Douwen
Adriaen, zuid Verbist Peeter, west en noord gemeente van Zoerle.
Volgen de condities van de verkoop … en zal de koper in mindering mogen brengen een
rente of obligatie staande aan de schout Van Olmen waarmee de voorstaande Van Outsel
Jan belast staat.
20 december 1655 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-256]

Verra Adriaen bekend schuldig te zijn aan Verlinden Peeter de som van 25 guldens
kapitaal. Als onderpand geeft hij al zijn erfelijke en havelijke goederen.
17 juli 1655 Verkoop van land

[WLO-OGA739-257]

Jonker Le Vraye Walraven oud omtrent de 23 jaren hebbende tot het nabeschreven octrooi
van het hof van datum 3 juli 1655 gepasseerd … Hij zal publiekelijk aan de meestbiedende
verkopen een perceel land gelegen alhier bij De Schuelstraete groot 6 sillen en 35 roeden
genaamd Het Langsblock renende oost juffrouw Du Fraisne Anna, zuid juffrouw Hallincx,
west den loop en noord Treffiers Niclaes erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Raymackers
Hendrick voor de som van 500 guldens en stelt daarop 28 hoogen. Oeyen Hendrick stelt
nog een hooge en de voorstaande Raymackers Hendrick nog één en is daarmee koper
gebleven bij het uitgaan van de brandende kaars op 9 augustus 1655.
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[WLO-OGA739-259]

Wils Jan en Wijnricx Hendrick als wettelijke mombers van de achtergelaten kinderen van
wijlen Verhoustraten Guilliam en Verleuffel Jenneken (ten deze mede present) zullen
verkopen een huis en hof met den backboir gestaan en gelegen alhier aan De Plaetse
renende oost Vincx Gommair de jonge, zuid De Laak, west Thery Peeter Paulus en noord
De Plaetse.
Volgen de condities van de verkoop … en wordt dit huis momenteel nog verhuurd aan Van
Den Berge Niclaes … en is op voorstaande condities de heer Thery Peeter Paulus
hoogste bieder gebleven en stelt daarop 26 hogen, de secretaris Vermeeren nog 2 hoogen
waarop de voorstaande Thery Peeter Paulus nog eens 2 hoogen stelt en is hiermee koper
gebleven.
1 april 1655 Verkoop van land

[WLO-OGA739-261]

Verboven Niclaes als last hebbende van Machiels Adriaen wonende tot Retie. Hij verkoopt
in deze kwaliteit aan Gaukens Jaspar een perceel heide en bos gelegen onder … groot 3
sillen renende oost de straat, zuid Janssen Magdaleen, west De Ruytensicken en noord
Verstappen erfgenamen. Volgen de verdere condities van de verkoop …
4 mei 1655 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-262]

De gelijke erfgenamen van wijlen Van Parijs Christina zullen publiekelijk verkopen een huis
en hof met het stalleken gestaan en gelegen alhier aan De Plaetse renende oost Van Houdt
Jan, zuid De Laak, zuid Paridaens Jan Lenaerttse en noord De Plaetse.
Volgen de verdere condities van de verkoop … en is volgens voorgaande conditie de
handslag ontvangen door Vincx Mayken voor de som van 720 guldens en stelt nog 25
hoogen. Vincx Jan stelt nog 4 verdieren, Van Passel Guilliam nog 3 hoogen en Vinckx
Mayken nog eens 1 hoge en is daarmee koopster gebleven.
25 februari 1655 Verkoop van hout

[WLO-OGA739-265]

Conditie waarop Vermeeren Willebrord secretaris van het Land en Markizaat van Westerlo
volgens het testament van wijlen Wouters Adriaen zal verkopen aan de hoogstbiedende
opgaande bomen gestaan tot Gelindel op het goed van wijlen Goeyvarts Adriaen. Volgen
de verdere condities van de verkoop … en is koper gebleven Verbist Jan (zoon van Verbist
Martinus).
7 december 1655 Rekwest

[WLO-OGA739-267]

Mesens Peeter als wettige momber en Van Tongerloo Hendrick als momber uit de wet
over de onmondige kinderen van wijlen Wuyts Jan daar moeder af leeft Wuyts Barbara. Ze
verklaren dat de voorstaande weeskinderen zijn belast met een rente van 125 guldens. Om
hieraan te voldoen, zijn de voorstaande mombers genoodzaakt om te verkopen enige
goederen die aan de weeskinderen toekomen. Daarom vragen ze nu toestemming om te
verkopen en alzo de schulden te voldoen.
12 juli 1656 Testament

[WLO-OGA739-268]

Gezien het testament van Bouwen Peeter en Verhesen Maria op 11 januari 1655
gepasseerd voor notaris Buelkens en waarin stond dat een half bunder land in Het
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Bremblock erfelijk aan voorstaande Bouwen Peeter wordt nagelaten bij zijn huisvrouw
Verhesen Maria als langstlevende. Dit half bunder land heeft zij behouden boven het half
bunder land dat ze samen gekocht hebben.
Item maakt zij testatrice aan haar man de helft van alle erfelijke goederen … en de andere
helft onverdeelt competerende aan haar broer Verhesen Jan …
17 juli 1656 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA739-270]

Van Den Broeck Peeter ter ene zijde en Ruts Paulus ter andere zijde die met de dood van
Anssens Lisebet (= waarschijnlijk Ansoms Elisabeth) hun comparanten moeder zaliger
zijn tot akkoord gekomen over de erfgoederen.
6 juni 1655 Verkoop van land

[WLO-OGA739-271]

Leytens Jan verkoopt aan Coppens Jan een perceel bos gestaan en gelegen tot Ramsel
onder Herselt zijnde leengoed renende oost de straat, zuid erfgenamen …, west erfgenamen
… en noord …
17 november 1656 Borgstelling

[WLO-OGA739-272]

De Keuster Peeter inwoner van Hulshout onder Westerlo stelt zich borg voor het lichten van
paarden als de deurwaarder van zijn broer De Keuster Gommar heeft afgepand en uit zijn
huis gehaald heeft.
4 juli 1656 Verkoop van land

[WLO-OGA739-273]

Van Dael Peeter (tegenwoordig in het garnizoen van Bergen op Zoom) als man en momber
van Van Malbergen Maeyken verkoopt aan Helsen Merten en zijn vrouw Soeten Catelijn
een perceel erve genaamd Den Pillets? Dries in het binnenblok groot 3 sillen. Dit perceel
competerend aan de verkopers wegens de dood van Van Malbergen Adriaen. Item een
heide gelegen in De Dellekens aangedeeld aan de voorstaande Van Dael Peeter zijn
huisvrouw.
Volgen de verdere condities van deze verkoop … en stelt Helsen Merten ter presentie van
de voornoemde getuigen 50 hoogen … (rest akte niet leesbaar)
11 december 1656 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-275]

Juffrouw De Fraisne Anna voor haarzelf en juffrouw Hallincx Elisabeth als mondelinge last
hebbende van haar man Zeno Jan Baptist verhuren hun helft aan Verhaa Adriaen gelegen
in De Quaede Straet onder Herselt alwaar gewoond heeft Raes Anthoni en dat voor 3 jaren.
Volgen de verdere condities van de verhuur … item is de pachter gehouden om te betalen
de helft van de cijns en de helft van de rente gestaan tot de Heilige Geest van
Westmeerbeek …Op 27 juni 1660 hebben de voorstaande constituanten deze huur nog
eens verlengd voor 3 jaren aan dezelfde pachter.
4 december 1655 Verkoop van land

[WLO-OGA739-277]

Vrancx Dierick en zijn vrouw De Neve Elisabeth verkopen een perceel land gelegen in De
Savelstraete. Volgen de condities van deze verkoop … en wordt ingemijnd door Vincx
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Gommar junior die nog stelt 10 hoogen. Vincx Erasmus stelt nog 2 hoogen en Vincx
Gommar nog eens een hoge waardoor hij koper gebleven is.
30 februari 1656 Verklaringen over pondgeld

[WLO-OGA739-279]

Op verzoek van de mombers van de kinderen van wijlen Verrijt Thomas verweerders tegen
de Heer van Noorderwijk bij bezetting etc. en dat uit kracht en naar vermogen van de brieven
van autorisatie van de schepenen van Noorderwijk bij de voorstaande … coram Wijnants
Adriaen en Mattheus Jan schepenen.
Compareerde advocaat De … voor de voorstaande verweerder en uitzetter present en van
zijne … en verklaren Heyns Hendrick, Van Hove Jan, Van Hove Cornelis en Van Hove
Willem tot deze tegen heden voor de wet van Olen gedaagd te zijn op waarheid gestaan …
tot verzoek van de voornoemde verweerders en over mits de Heer van Noorderwijk tegen
heden is … en worden volgende verklaringen opgetekend:
Van Hove Jan inwoner van Olen oud omtrent de 52 jaren tot deze gedaagd en heeft gedaan
de eed in handen van heer drossaard en verklaard waarachtig te wezen dat hoewel het
voorstaande perceel gelegen aan De Heeswijckstraete te Noorderwijk op het perceel
zuidwaarts aan het pand van deze kwestie gelegen toekomende Van Hove Cornelis als ook
De Blocxkens daarachter gelegen. Item op het perceel aan hetzelfde gelegen van Heyns
Hendrick als mede op de goederen in het binnenblok van Van Passel Gielis en De
Bloxkens daarachter gelegen toekomen aan Heyns Hendrick en Torrekens Jan. Dat deze
werden gegooid hetzij tot Tongerlo ofwel de bank van Westerlo, Olen of het Kapittel van Lier
zonder dat enige van deze percelen zijn onderworpen aan de Heer van Noorderwijk
alhoewel Sachlevens Mayken ooit eens uit onwetendheid pondgeld heeft betaald …
Dezelfde verklaart waarachtig te wezen dat deze goederen van de pontpenningen over de
kooppenningen is geheel gescheiden met de straat en heirbaene … tussen de jurisdictie van
Olen en Tongerlo … Item bekend hij dat met de dood van … is gemaakt aan het Kapittel van
Lier in de laatbank van Oisterwijck onder Tongerloo meester Adriani Jan secretaris van
Noorderwijk …
Dezelfde verklaart dat met de dood van Willems Bavo, Willems Maria nazaat van Verrijt
Maria heeft … de welke gehouden zijn met Sachtlevens Machiel … Item getuigd hij
waarachtig te wezen dat Van Hove Cornelis zijn vader met Van Passel Gielis geweest zijn
laten van het voorstaande laathof over de cijnsgoederen van het voorstaande Kapittel van
Lier gelegen onder Noorderwijk en ook over de goederen gelegen tot Oisterwijck onder
Tongerlo …
Van Hove Willem inwoner van Olen oud omtrent de 55 jaren en verklaard dat hij heeft tot 50
jaren heeft gewoond tot Olen en verklaard dat deze goederen niet hebben gegeven enige
recht van pontgeld en dat dezelfde werden gegooid onder Tongerlo of de bank van Olen of
het Kapittel van Lier. Verder verklaart hij dat hij geen weet heeft van enige percelen van erve
groot of klein gelegen vanaf de hoofdweg beginnende aan het huis van Van Passel Dielis,
dat hij nooit heeft geweten dat deze percelen gegooid zijn onder de Heer van Noorderwijk …
Van Hove Cornelis inwoner van Olen oud omtrent de 35 jaren verklaard te weten dat deze
percelen pondgeld betalen onder Tongerlo … Hij verklaart ook dat Van Hove Cornelis en
Van Passel Dielis laten zijn geweest naast andere laten van de laatbank van de goederen
gelegen tot Oisterwijck onder Tongerloo …
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Heyns Hendrick inwoner van Olen en oud omtrent de 50 jaren … (identiek aan vorige
verklaringen)
12 augustus 1656 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-283]

Voor de schepenen van Westerlo compareerden Dassen Charel, Treffiers Ghijsbrecht,
Douwen Adriaen met zijn huisvrouw Helsen Jenneken, Helsen Andreas en zijn huisvrouw
Douwen Elisabeth, Douwen Anthoin en zijn huisvrouw Verhoustraeten Anna allen
inwoners van Westerlo en hebben bekend schuldig te zijn aan mijnheer Waterfort Walterus
als rentmeester van het grote college van het godshuis te Leuven de som van 1200 guldens.
Als onderpand wordt gegeven al hun goederen momenteel hebbende of toekomende in de
toekomst en wordt er speciaal te pand gesteld door:
•

•

•

•
•

Dassen Charel: zijn huis en hof gestaan en gelegen aan De Plaetse van Westerlo
renende oost voorstaande Treffiers Gijsbrecht, zuid De Plaetse, west Verborght
Peeter en noord De Leugen. Item een perceel erve gelegen bij De Plaetse van
Westerlo groot 3 sillen renende oost Verlinden Frans en Verlinden Peeter, zuid de
straat, west Tijboors Dierck erfgenamen en noord Vincx Gommar. En op hetzelfde
stuk land genaamd Het Belderstuck gelegen als voor bij De Plaetse van Westerlo
groot een bunder renende oost Heer Markies en de pastorij, zuid Gijsels Elisabeth,
west s’heeren straat en noord de pastorij. Item een perceel land groot een half
bunder renende oost … erfgenamen, zuid zichzelf, west de voetpad of de Markies,
noord Van Tongerloo Jan.
Treffiers Ghijsbrecht: een perceel land gelegen aan De Plaetse groot een half
bunder renende oost Van Tongerlo Jan, zuid en west s’heeren straat, noord Van De
Poele Hendrick erfgenamen. Item een perceel land groot een half bunder renende
oost …, zuid … erfgenamen, west en noord Pauwels Peeter erfgenamen.
Douwen Adriaen: een perceel land gelegen tot Gelindel onder Westerlo groot 5
sillen renende oost Goeyvaerts Adriaen erfgenamen, zuid Douwen Jan, west Van
Den Bergh Baudewijn en noord De Broeckstraete.
Helsen Andries: een perceel land gelegen tot Zoerle onder Westerlo renende oost,
zuid en noord s’heerenstraat met zichzelf.
Douwen Anthoin: een perceel land groot 11 bunder renende oost Van Hout Willem
erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Verlinden Adriaen en noord Bulckens Merck.

20 juli 1656 Transport van rente

[WLO-OGA739-286]

Broeckmeulen Frederick koopman der stad Maastricht(?) zowel voor zichzelf als autorisatie
hebbende van de naaste vrienden van het onmondige kind van Becx Lauwerens
gepasseerd voor de p… van Maaseik. Hij cedeert en transporteert aan de hooggeboren
vrouwe De Gand Magdalena geboren vrouwe van Isenghien douarière de Westerlo etc. een
jaarlijkse rente van 27 guldens en 30 stuivers …
Welke rente is getransporteerd geweest bij de hooge en welgeboren Gravin van
Swertenbergh(?) ten profijt van de voornoemde Broeckmeulen Frederick en heer Becx
Jacob voor Pruysstienen Jobmas(?) commissaris van Hasselt volgens de akte daarvan
gepasseerd …
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[WLO-OGA739-288]

Staes Elisabeth achtergelaten weduwe van Huefkens Willem en Nuyens Peeter met
Huefkens Jan als wettige mombers van haar kinderen zullen publiekelijk aan de
hoogstbiedende verkopen een half bunder land gelegen in Het Groot Gistelsche Block onder
Westerlo renende oost Nuyens Peeter, zuid de baan, west Soeten Christiaen en noord Den
Veltpadt.
Volgen de condities van de verkoop … en is dit perceel gemijnd door Van Meerbergen
Frans voor 324 guldens en hij stelt daarop nog 15 hoogen. Machiels Wouter stelt nog een
hoge, de voorstaande Van Meerbergen Frans ook nog een hoge en is daarmee koper
gebleven.
Extract uit de … der vrije laathof van Watereynde, Varendonck en Blaerdonck alwaar o.a.
staat als volgt:
Op heden 15 september 1657 hebben Huefkens Jan en Nuyens Peeter de eed van
momberije gedaan van de kinderen Huefkens Willem daar moeder af leeft Staes Elisabeth
actum coram meyer Verborght, Verdonck Wouter en Curens Aert Laten van dit hof.
Daaronder stond als volgt: voor de 3 voorstaande laten heeft Staes Elisabeth present de
voorstaande mombers ondergebracht de schulden van het sterfhuis te weten … Tot
voldoening van dezelfde hebben de voorstaande mombers bij vorige consent en autorisatie
met deze bij de voorstaaande laten gegeven, geaccordeert en geconsenteert dat bij provisie
zal verkocht worden het half bunder land gelegen op Het Oostelsche Velt om hetzelfde
verkocht zijnde …
14 maart 1657 Verkoop van huis en land

[WLO-OGA739-292]

Voor de schepenen van Antwerpen compareerde Treffiers Ghijsbrecht geboren van
Westerlo en tegenwoordig wonend tot Antwerpen die bekend verkocht te hebben aan Thiry
Octavio een huis en hof gelegen tot Westerlo aan De Plaetse groot 50 roeden en 2 percelen
gelegen op De Biest tot Westerlo groot 260 roeden. Item nog een half bunder land gelegen
tot Westerlo op Het Leemputten Velt. Item een half bunder land gelegen tot Westerlo op Het
Peerdts Kerckhoff en nog 5 sillen land gelegen tot Westerlo achter De Belder Gommar en
genaamd Het Swaens Block. Al de voorstaande goederen aan hem comparant verstorven
van wijlen Treffiers Niclaes en Luycx Joanna zijn ouders.
5 september 1657 Verkoop van land

[WLO-OGA739-294]

De Kuyper Sebastiaen met zijn tegenwoordige huisvrouw bekennen verkocht te hebben
aan zijn broer De Kuyper Jan en zijn zwager Helsen Peeter een perceel land gelegen in De
Verbrande Stede aan De Goorheyde tot Zoerle onder Westerlo groot een half bunder
renende noord s’heeren straat, west verkopers en verder De Goorheyde …
Volgen de condities van deze verkoop … en stelt De Kuyper Jan 40 hoogen. Van Hout Jan
stelt nog een hooge en Helsen Peeter stelt ook nog een hooge. Vervolgens stelt De Kuyper
Jan nog 6 hoogen en de huisvrouw van Helsen Peeter ook nog eens 8 hoogen.
30 juni 1657 Verkoop van land

[WLO-OGA739-296]

Voor notaris Bulckens tot Olen residerende compareerden Callaerts Willem den jonge ter
ene zijde en Mertens Merten (zoon van Mertens Wilhelmus) ter andere zijde en hebben
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volgend akkoord gesloten: Callaerts Willem heeft verkocht aan Mertens Merten een
perceel erve gelegen in De Haperstraet onder Olen genaamd Den Grooten Dries en waarvan
de koper ook een deel is competerende renende het gehele perceel oost Verluyten alias
Elsmans Willem en Peeters alias Buelkens Merten, zuid pastoor van Geel en Wouters
Elisabeth, west Hermans Peeter en noord de straat.
En alzo Callaerts Willem den ouden zijn goederen heeft gecedeerd en getransporteerd aan
zijn kinderen om gelijk gedeeld te mogen worden voor een lijfrente die dezelfde kinderen aan
hem hebben verleden zo …
23 januari 1657 Rekwest

[WLO-OGA739-297]

Van Kerckhoven Wouter momber van de minderjarige kinderen van wijlen Soeten Bavo
daar moeder af leeft De Vos Elisabeth en dezelfde De Vos Elisabeth geven te kennen dat
Peys Jan (koopman van lakens) tot last van het sterfhuis van Soeten Bavo had te
pretenderen een som van penningen i.v.m. geleverde lakens ter waarde van 100 guldens.
Peys Jan heeft de voorstaande comparanten gedagvaard om te komen tot voldoening en
bijgevolg vragen de momboren om enige erfgoederen toekomende aan de wezen te mogen
verkopen.
In conformiteit van de voorstaande ordonnantie hebben Van Kerckhoven Wouter en De
Vos Elisabeth achtergelaten weduwe van wijlen Soeten Bavo overgebracht voor schuld
o.a. de voorzegde pretenties van Peys Jan bij afrekening gehouden op 27 oktober 1656 van
alle voorgaande rekeningen spruitende van geleverde waren daar bij Peys Jan voorstaand
nog opnam 120 guldens en 12 stuivers. Item komt aan Wils Jan alsnog van achterstel van
de gemeente ter somme van 90 guldens salvo.
Item komt aan Van Dijck Mayken alsnog een rente bij obligatie bekend bij Soeten Bavo de
som van 50 guldens en 12 guldens verloop. Item komt aan De Neve Peeter alsnog 16
guldens die Soeten Bavo ook heeft opgehaald. Item aan Dircx Jan 25 guldens voor de
dorpslasten. Hierdoor komt de schuld in het geheel op 317 guldens.
Inliggende brief:

Ik Soeten Bavo woonachtig tot Heultje beken schuldig te zijn aan
Van Dijck Mayken achtergelaten weduwe van wijlen Van Dijck
Floris de som van 28 guldens … actum 11 januari 1648.
Van voorstaande obligatie beken ik deze ondertekend en
afgerekend te hebben met Van Kerckhoven Wouter als momber
over de weeskinderen van Soeten Bavo zaliger van verlopen
dezelfde tot datum den 27 maart 1652, komen dezelfde te
bedragen ter som van 7 guldens …

Inliggende kwitanties:

Ik ondergeschreven beken ontvangen te hebben vanwege Soeten
Bavo van de dorpslasten de som van 21 guldens en 3 stuivers.
Verlinden Adriaen.
Ik ondergeschreven beken ontvangen te hebben vanwege Van
Kerckhoven Wouter als momber van de achtergelaten kinderen
vanwege Soeten Bavo zaliger de som van 12 guldens …
Verluyten Goossen.
Ik Pauwels Martijn beken mits deze ontvangen te hebben van
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Van Kerckhoven Wouter de som van …
Ik Wils Jan beken ontvangen te hebben van Van Dijck Mayken
de som van 50 guldens eens en dat vanwege de weduwe en
erfgenamen van wijlen Soeten Bavo … 3 april 1657.
30 juli 1657 Verhuur van land

[WLO-OGA739-304]

Pauwels Hendrick (zoon van Pauwels Joannes) als momber van de wezen van Pauwels
Jan verhuurd aan Vleugels Sebastiaen een perceel erve genaamd Den Sammelshoff groot
5 sillen. Hij verhuurt ook nog een perceel dries groot 3 sillen en genaamd Het Schuerblock.
Volgen de verdere condities van de verhuur …
24 april 1657 Verkoop van landen

[WLO-OGA739-305]

Verbist Willem en Siongens Peeter als mombers van de wezen van Wils Michiel zaliger
zullen publiekelijk aan de meestbiedende verkopen enkele percelen van erve. Volgen de
condities van de verkoop … en wordt er verkocht een perceel erve genaamd Den Hoens en
ook nog een perceel van erve en weide genaamd Den Groeseldonck. Item alsnog een
perceel erve genaamd De Huylkens. Item alsnog een perceel bempd genaamd Den
Lammerdonck.
Het perceel erve Den Groeseldonck is gemijnd door Van Eynde Jan den jonge voor de som
van 90 guldens en stelt daarop 10 verdieren. Helsen Andries stelt een verdier en Van
Eynde Jan nog 3 hoogen. Op 6 juni 1657 stelt Van Eynde Jan nog 4 verdieren en is met het
uitgaan van de kaars koper gebleven.
Het perceel erve genaamd De Huylkens is gemijnd door Janssens Severijn voor de som
van 125 guldens en stelt daarop 15 hoogen. Helsen Andries stelt nog 2 hoogen en
Janssens Severijn stelt nog eens 3 hoogen. Op 7 juni 1657 is met het uitgaan van de kaars
dit perceel gebleven aan voorstaande Janssens Severijn.
Het perceel bempd genaamd Den Lammerdonck is gemijnd door Janssens Severijn voor
de som van 98 guldens en stelt daarop nog 15 hoogen. Helsen Andries stelt een hoge en
Janssens Severijn nog eens een hoge.
6 september 1657 Verkoop van bomen

[WLO-OGA739-307]

De gelijke erfgenamen van wijlen Tijpoets Geetruyt zullen publiekelijk aan de
meestbiedende verkopen 72 opgaande eikenbomen gestaan tot Hulshout op een perceel
genaamd Het Sijpereussel. Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder
gebleven Van Tongerloo Hendrick voor de som van 72 guldens en stelt daarop nog 2
hoogen en is daarmee koper gebleven, borg Van Dijck Peeter.
2 oktober 1657 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-309]

Verstraeten Peeter bekend schuldig te zijn aan Diricx Jan en zijn huisvrouw De Neve
Mayken de som van 50 guldens eens. Als onderpand wordt gegeven al zijn goederen,
momenteel in zijn bezit of nog toekomende in de toekomst.
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Op 3 oktober 1665 is gecompareerd Diricx Jan en heeft bekend ten volle
voldaan te zijn van de voorstaande obligatie zowel van kapitaal als
interesten en bijgevolg wordt deze dood en tenietgedaan.

16 juni 1657 Verkoop van land

[WLO-OGA739-310]

Derboven Niclaes en Paridaens Jan met zijn consoorten zullen tezamen (na afstand
hierover van Jansen Jan) verkopen een half bunder land alhier gelegen onder Westerlo
renende oost en noord s’heren straat, zuid pastorij van Westerlo. Deze verkoop wordt
gedaan om te betalen de pretenties die Bertels Willem en Meulenberghs Wouter zijn
hebbende tot last van het sterfhuis van Jans Willem volgens vonnis.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Verborcht Paulus
voor de som van 80 guldens, reeds aan Bertels Willem en Meulenberghs Wouter
afgesproken en bij dezelfde in betaling geaccepteerd mitsgaders alsnog 20 guldens over de
pretenties veraccordeerd zo dat de handslag is 100 guldens en stelt daarop 3 hoogen.
Depost coram ut ante stelt Verborght Paulus nog 6 hogen, Verborght Mattheus 2 hogen,
meester Verborght Paulus nog eens een hoge. Op 3 juli 1657 is na uitgaan van de
brandende kaar de voorstaande Verborght Paulus koper gebleven.
13 november 1657 Rekwest

[WLO-OGA739-312]

Mertens Jan verklaard dat hij in koop heeft aangenomen een hoeve van de erfgenamen van
Helsen Jan en dat op de koop van dezelfde goederen o.a. bekend was een rente van 3800
guldens op zekere panden onder Tongerlo gelegen. Met conditie van dezelfde rente altijd op
andere en betere panden te verpanden, is het nu zo dat de voorstaande erfgenamen van
Helsen Jan die panden onder Tongerlo tot vernaardering hebben … en dat nu de suppliant
en zijn kinderen dezelfde hoeve zouden komen te verliezen en hij daarom toestemming
vraagt om enkele afgelegen goederen die toekomen aan zijn wezen en hemzelf te mogen
verkopen.
16 juli 1657 Verpachting van tienden

[WLO-OGA739-314]

Wijnants van Rosan Adriaen en Mattheus Jan als pachters van de tienden van Westerlo
en Leysen Bertelmeus, Peutenaers Jan den jonge en Ruts Adriaen verklaren
geconditioneerd te zijn nopende de voorstaande tienden te weten dat de voornoemde 2 e
comparanten zullen hebben en aanvaarden de voornoemde tienden en dat aan dezelfde
condities als de voorstaande 1e comparanten …
17 september 1657 Verkoop van land

[WLO-OGA739-316]

Luycx Peeter en Luycx Guilliam als erfgenamen van wijlen Luycx Adriaen daar moeder af
leeft Mertens Jenneken zullen verkopen een perceel land renende oost Van Kerckhoven
Lijsbeth erfgenamen, zuid den loop, west de straat naar Tongerlo en noord Verlinden Geert
en Verlinden Jan.
Volgend de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Van Tongerloo
Jan voor de som van 615 guldens en stelt daarop nog 25 hoogen. Cels Jan nog 2 hoogen
en de voorstaande Van Tongerloo Jan nog eens 5 hoogen en is daarmee koper gebleven
op 15 oktober 1657 bij het uitgaan van de kaars.
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[WLO-OGA739-318]

Cente Anthoni verkoopt 2 percelen bempd gelegen tot Bergom groot tezamen 5 sillen
renende het eerste oost Verhaustraeten Adriaen, zuid dezelfde, west Verhaustraeten
Adriaen en noord dezelfde. Item nog een bempd renende oost Dassen Jan, zuid dezelfde,
west Celen Jan en Wouters Maeycken, noord …
Hij verkoopt deze percelen aan Van Schoubroeck Peeter voor de som van 600 guldens
eens en alsnog hoogen te stellen. Volgen de condities van de verkoop … en heeft de koper
alsnog 100 hoogen gesteld. Schellekens Bernardt heeft gesteld 2 hoogen waarop de koper
nog eens 188 hoogen stelt.
Inliggende akte:

Op heden 4 oktober 1657 compareerde voor notaris Beckers tot
Brussel residerende en de na te noemen getuigen juffrouw De
Pomerios Joanna dochter van wijlen heer De Pomerios François, die
volmacht geeft aan haar man Cente Joannes Antonius
(gerechtsdeurwaarder) om in haar naam te verkopen haar goederen
gelegen onder Herselt en Westerlo en een weide gelegen bij het kasteel
van Westerlo …

Inliggende akte:

Op 5 maart 1655 compareerde voor notaris Van Ham tot Antwerpen
residerende en de na te noemen getuigen Fierens Jan (inwoner van
Merksem) die volmacht geeft aan zijn zwager Leytens Jan om in zijn
naam te compareren voor de schepenen of leenmannen van Herselt en
aldaar te laten goeden, vestigen en erven Verstrepen Cornelis in de
helft van een perceel erve genaamd De Meerbekestrate groot een half
bunder leengoed wezende en gelegen tot Herselt …

9 februari 1657 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-324]

Zeno Joannes Baptista verhuurd aan Verhaa Adriaen de helft van een hoeve gelegen in
De Quaystraet waarvan de andere helft is competerende aan juffrouw De Freyn Anna. De
huurder moet dragen de helft van alle lasten en de andere helft zal gedragen worden door
Zeno Petrus Joannes. Verder is conditie dat alle vruchten op het veld zullen worden
gedeeld. Volgen verdere condities van de verhuur …
13 september 1657 Verkoop van erfgoederen

[WLO-OGA739-326]

Verragh Adriaen verkoopt aan Verlinden Peeter zijn kindsgedeelte gelegen tot Heuljte.
Was ondertekend: Verra Adriaen
31 januari 1657 Verkoop van land

[WLO-OGA739-327]

Van Kerckhoven Wauter en Van Roeye Adriaen als wettige mombers van het
achtergelaten weeskind van wijlen Soeten Bavo en Van Dijck Maeycken zullen verkopen
een goed gelegen tot Heultje onder de jurisdictie van Westerlo. Ten eerste zal men verkopen
De Schomme groot 220 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Machiels Cornelis, west
… en noord Soeten erfgenamen.
Item een perceel erve genaamd De Voesters Hoff groot 90 roeden renende oost en zuid
Bruels Dielis erfgenamen, west en noord s’heeren straat. Volgen de verdere condities van
deze verkoop … en heeft Bruels Jacob de palmslag bekomen van De Voesters Hoff voor de
som van 125 guldens en stelt 14 verdieren, Van Dijck Maeycken stelt nog 2 verdieren
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waarop Bruels Jacob nog 4 verdieren. Daarop stelt Jenneken dochter van Van Dijck
Maeycken nog een verdier. Ze is hierdoor koopster gebleven op 5 maart 1657 bij het uitgaan
van de brandende kaars.
Op de voorgaande conditie heeft Van Roye Adriaen bekomen De Schomme voor de som
van 270 guldens en stelt daarop 6 hoogen. Diricx Jan stelt nog een hooge en de
voornoemde Van Roye Adriaen nog eens een hoge.
7 december 1657 Verkoop van land

[WLO-OGA739-329]

De erfgenamen van Rombouts Maeycken namelijk Van Outsel Jan, Van Hout Jan, Van
Outsel Augustijn, de erfgenamen van Van Outsel Dielis en Van Outsel Adriaen hebben
verkocht aan Verbist Willem een perceel erve gelegen onder de heerlijkheid van de Markies
tot Westerlo tot Zoerle gelegen in De Quaetestrate renende oost Verbist Willem met 3 zijden
behalve de s’heeren straat.
Dit perceel voor los en vrij salvo justo behalve 50 guldens tot behoef van de Heilige Geest
van Westerlo waarvan de koper de helft tot zijn last neemt.
11 januari 1657 Verkoop van land

[WLO-OGA739-331]

Machiels Adriaen (als last en procuratie hebbende van zijn zwagerin Jans Magdaleen) zal
verkopen een perceel eussel gelegen alhier binnen Westerlo omtrent De Verloren Cost
renende oost Den Royen …, zuid De Laak, west Oyen Joachim erfgenamen en noord oude
weg gaande naar Blaardonk en Zammel.
Volgen de condities van deze verkoop … en is ingemijnd door Verborcht Mattheus de heide
groot 2,5 sillen gelegen onder Herselt waarvan de andere helft is competerende aan
Goukens Jasper voor de som van 24 guldens en stelt daarop nog 1 hooge. Verborcht
Paulus nog een hooge waarna Verborcht Mattheus ook nog eens een hooge stelt.
Op de voorschreven conditie heeft de palmslag van de weide verkregen Verborcht Paulus
voor de som van 460 guldens en stelt daarop 18 hogen, Verborcht Mattheus 11 hogen,
Verborcht Paulus nog eens 2 hogen, Vincx Gommar een hoge en de voorstaande koper
Verborcht Paulus nog eens 5 hoogen. Nijssen Anna stelt met toestemming van haar man
nog 2 hogen, Verborcht Paulus nog eens 3 hoogen en is daarmee koper gebleven op 20
februari 1657.
13 december 1657 Verhuur van pachthoeve

[WLO-OGA739-334]

Celen Jan verhuurd aan Voorts Andries en zijn vrouw Verheystraten Elisabeth een
pachthoeve met huis, hof, schuur, stal met de landen, heiden en weiden gelegen tot
Watereinde behalve een sille broeckx gelegen in … en zo hetzelfde is verhuurd geweest aan
Gebruers Jan met zijn huisvrouw Diels Elisabeth. Volgen nog de verdere condities en
voorwaarden van deze verhuur …
Op voorstaande conditie wordt op heden 8 november … en zullen de pachters nog mogen
gebruiken het land gelegen achter het huis van Verdonck Wouter welk land half in gebruik
geweest is bij Goeyvaerts Hendrick.
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[WLO-OGA739-336]

Van Opstal Cornelis en zijn huisvrouw Goossens Elisabeth verkopen aan Verwimp alias
Claukx Jan een perceel erve nu dries en weide groot ongeveer een kwart bunder gelegen
onder Herselt in De Quaystraet renende oost Goossens Jan erfgenamen, zuid de
voorstaande straat, west Van G… Louis en noord Goossens Henderick ergenamen.
Volgen de verdere condities van de verkoop … en heeft de voornoemde Verwimp Jan de
koop geaccepteerd voor de som van 60 guldens en stelt daarop nog 38 hoogen. Vermeeren
Willebrord stelt nog 2 hoogen en Verwimp Jan nog eens een hoge.
1658 Verhuur van land

[WLO-OGA739-338]

Van Der Cleren Adriana (weduwe Marcelli) ten bijzijn van Celen Jan heeft verhuurd aan
Van Den Broeck Peeter wonende in De Quaystraet een perceel erve genaamd Het
Raueussel en dat voor een periode van 6 jaar. Volgen nog de verdere condities van de
verhuur …
11 december 1658 Akte van transport

[WLO-OGA739-340]

Docx Adriaen in de naam van en onwederroepelijk gemachtigd vanwege Peeters
Christoffel (kleermaker en koopman tot Antwerpen) volgens procuratie gepasseerd voor de
schepenen van Antwerpen over een akte van transport hier bijgevoegd en heeft de
voorstaande comparant de gehele inhoud van deze akte herkend en vernieuwd voor de
schepenen van Westerlo.
11 december 1658 Verklaring over erfgoederen

[WLO-OGA739-341]

Van Blockhoven Maximilianus (drossaard), Wijnants van Rosan Adriaen en Mattheus Jan
(schepenen), Vos Willem (borgemeester), Van Kerckhoven Philips en Verlinden Peeter
(bedezetters). Allen als gezworenen van het dorpsbestuur van Westerlo verkondigen voor
waarheid dat de goederen als onderpand gesteld door Vermeeren Elisabeth cum tutore, De
Rijck Anthoin, Soeten Jan, Goeyvaerts Jan, Diricx Jan, Pauwels Cornelis en Soeten
Adriaen waardig zijn de som van 5500 guldens.
Al deze goederen aan hen competerende van hun ouders of via erfkoop via huwelijk. En dat
ze volkomen zijn gemachtigd om deze goederen te verkopen, belasten, veractiën, …
14 januari 1658 Verkoop van land

[WLO-OGA739-342]

Voor notaris Buelkens tot Olen residerende compareerde Huysmans Jan (zoon van wijlen
Huysmans Petrus) die bekend verkocht te hebben aan Vleugels Cornelis een perceel erve,
land en heide gelegen onder Olen groot een halve sille renende oost Backx Mayken, zuid
Wouters Jan, west Verbiest Adriaen en noord Het Cluytsblock. Volgen nog de verdere
condities van de verkoop …
31 december 1577 Verkoop van land

[WLO-OGA739-344]

Herman Jacob … tot Oirschot (of Aarschot) en kapellaan van Onze-Lieve-Vrouw tot …
bekend overgegeven te hebben aan Van Ranst Adriaen al de goederen over deze zijde van
… gelegen op conditie dat de voorstaande …
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[WLO-OGA739-345]

Huysmans Jan en Heylen Henrick als mombers over Huysmans Mayken die dochter is
van wijlen Huysmans Willem daar moeder af was Heylen Cattlijn. Ze verkopen een perceel
van erve gelegen onder Olen en Oevel.
Volgen de verdere condities van de verkoop … en is de hooiwas op De Mommaert renende
tegen het erf van Van Genechten Jan ingemijnd door Verluyten Jan voor de som van 78
guldens en stelt hierop nog 4 hoogen. Blerincx Peeter stelt nog een hoge waarop Verluyten
Jan ook nog een hoge stelt. Spapen Adriaen stelt ook nog 2 hoogen en is hiermee koper
gebleven.
Inliggende rekwest:

Huysmans Jan en Heylen Henrick als mombers over Huysmans
Mayken dochter van wijlen Huysmans Willem daar moeder af was
Heylen Cattlijn. Hoe dat de voornoemde Huysmans Mayken zich
recent begeven heeft naar het Begijnhof van Herentals om aldaar
begijn te worden. En dat zij om te voldoen aan de penningen niet
anders kunnen dan te verkopen enige erfgoederen aan de
voorstaande wees competerende …

20 april 1658 Verhuur van land

[WLO-OGA739-347]

Peys Hendrick verhuurd zijn weiden en heiden gelegen tot Tongerlo aan Verhoeven
Peeter. Volgen de verdere condities van de verhuur …
16 april 1658 Verkoop van land

[WLO-OGA739-348]

Loverius Jan verkoopt aan Everaerts Cornelis het land dat hij gekocht heeft in de koopdag
van wijlen Vos Mayken daar vader af was Verdonck Andries. Volgen nog de verdere
condities en voorwaarden van deze verkoop …
16 april 1658 Verkoop van land

[WLO-OGA739-349]

De Winter Hendrick als rechtelijke momber met Helsen Andries als gekozen momber uit
de wet over de onmondige kinderen van wijlen Verstraeten Adriaen daar moeder af was
Callaerts Elisabeth. Ze verkopen een perceel land of dries genaamd Den Kemphoff groot
een sille renende oost Goeyvaerts Peeter en Van Den Brande Jan erfgenamen, zuid Het
Kerckebosken, west de straat en noord Van Den Brande Jan erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven de voorstaande
momber De Winter Hendrick voor de som van 100 guldens en stelt daarop 4 hoogen.
Deckers Jan stelt nog een hooge en de voorstaande De Winter Hendrick ook nog een
hoog.
15 juli 1651 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-352]

Wijnants Adriaen en Celen Jan (mede schepenen) bekennen schuldig te zijn aan
Borrekens Adriaen (koopman) en Peeters Christoffel ingezetenen en poorters der stad
Antwerpen de som van 2800 Carolus guldens.
Als onderpand wordt gegeven door Wijnants Adriaen zijn huis met hof, stal, schuur,
gronden en toebehoren genaamd De Keyser gestaan en gelegen in De Plaetse van Westerlo
renende oost Wils Jan en Vincx Gommar, zuid De Plaetse, west Blancaerts Peeter

© https://www.ansfridiana.be

P a g i n a | 49

erfgenamen en de straat, noord … Item een perceel dries gelegen in De Tongerlosche
Straete groot 6 sillen renende oost de voorstaande straat, zuid s’heeren straat, west …
Joachim erfgenamen en noord de straat. Item een perceel land groot een half bunder
renende oost erfgenamen van de voornoemde Celen Jan, zuid zichzelf en Peeters
Sebastiaen, west Wils Jan en noord den loop.
De voorstaande Celen Jan geeft als onderpand een huis met stallen, schuren en hof groot
een half bunder ook gelegen aan De Plaetse van Westerlo renende oost Verstappen
Hendrick erfgenamen en een straatje, zuid De Laak, west Loverius Jan en noord De Plaetse.
Item een perceel land gelegen op De Leugen aan De Plaetse groot een bunder renende oost
Van Kerckhoven Philips, zuid de hoven(?) van Westerlo, west de voorstaande Wijnants en
noord den loop.
september 1656 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-355]

Meester Maesmans Peeter en zijn vrouw Thoelen Adriana bekennen schuldig te zijn aan
Waterfort Walterus als rentmeester van het groot college binnen Leuven een som van 300
guldens.
Als onderpand wordt gegeven hun huis en hof met de schuur en stallen daaraan gelegen tot
Parwijs(?) onder Westerlo renende oost De Vrunte, zuid Van Eynde Jan den jonge, west Van
Oustel Willem en noord s’heeren straat. Item een perceel land groot 330 roeden renende
oost en west Steurs Jan, zuid Van Outsel Willem, noord s’heeren straat. Item een perceel
erve zowel land als weide groot een half bunder renende oost Steurs Jan, zuid Soeten?
Olivier erfgenamen, west en noord s’heeren straat.
8 april 1658 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-357]

Douwen Anthoin (zoon van Douwen Adrianus), Helsen Merten, Van Houtven Paulus,
Daens Jan, Van Outsel Jan (zoon van Van Outsel Joannes) en Van Kerckhoven Adriaen
allen inwoners van Westerlo. Ze bekennen schuldig te zijn aan Janssens Charles en zijn
vrouw Morenas Maria een som van 1600 guldens. Er wordt als onderpand gegeven door:
•

•

•

•

Douwen Anthoin: zijn huis en hof met het binnenblok en de dries gelegen tot
Westerlo groot tezamen 3,5 sillen renende oost Peeters Willem, zuid de straat, west
Helsen Andries en noord Douwen Peeter.
Van Houtven Paulus: een weide en bos groot tezamen 3,5 sillen renende oost Van
Outsel Jan, zuid Prelaat van Tongerlo, west Van Kerckhoven Adriaen en noord de
straat. Item een perceel land renende oost zichzelf, zuid Wouters Adriaen
erfgenamen, west en noord Lemmens Daniel.
Helsen Merten: een perceel erve groot een bunder renende oost en noord zichzelf,
zuid Douwen Anthoin, west Vermeerbergen … Item een perceel land groot een
bunder renende oost … Willem, zuid Vekemans Jan, west s’heeren straat en noord
Soeten Merten. Item een perceel bempd groot een derdel renende oost Van Outsel
Willem erfgenamen, zuid en west De Laak, noord Verstappen … Item een perceel
hooiwas renende oost Klooster van Tongerlo, zuid De Nete, west Diricx Jan en noord
…
Daens Jan: een perceel land groot 5 sillen renende oost Wouters Adriaen
erfgenamen, zuid Wils Machiel erfgenamen, west het straatje en noord Verbist
Hendrick.
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Van Outsel Jan: een perceel weide groot 2,5 sillen renende oost Geeben Frans, zuid
Verbist Jan, west Verbist Adriaen en noord Goeyvaerts Adriaen erfgenamen.
Van Kerckhoven Adriaen: een dries groot een half bunder renende oost en zuid
Van Houtven Paulus, west Verluffelt Adriaen, noord s’heeren straat.

4 november 1651 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-360]

Wuyts Jan (zoon van Wuyts Joannes) geassisteerd met De Winter Peeter als mombers van
de achtergelaten weeskinderen van Wuyts Loei (= Wuyts Eligius) en De Winter Elisabeth
zaliger. Ook met consent van de wethouders van Westerlo vertegenwoordigd door Soeten
Merten (schepen). Ze verhuren in de voorstaande kwaliteit aan Smets Hendrick het huis,
schuur, hof en het binnenblok daaraan gelegen met nog de heide gekomen van Vincx
Absolon en de bomen gestaan achter het voorstaande binnenblok behalve De Meynckens
die toekomen aan de voorstaande kinderen. Volgen de condities van deze verhuur …
(Beschadigde akte) De voorstaande huurder is gehouden om te onderhouden van … voor
een jaar Wuyts Anneken één der wezen beginnende … november 1651 waar… zal
genieten en …
Op 25 februari 1652 zijn de voorstaande mombers opnieuw tot akkoord gekomen met Smets
Hendrick nopende … het voorstaande meisje Wuyts Anneken te weten dat Smets
Hendrick het voorstaande meisje moet onderhouden van … en drank voor de tijd van een
jaar beginnende half maart 1652 tot half maart 1653 …
13 oktober 1652 Verkoop van land

[WLO-OGA739-362]

Voor notaris Van Yseren residerende tot Herentals compareerden De Beucker Peeter
geassisteerd met Vos Jaspar zijn schoonvader. Ze verkopen aan Peeters Marten wonende
tot Olen een perceel erve gelegen onder Olen genaamd Den Postel groot een vierendeel
renende oost Verbiest Adriaen, Caers Melsen(?) en Caers Maria, zuid Huysmans Peeter,
west … Jan en Vleugels Jan, noord Bouwen Elisabeth.
Item een perceel bempd genaamd Den Voorsten Buytenman groot een bundel en onverdeelt
tegen de kinderen van Cox Frederick renende oost Heylen Jan en Cluydts Marten
erfgenamen, zuid Peeters Matthijs erfgenamen, west Vervoort Marten en noord verkoper en
de meyer van Olen.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft Peeters Marten nog gesteld 10 verdieren.
Coomans Jan stelt nog 2 verdieren waarop Peeters Marten er nog eens 8 stelt. Janssens
François stelt daarop nog eens 20 verdieren. Depost candolam extinctum obtimut Peeters
Machiel het voorstaande stuk land Den Postel en Janssens François de voorstaande
buytenman …
7 april 1651 Lening met onderpand

[WLO-OGA739-364]

Voor notaris Van Den Berghe residerende te Antwerpen compareerden Van Dijck Gillis
landman en inwoner van Hulshout die bekend schuldig te zijn aan De Neve Peeter (inwoner
van Antwerpen) de som van 200 guldens.
Als onderpand wordt gegeven zijn huis met het erf, gronden en toebehoren groot een half
bunder gelegen tot Hulshout tegenover de kerk.
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[WLO-OGA739-366]

Voor notaris Buelkens residerende te Olen compareerden Van Eynde alias Bertels
Marten in huwelijk met Van Ischot Catharina ter ene zijde en Helsen Govaert ter andere
zijde. Ze hebben een akkoord gesloten over volgende zaken:
De voorstaande Van Eynde alias Bertels Marten verkoopt aan Helsen Geeraert een huisje
gestaan tot Boeckel onder Olen met den hof, boomgaard en de helft van het binnenblok
waarvan de kinderen van Van Ischot Adriaen de andere helft hebben. Renende de
verkochte helft oost Peeters alias Van Molle Michiel en Peeters alias Van Molle Hendrick,
zuid Mijnten Cornelis, west de andere helft toekomende de kinderen van Van Ischot Adriaen,
noord Den Boeckelschen Aert.
Inliggend briefje:

Item is conditie dat op heden 2 november 1654 dit heeft verkocht Van
Eynde Marten aan Helsen Adriaen het huis met het binnenblok en den
hof voor de som van 550 guldens …

20 december 1654 Verkoop van land
•

•

[WLO-OGA739-369]

Verbist Adriaen (zoon van Verbist Martinus) en Verbist Peeter (zoon van Verbist
Henricus) als mombers van de onmondige kinderen van wijlen Verbist Jan (zoon van
Verbist Petrus) daar moeder af leeft Verbist Anneken.
Pauwels Wouter en Van Kerckhoven Niclaes als wettige mombers van de wezen
van wijlen Van Den Brande Jan daar moeder af was Verhoeven Mayken.

Ze zullen publiekelijk verkopen een perceel hooibempd gelegen onder Westerlo. Volgen de
verdere condities van de verkoop … en heeft de palmslag ontvangen Binnemans Wouter
voor het geheel zowel bempd als hout voor de som van 300 guldens en stelt nog 8 hoogen.
De meyer De Cuystere Dielis nog 2 hoogen en Binnemans Wouter nog eens twee
hoogen.
Inliggend briefje:

Compareerden Verwimp Jan en Verwimp Peeter ter ene zijde en
Baeten Adriaen ter andere zijde en hebben akkoord gemaakt te weten
dat de eerste comparanten zullen vernieuwen de 100 guldens die
Verwimp Jan heeft gesproten aan Peeters Jan …

29 oktober 1658 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA739-373]

Akkoord tussen Verloo Magdalena en de erfgenamen van Van Eynde Peeter:
Verloo Magdalena weduwe van wijlen Van Eynde Peeter geassisteerd met Diels
Christiaen haar ten deze gekozen momber ter ene zijde en Van Kerckhoven Peeter in
huwelijk met Van Eynde Catlijn, Van Eynde Anneken weduwe van wijlen De Winter
Gommar geassisteerd met Verstappen Jan haar ten deze gekozen momber ter andere
zijde.
Ze sluiten een akkoord over de interesten die zij comparanten onder elkaar hebben van een
obligatie die de voornoemde Van Eynde Peeter heeft uitgezet gehad en waarvan de
voorstaande Verloo Magdalena pretendeert de interesten te hebben van de tijd dat zij in
huwelijk was met de voornoemde haar man Van Eynde Peeter tegen de voornoemde 2e
comparanten die pretenderen deze penningen die zij zouden aangestorven zijn met de dood
van hun voorstaande broeder die zij insgelijks hebben gehad in het afscheid van de havelijke
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goederen … en dat dezelfde interest comparante daarenboven is gevende een rente van
100 guldens kapitaal aan Verwimp Catlijn en haar man Schellens Wouter …
4 september 1658 Verkoop van goederen

[WLO-OGA739-375]

Alzo op zondag laatstleden door de vorster Vervecken Jan is koopdag geweest om te
verkopen al de havelijke goederen van Wouters Willem en Verbist Catlijn tegenwoordig
wonend op De M…hoeve tot Zoerle en dat op verzoek van Peys Jan volgens zijn vonnis
gegeven bij de schepenen van Westerlo op 5 april 1657 en de vernieuwing daarvan gevolgd
op 17 juli 1658 zo is nu gecompareerd jonker Van Blockhoven Maximiliaen (drossaard),
Matheus Jan en Helsen Andries (schepenen) ten huize van de voornoemde Wouters
Willem om dezelfde meubelen te verkopen …
Zo zijn gecompareerd Peys Jan ter ene zijde en Wouters Willem en zijn vrouw Verbist
Catlijn ter andere zijde die verklaren een akkoord gesloten te hebben en dat ze zullen
verkopen een perceel gelegen onder Noorderwijk genaamd Het Laerblock groot een oud
bunder en toekomende aan de 2e comparant …
26 april 1658 Verkoop van schaarhout

[WLO-OGA739-376]

Rentmeester Thery als gelaste van de Markies van Westerlo zal verkopen al het schaarhout
gestaan op … Volgen de condities van deze verkoop … en wordt ten eerste verkocht het
schaarhout gestaan op De Ketelaers Hey gemijnd bij Van Tongerlo Jan. Item het
schaarhout op De Hooghe Heyde met het half bosken gemijnd bij Jacobs Jacob, borg De
Brier Jan. Item het schaarhout op de weide ook gemijnd bij Jacobs Jacob, borg De Brier
Jan.
13 juni 1658 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-378]

Wuyts Jan als rechtelijke momber en Matheus Jan als momber uit de wet van de
onmondige kinderen van wijlen Wuyts Eloy daar moeder af was De Winter Elisabeth. Ze
verhuren aan Verlinden Matthijs en zijn vrouw Van Thielen Dingen een huis, hof met het
gehele binnenblok en de bempden met alsnog een perceel gekomen van wijlen Vincx
Absolon. Volgen nog de verdere condities van de verhuur …
2 januari 1658 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-380]

Bellens Frans en zijn zwager Van Den Voortken Jaques maken zich ook sterk voor hun
broer Bellens Jan en verkopen een huis gestaan tot Westerlo aan De Plaetse renende oost
Van Doninck Mayken, zuid De Kleine Laak, west Vervoort Bastiaen erfgenamen en noord De
Plaetse. Begroot op zijn gerechte cijns zo wij verklaren dat gelijk Van Dommelen Matthijs
aan zijn zwager Claes Jan heeft verkocht op 6 stuivers …
Volgen de verdere condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Sergers
Cornelis voor 125 guldens en stelt daarop 8 hoogen en is daarmee koper gebleven bij het
uitgaan van de brandende kaars.
28 januari 1659 Verkoop van land

[WLO-OGA739-382]

Verlinden Matthijs en Heylen Jan in huwelijk met Verlinden Mayken verkopen aan
Loverius Jan de helft van een bos en heide gelegen tot Westerlo en waarvan de andere
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helft is competerende aan Verlinden Frans renende in het geheel oost het straatje, zuid en
west heer dispensier van Tongerlo, noord Verwimp Jan.
Volgen de verdere condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Loverius
Jan voor de som van 50 guldens en stelt daarop nog 8 hoogen. Secretaris Vermeeren stelt
nog een hooge en Loverius Jan verhoogt ook nog eens waardoor hij koper gebleven is.
18 september 1658 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA739-384]

Voor de wethouders van Herentals compareerden de mombers van de wezen van wijlen De
Beucker Peeter daar moeder af is Bosch Elisabeth en verklaren dat er kwestie en geschil
gerezen is met Meir Hendrick uit kracht van een testament gemaakt bij wijlen Boeckx Maria
ten behoeve van de voornoemde Meir Hendrick haar man ter ene zijde en de voorstaande
De Beucker Peeter en Vermeulen Nicolaes ter andere zijde …
29 januari 1659 Verkoop van land

[WLO-OGA739-385]

Verlinden Matthijs en Heylen Jan in huwelijk met Verlinden Mayken verkopen aan
Loverius Jan een perceel weide groot 1,5 sille renende oost Verlinden Frans, zuid het
straatje, west Dams? Carel en noord den loop.
Volgen de condities van deze verkoop .. en als Van Immerseel Hendrick wilt pretenderen
nog enige rechten die hij vermeend nog te hebben op het voorstaande perceel, zullen de
kopers zo zij daartoe verplicht worden … en is hoogste bieder gebleven Diricx Jan voor de
som van 252 guldens en stelt daarop 16 hoogen. Peeters Jan stelt nog 4 hoogen en de
voornoemde Diricx Jan nog eens 6 hoogen. Loverius Jan verhoogt nog eens met 5 hoogen
en is daarmee koper gebleven bij het uitgaan van de brandende kaars.
17 juni 1659 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA739-387]

Omdat er kwestie en geschil was ontstaan tussen Van Eynde Marten als getrouwd geweest
zijnde met Willems Mayken ter ene zijde en
•
•
•
•
•

Willems Machiel
Willems Peeter
Van Lommel Jan in huwelijk met Willems Dimpna
Verbist Merten als momber van de kinderen van Willems Gijsbrecht
Deckers Adriaen als momber van de onmondige kinderen van Deckers Peeter daar
moeder af was Willems Elisabeth

Allen als erfgenamen van wijlen Willems Anthoin en Hermans Elisabeth ter andere zijde.
Ze sluiten een akkoord over zekere pretentiën die de eerste comparant is pretenderende in
de touchte van zijn voorstaande huisvrouw Willems Mayken alsook zeker erfgoed dat hij is
pretenderende dat zijn huisvrouw verkocht heeft aan Belmans Peeter te weten dat de eerste
comparant zal hebben voor het vruchtgebruik eens de som van 50 gulden …
12 april 1659 Geschil

[WLO-OGA739-388]

Informatie Properatoir gedaen ter instantie ende … van heeren drossaert nominij officij over
de ontvangsten van Geerincx Ferdinand gedaan aan zijn land op Het Baxvelt …
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Compareerde Wils Jan oud omtrent de 71 jaren tot deze gedaagd door Vrancken Jan. Hij
verklaart dat hij is hebbende tussen het erf van de voornoemde Geerincx Ferdinand en het
erf van de kapel van het kasteel, dit erf nu toekomende Van Tongerloo Jan en de
erfgenamen van Zergers Jan en dat dit erf …
Celen Jan oud omtrent de 72 jaren en oud schepen alhier en gedaagd door de voorstaande Wils Jan en verklaart dat hij als oud schepen kennis heeft van dat …
27 augustus 1659 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-390]

Voor notaris Buelkens te Olen residerende is gecompareerd de eerbare en godsvruchtige
zuster Meir Dympna dochter van wijlen Meir Hendrick. Ze geeft volmacht aan Meir
Maerten (zoon van wijlen Meir Joannes) haar oom en Verluyten Peeter als schepen om in
haar naam te compareren voor de schepenen van Westerlo om aldaar te transporteren en
wettelijk over te geven aan Claesswinnen Marten en zijn vrouw Laenen Anna haar helft
van een huis, hof en schuur met het binnenblok daaraan gelegen waarvan de andere helft is
competerende aan de kinderen van Laenen Jan. Dit huis renende oost Hermans Cornelis
kinderen, zuid de straat, west Helsen Elisabeth en Laenen Jan kinderen, noord Meir Michiel
en de voorstaande Hermans.
Nota dat de koop bedraagt 1270 guldens en heeft daarop gesteld Claesswinnen Marten 50
hoogen. Verluyten Peeter schepen tot Olen nog 10 hoogen. Claesswinnen Marten nog 15
hoogen. Op 18 augustus 1659 is gecompareerd Claesswinnen Marten en stelt nog eens 25
hoogen. Buelkens Melchior nog 2 hogen, Claesswinnen Marten stelt nog eens 1 hoog.
20 maart 1659 Verkoop van huis

[WLO-OGA739-392]

Van Houdt Jan (zoon van Van Houdt Joannes) als man en momber van De Backer
Madaleen (dochter van De Backer Petrus) verkoopt een huis en hof gelegen binnen het
Markiezaat van Westerlo renende oost Mateeus Jan, zuid De Laak, west Gommers Mariken
en noord s’heeren straat. En dat aan Loverius Jan (inwoner van Westerlo) die dezelfde
koop is accepterende.
Volgen de verdere condities van de verkoop … en heeft de voorstaande koper nog gesteld
20 verdieren boven de 20 verdieren die hij al had gesteld bij de koop. Op 21 maart 1659
compareerde nogmaals dezelfde Loverius Jan en stelt nog eens 16 hoogen. Mertens
Peeter stelt nog een hooge en Loverius Jan verhoogt ook nog eens. Op 22 maart 1659 stelt
Loverius Jan nog eens 20 hoogen waarna Huysmans Jacques verhoogt en Loverius Jan
nog eens verhoogt.
Op 22 maart 1659 stelt Dircx Jan op de voorstaande koop alsnog 16 hogen, Wellens
Lenaert nog een hoge en Diricx Jan stelt vervolgens nog eens 3 hoogen. Op 24 maart 1659
stelt Dirickx Jan nog eens 18 hogen, Verhoustraeten Adriaen nog 2 hogen, Dirickx Jan
nog 10. Op 27 maart 1659 stelt Diricx Jan alsnog 18 hogen, Dirickx Adriaen stelt nog een
hooge en Dirickx Jan nog eens een hooge. Op 5 april 1659 is met het uitgaan van de
brandende kaars Dirickx Jan koper gebleven.
18 september 1659 Verkoop van land

[WLO-OGA739-395]

Voor notaris Buelkens residerende tot Olen compareerden Verheyden Marten (zoon van
wijlen Verheyden Adrianus) die bekend verkocht te hebben aan Peys Jan een perceel land
groot 5 sillen, aan hem comparant competerende met de dood en aflijvigheid van zijn vader
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Verheyden Adriaen gelegen aan De Plaetse van Olen in het binnenblok van Buelkens Jan
renende oost en noord Verheyden Andries, zuid Buelkens Jan en noord De Plaetse van
Olen.
Volgen nog de condities van de verkoop … en stelt Peys Jan eerste koper nog 8 hogen,
Verheyden Andries nog 1 hooge, T’Syen Maeycken nog 6 hogen, Peys Jan nog eens 5
hoogen. Op 15 oktober 1659 stelt Peeters Geeraert nog 2 hoogen.
Op voorstaande conditie heeft verkocht Oeyen Paulus aan Van De Zoom Michiel het deel
van dezelfde in De Honinck onder Olen renende oost Het Meulenstraatje, zuid Oeyen Catlijn
kinderen, west Van Olmen Jan kinderen en noord de koper en dat voor de som van 24
guldens.
18 september 1659 Verkoop van land

[WLO-OGA739-397]

Alzo Verrijt Adriana 2 achtergebleven weduwe van Wechels Niclaes onlangs met consent
van haar kinderen tot 6 in het getal namelijk Wechels Adriaen, Wechels Maeyken,
Wechels Claerken, Wechels Magriet, Wechels Cathelijn en Wechels Anna met Ombre
Simon haar man en momber hadden verkocht aan Van Soom Mathijs te weten de helft van
een bempd gelegen tot Zoerle en het land in het Markizaat van Westerlo en waarvan de
andere helft is competerende aan … (niet vermeld).
Daarom is nu gecompareerd Verrijt Adriana met haar 6 kinderen en geven volmacht aan
Verrijt Jan wettige broer van Verrijt Adriana om te compareren voor drossaard en
schepenen van Westerlo en aldaar te laten goeden, vestigen en erven de voorstaande Van
Soom Mathijs en zijn vrouw …
1 februari 1659 Verkoop van land

[WLO-OGA739-399]

Voor notaris Pauli tot Olen residerende compareerden Cluyts alias Domian Jan die
volmacht geeft aan Sprengers Jan om in zijn naam te compareren voor heer en hof
competent en aldaar te cederen, transporteren en te gooien tot behoef van Blampers Peeter
het deel dat dezelfde constituant aan de voorstaande Blampers Peeter onlangs heeft
verkocht. Dit goed was op hem constituant verstorven en achtergelaten van wijlen Verbist
Peeter zoon van Verheystraten Anna die tante was van de voorstaande constituant en
bestaande uit landen, heiden, weiden en hooiwas gestaan en gelegen onder Olen tot Doffen.
24 maart 1659 Verkoop van land

[WLO-OGA739-401]

Dirckx Jan verkoopt aan Dircx Jan zijn neef een perceel land gelegen tot Hulshout groot 3
sillen renende oost Wilms Peeter en Van Kerckhoven Anna, zuid Het Goorken, west Van
Den Bosch Peeter en noord de straat.
9 oktober 1659 Verhuur van huis en land

[WLO-OGA739-403]

Van Den Berge Niclaes als last hebbende van de mombers van de onmondige kinderen
van wijlen Schellens Niclaes daar moeder af was Nauwen Mechtildis. Hij verhuurt in deze
kwaliteit aan Loverius Jan een huis, schuur, stallingen met den hof daaraan en nog een
perceel land genaamd Het Brabants Block gelegen tegenover het voorstaande huis. Item
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nog 1,5 sille land gelegen in het binnenblok van Nobels Peeter met nog een weide gelegen
bij De St… Heyde. Volgen de verder condities van de verhuur …
20 september 1659 Verkoop van huis en land

[WLO-OGA739-405]

Compareerden Van Der Vecken Jan ter ene zijde en Van Den Brande Peeter ter andere
zijde. De eerste comparant heeft verkocht aan de tweede comparant een huis, hof en land
groot een half bunder gestaan en gelegen tot Zoerle onder de jurisdictie van het Markiezaat
Westerlo renende oost Van Kerckhoven Niclaes, zuid dezelfde, west s’heeren straat en
noord Aerts Anthonij. Item een perceel erve genaamd De Donck gelegen binnen dezelfde
jurisdictie renende oost Verhoeven Adriaen, zuid de straat, west Aerts Anthonij en noord Van
Hout Willem erfgenamen. Item een heide renende oost Verlinden Peeter, zuid de
erfgenamen daartegen gedeeld, west dezelfde erfgenamen en noord Hufkens Jan
erfgenamen.
Volgen de condities van deze verkoop … en heeft de palmslag ontvangen Van Den Brande
Peeter voor 500 guldens Brabants. Item nog 15 guldens af te leggen aan Verlinden Adriaen
zonder korting. Op deze koop stelt Van Den Brande Peeter 25 hogen, Lemmens Michiel
stelt alsnog 2 hogen, Van Den Brande Peeter stelt alsnog een hooge. Op 8 oktober 1659
compareerd Pauwels Jacob en stelt alsnog 15 hoogen. Op dezelfde dag stelt Van Den
Eynde Jan nog eens 5 hoogen extra. Vervolgens Pauwels Jacob nog eens 5 hoogen en is
daarmee koper gebleven.
17 mei 1659 Verhuur van landen

[WLO-OGA739-407]

Oeyen Hendrick als pastoor van de kapel van het kasteel verhuurd aan Van Dijck Adriaen
en Van Den Brande Adriaen al de heiden en weiden gelegen tot Tongerlo en toekomende
aan de voorstaande kapel. Volgen de verdere condities van deze verhuur …
29 december 1659 Verkoop van landen
•

•
•

[WLO-OGA739-408]

Van Den Broeck Jan en Van Den Broeck Cornelis, ook last hebbende van Van
Den Broeck Anneken alsmede hun sterkmakende voor het kind van wijlen Van Den
Broeck Mattheus.
Bal Jan zoon van wijlen Van Den Broeck Anneken
Van Goten Beycken dochter van wijlen Van Den Broeck Mayken

Allen erfgenamen van wijlen Van Den Broeck Cecilia daar man af was Van De Poel Jan.
Ze verkopen een perceel land groot 1,5 sille en een heide groot een half bunder. Item nog de
helft van een hofstede gelegen achter Het Swertheyken bij de putten.
Volgen de condities van deze verkoop … (slecht leesbaar) … en is hoogste bieder gebleven
voor de som van 105 guldens en stelt hierop nog 8 hoogen. Douwen Anthoin stelt nog een
hooge, de voorstaande koper nog eens 2 hoogen. Op de voorstaande conditie heeft Van
Outsel Jan voor de som van 20 guldens … en stelt daarop een hooge. Verbiest Jan
verhoogt en de koper stelt nog een hooge. Op 29 december 1659 is dit perceel gebleven aan
de voorstaande Van Outsel Jan.
Het voorstaande half bunder heide is verkocht aan De Hont Jan voor 21 guldens. De koper
stelt daarop nog 1 hoge. Verbiest Jan stelt nog 2 hogen, de koper nog eens een hoge. Op
29 december 1659 is met het uitgaan van de kaars de voornoemde De Hont Jan koper
gebleven.
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[WLO-OGA739-410]

Bartholomeus Otto gezond van lichaam, gaande en staande en Tijpoets Catlijn zijn
huisvrouw ziek te bed liggende haar memorie, verstand en 5 zinnen nochtans wel machtig
en gebruikende. De testateurs hebben een zoon Bartholomeus Olivier en een dochter
Bartholomeus Magdaleen aan wie ze alle erfgoederen nalaten, te delen in 2 gelijke delen.
Gedaan ten huize van de testateurs binnen Tongerlo.
16 maart 1659 Verhuur van huis

[WLO-OGA739-412]

Verstappen Adriaen in huwelijk met Mattheus Heylken heeft verhuurd aan Verrijt Jan
(wonende tot Bergom onder Herselt) een huis, hof, weiden en heiden. Volgen nog de
verdere condities van de verhuur …
25 … 1659 Verkoop van land

[WLO-OGA739-414]

Bellens Merck heeft gekocht van Verheyen Adriaen een perceel land genaamd Den
Beylen Dries gelegen omtrent Grees groot 2,5 sillen … (slecht leesbare tekst)
9 oktober 1658 Verkoop van land

[WLO-OGA739-416]

Van Passele Ghilis verkoopt een perceel heide gelegen onder Olen aan Vrancx Sagerus
en zijn vrouw Mertens Anneken. Volgen de verdere condities van deze verkoop … en wordt
deze koop verhoogd door Vrancx Sagerus met 2 hoogen. Heylen Adriaen met nog een
hooge waarop Vrancx Sagerus nog eens verhoogd met 1 hoge.
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[WLO-OGA740-002]

Gusto Peeter (zoon van Gusto Joannes) verkoopt aan zijn oom Bertels Peeter een perceel
erve wezende land, weide en heide verstorven op hem van wijlen zijn moeder Bertels
Machiel en gelegen tot Meeren onder Olen geheten Het Bremblock groot 270 à 280 roeden
renende oost Bertels Jan den jongen, zuid Bertels Merten, west en noord Goor Adriaen.
Momenteel is dit perceel verhuurd aan Bertels Jan. Actum 29 augustus 1660 present
Bertels Jan (zoon van Bertels Leonardus) en Bulens Joris getuigen quod attestor Pauli
notaris.
13 februari 1660 Ruil van land

[WLO-OGA740-004]

Voor notaris Buelkens residerende te Olen compareerden Verheyden Andries en Peeters
Geeraert die verklaren in erfmangeling overgegeven te hebben aan elkaar volgende
percelen. Ten eerste heeft Verheyden Andries getransporteerd de helft van een perceel
eussel gelegen onder het Graafschap van Olen genaamd De Halvevoort Heyde en waarvan
de andere helft is competerende aan Peeters Geeraert.
Peeters Geeraert heeft getransporteerd aan Verheyden Andries een perceel erve met de
heide daaraan gelegen op de zuidzijde dat Peeters Geeraert onlangs gekocht heeft van
Verheyden Merten (zoon van wijlen Verheyden Adrianus).
6 juni 1660 Verkoop van land

[WLO-OGA740-006]

Voor notaris Buelkens residerende te Olen compareerde Meir Merten (zoon van Meir
Joannes) in huwelijk met Van Loemel Maeyken (dochter van Van Loemel Petrus). Hij
verkoopt aan Willems Peeter en zijn huisvrouw zijn deel in een perceel erve gelegen tot
Bijlen onder Olen genaamd Den Bijlen Dries en waarvan het andere deel is competerende
aan Van Loemel Laurentius en dit deel aan hem bevallen bij scheiding en deling.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Willems Peeter voor
de som van 310 guldens en stelt daarop nog 15 hoogen. Buelkens Merck stelt nog 2 hogen,
Willems Peeter nog eens 10 hoogen. Vervolgens stelt Meir Peeter nog 8 hogen, Mijnten
Jacob nog 2 hogen, Willems Peeter nog eens 6 hoogen en Syen Adriaen Adriaensse nog
eens 6 hoogen.
Op de voorstaande conditie heeft Mijnten Jacob de helft van een perceel heide genaamd
De Gestel Heyde waarin de kinderen van Van Bijlen Joannes daar moeder af is geweest
Van Loemel Elisabeth de andere helft is competerende, verkocht voor de som van 125
guldens. De eerste koper stelt nog 8 hogen, Bellens Merck Lucassone nog 2 hogen,
Mijnten Jacob nog 1 hooge. Op 27 juni 1660 is gecompareerd Syen Adrian Peetersse en
stelt nog 12 hoogen. Op 10 juli 1660 is gecompareerd Mijnten Jacob en stelt nog 4 hoogen.
13 december 1660 Verkoop van land

[WLO-OGA740-008]

Verlinden Jan verkoopt aan Moons Niclaes een perceel heide gelegen tot Zoerle onder
Westerlo groot 5 sillen renende oost Peeters Willem, west De Erfstraat, noord
Vermeerbergen Peeter en zuid Van De Veken Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en zal de verkoop zal geschieden met hoogen en
verdieren en de hoger zal gehouden zijn te geven aan de huisvrouw van de verkoper de som
van 4 guldens eens. In aanwezigheid van 17 getuigen stelt de hoger 10 hoogen. Heylen
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Peeter stelt nog 1 hoge. Moons Niclaes (de eerste hoger) stelt nog 8 hoogen en is
hiermede koper gebleven.
31 december 1660 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-010]

Willems Peeter en Debodt Magdalena verkopen aan Van Dijck Peeter den jongen zijn
huis, hof en huisveld gelegen tot Hulshout renende noord en oost de heide, zuid en west het
straatje. Hij betaalt hiervoor de som van 354 guldens en 10 stuivers en draagt ook nog af
een rente aan Boecx Bertelmeus.
1660 Verkoop van land

[WLO-OGA740-011]

Conditie van de erfgenamen Luycx Adriaen aan Van Tongerlo Jan: voor notaris Verborcht
compareerden Luycx Adriaen, Luycx Peeter, Luycx Guilliam en Luycx Jan voor zichzelf
en zich ook sterk makende voor hun zwager Van Elst Andries getrouwd met Luycx Catlijn.
Compareerde ook Mertens Jenneken hun moeder.
Ze verkopen aan Van Tongerlo Jan een perceel land binnen Westerlo genaamd Die Cleyn
Leugen groot een bunder. De comparanten bekennen voldaan te zijn van de koopsom maar
Van Tongerlo Jan moet de rest nog betalen aan hun oom Celen Jan.
1661 Verkoop van land

[WLO-OGA740-013]

Bellens Peeter en … Lisken verkopen een perceel land gelegen aan het Godshuis tot
Zoerle voor de som van 100 guldens renende oost de kopers, zuid prelaat van Tongerlo,
west Peeters Jan en noord s’heeren straat. De koper stelt hierop nog 19 hogen, Douwen
Antoni nog 2 hoogen en de koper vervolgens nog eens 19 hoogen.
Geerts Goris en … Anna, Verbiest Jan en Verbiest Hendrick verkopen een perceel land
groot een sille voor de som van 160 guldens renende oost …, zuid de kopers, west Bellens
Peeter en noord Verbist Jan kinderen.
Helsen Jan zal verkopen uit kracht van procuratie een perceel land groot 1,5 sille voor de
som van 260 guldens. Geerts Goris is koper gebleven en stelt een hoge. Helsen Hendrick
stelt 3 hoogen waarna de koper nog eens 2 hoogen stelt.
31 januari 1661 Verkoop van land

[WLO-OGA740-014]

Compareerden ten huize van Steemans Jan wonende tot Straeteneynde onder Westerlo
Bercx Wouter ter ene zijde en Verbist Henrick ter andere zijde. De voorstaande Bercx
Wouter verkoopt aan Verbist Henrick zijn helft in een perceel land gelegen op het veld
groot 3 sillen renende oost Vrancx Claes, zuid voorstaande Verbist Jan, west Bellens Peeter
en noord Verbist Jan erfgenamen. De verkoop is gedaan met hoogen … en stelt koper eens
30 hogen, Meir Henrick stelt nog 2 hogen, de koper nog 3 en is daarmee koper gebleven.
mei 1660 Verkoop van goed

[WLO-OGA740-015]

(Onvolledige akte) … condities van de verkoop … Op 1 mei 1660 is gehouden de eerste
zitdag. Op 24 mei de tweede zitdag. Op 7 juni 1660 de derde zitdag en opgeroepen van
8000 guldens en blijven hangen op 3600 guldens ter presentie van de eerzame Van Eck
Frans, Vrancx Paulus, Vanderstraeten Wouter en meer andere getuigen.
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Op 21 juni 1660 de vierde zitdag gehouden en afgeroepen van 5000 guldens en blijven
hangen op 4000 guldens ter presentie van Danckaerts Merten den oude en Segers Peeter
getuigen. Op dezelfde dag heeft Segers Peeter (zoon van Segers Bartholomeus) de slag
ontvangen voor 3600 guldens eens en stelt 110 hoogen.
Op 5 juli 1660 heeft Segers Peeter alsnog gesteld 40 hogen, Van Hamel Adrianus stelt nog
15 hoogen en is daarmee koper gebleven.
3 oktober 1661 Verkoop van land

[WLO-OGA740-017]

Peeters Geerard (zoon van Peeters Joannes) verkoopt aan Bellens Adriaen de helft van
een perceel bempd gelegen onder Olen groot in het geheel 2,5 sillen renende oost Van Hove
Jerom en Hermans Wouter, zuid Van Elsen Adriaen, west De Meerderbemt en noord De
Huersanck. De andere helft van dit perceel is competerende aan Bellens Adriaen.
Volgen de condities van de verkoop … en alzo Bellens Marcus is hebbende het
vruchtgebruik in een 4e deel van de voorstaande bempd en bijgevolg moet Bellens Adriaen
met voorstaande Bellens Marcus overeenkomen mits Peeters Geerard zal gehouden
wezen te betalen aan Bellens Adriaen jaarlijks wat dat 4e deel waard zou zijn.
19 oktober 1661 Verkoop van land

[WLO-OGA740-019]

Vanderhofstadt Jan en Bartholomeus Gerardus als mombers van de kinderen
Bartholomeus Otten nog in leven zijnde en Tiboits Catlijn zijn huisvrouw die overleden is
met autorisatie van de schepenen van Tongerlo verkopen de helft van een perceel land De
Strepe waarvan de andere helft is toekomende aan Vanderhofstadt Jan renende in het
geheel oost Cuppens Barbara, zuid De Neve Peeter, west weduwe Cuppens Peeter en
noord Van De Bruel Adriaen.
Volgen de condities van de verkoop … en momenteel is dit perceel nog verhuurd aan Van
Dijck Peeter (zoon van Van Dijck Joannes). Verder is conditie dat als de eerste kinderen
van Bartholomeus Otten verwekt bij Tiboits Catlijn kwamen te sterven zonder
nakomelingen, dan zal de helft van deze penningen gemaakt moeten worden aan de
erfgenamen van Tiboits Olivier.
Op 20 oktober 1661 hebben de voorstaande mombers dit perceel verkocht aan Douwen
Merten woonachtig tot Hulshout voor de som van 470 guldens. Douwen Merten stelt nog 10
hogen, Van Oistayen Jan stelt nog 2 hoogen. Bijgevolg stelt Douwen Merten nog 2 hoogen
en is hiermee hoogste bieder gebleven op 23 november 1661 bij het uitgaan van de
brandende kaars.
5 november 1653 Verkoop van land

[WLO-OGA740-021]

De erfgenamen of momboren van Bercx Andries kinderen zullen verkopen een perceel
heide renende oost Verbiest Adriaenken, zuid Verstraeten Adriaen erfgenamen, zuid
Verstraeten Adriaen erfgenamen en noord Verbiest Hendrick.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Verbiest Hendrick
voor de som van 34 guldens en stelt 2 hoogen. Verbiest Jan stelt een hoge, de koper nog
een hoge, De Cuyper Peeter nog 2 hogen, Verbiest Adriaen nog 2 hoogen en Verbiest
Hendrick nog 4 hoogen en is daarmee koper gebleven.
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[WLO-OGA740-023]

Van IJsendijck Merten met toestemming van Van IJsendijck Adriaen voor hetzelfde en
ook als momber van de voorkinderen van … Marten daar moeder van was Van Isschot
Anna met nog toestemming van … als momber van de kinderen van Van IJsendijck Jan
zaliger.
Ze verkopen een heide genaamd De Hoyheyde gelegen onder Olen toekomende de gelijke
erfgenamen van wijlen Van IJsendijck Henrick zijnde nog de helft van de verkochte heide
gelegen tot Meeren onder Olen, bij de voorstaande erfgenamen verkocht aan Bertels Peeter
(zoon van Bertels Petrus) woonachtig tot Gerhagen onder Olen en dat voor de som van 80
guldens eens.
24 oktober 1661 Volmacht

[WLO-OGA740-024]

Compareerde voor notaris Mallants tot Balen residerende de eerzame Smets Jan (inwoner
van Balen) die rechtelijk geconstitueerd heeft advocaat Thijs te Westerlo om in zijn naam te
ontvangen een som van 125 guldens geleend geld als dit geld aan hem schuldig is bij
Snoecx Jan (inwoner van Westerlo). Indien Snoecx Jan weigert te betalen mag de
advocaat Thijs alle gerechtelijke middelen gebruiken om dit geld te recupereren.
4 juli 1661 Verkoop van land

[WLO-OGA740-026]

Claesswinnen Henrick als testamentaire gelaste en momber over het minderjarige kind van
wijlen Wuyts Henrick daar moeder af leeft Goor Dingna. Hij verkoopt een perceel land
gelegen onder het Graafschap Olen tot Doffen en genaamd De Postelen groot 2,5 sillen
renende oost de straat, zuid het klein straatje, west Wuyts Jan en noord Caers Maria.
Volgen de verdere condities van de verkoop … en is Wouters Adriaen hoogste bieder
gebleven voor de som van 400 guldens en stelt daarop 10 hoogen. Vervolgens stelde
Spapen Adriaen nog 4 hoogen en Bellens Adriaen ook nog 1 hooge. Wouters Adriaen
stelt nog 5 hoogen en is daarmee koper gebleven op 28 juli 1661.
10 december 1661 Verhuur van huis en land

[WLO-OGA740-028]

… en zijn huisvrouw Sallincx Elisabeth verhuren aan Verra Adriaen een huis met de
landen, heiden en weiden daaraan gelegen in De Quaystraete onder Herselt. Volgen de
condities van de verhuur …
4 februari 1660 Verkoop van land

[WLO-OGA740-030]

De Win Hendrick(?) (zoon van wijlen De Win Joannes) in huwelijk met Vermiert Maeyken
hebben verkocht aan Verwimp Cornelis (zoon van Verwimp Cornelius) 2 percelen van erve
gelegen tot Schaetsbergen onder Olen. Het eerste gelegen in een perceel erve genaamd
Den Bosch en het tweede … De koop is gedaan voor de som van 260 guldens en heeft de
koper hierop gesteld 8 hoogen. Buelkens Merck stelt nog 1 hoge, Verwimp Cornelis nog 2
hoogen.
1660 Verkoop van land

[WLO-OGA740-031]

Verheyden Merten (zoon van Verheyden Petrus) nu oud geworden 27 jaren en zijn
momboren hebben verkocht een perceel heide gelegen achter Doffen onder Olen renende
oost Wouters Jan, zuid Wouters Adriaen, west Jongelincx Merten en noord Heylen Jan.
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Deze koop op hetzelfde stuk heide heeft geaccepteerd Spapen Adriaen (zoon van Spapen
Adrianus) voor de som van 46 guldens en stelt daarop 3 hoogen. Vervolgens stelt Van De
Goor Hendrick nog 1 hoge en Spapen Adriaen nog eens een hoge. Op 24 oktober 1660 is
gecompareerd Jongelinckx Merten en stelt 5 hoogen. Op 28 oktober 1660 compareerde
Spapen Adriaen en stelt nog 10 hoogen. Op 29 oktober 1660 compareerde Verboven
Adriaen (zoon van Verboven Martinus) en stelt nog 4 hoogen. Op 31 oktober 1660
compareerde Cluyts Kerstiaen en stelt nog 10 hoogen.
16 februari 1662 Verkoop van land
•
•
•

[WLO-OGA740-032]

Iewants Maeyken weduwe van wijlen Hufkens Cornelis
Verwimp Willem als man en momber van Iewants Maeyken
Verachtert Henrick (zoon van Verachtert Petrus) als erfgenaam van wijlen Iewants
Cattelijn

Ze zullen verkopen ten hoogste en ten schoonste hun respectievelijke 5/6 delen in 3 sillen
land gelegen Het Oostels Velt onder Westerlo en waarvan het andere 1/6 deel is
toekomende aan Tiborts Balthen nom. uxoris renende oost het zesde deel van Tiborts
Balthen, zuid de veldweg, west Verhellen Cornelis en noord Lemmens Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en is uiteindelijk hoogste bieder gebleven
Vermeerberghen Frans voor de som van 525 guldens en stelt daarop 16 hoogen. Marcelli
Peeter stelt nog een hoge. Vermeerberghen Frans stelt nog een extra hoge en is daarmee
koper gebleven.
2 oktober 1661 Verkoop van huis en land

[WLO-OGA740-034]

Van Dijck Margriet huisvrouw van Van Hove Jan in afwezigheid van dezelfde ter ene zijde
en Bruers Bastiaen ter andere zijde. De comparante verkoopt aan Bruers Bastiaen het
huis dat momenteel bewoond wordt door Van De Vecken Diel met nog 100 roeden land en
dries.
Volgen de condities van de verkoop … en is de koper hoogste bieder gebleven voor de som
van 175 guldens en stelt daarop 14 hoogen … op 21 november 1661 is na uitgang van de
brandende kaars hoogste bieder en koper gebleven Bruers Bastiaen.
14 maart 1662 Verkoop van land

[WLO-OGA740-036]

Verhoeven Adriaen en zijn vrouw De Neve Anna verkopen aan Van Roye Peeter (zoon
van Van Loye Adrianus) 2 percelen land gelegen tot Hulshout het eerste groot een half
bunder renende oost Vrancx Mathijs erfgenamen, zuid Van Dijck Peeter, west verkopers en
noord Wuyts Jan. Het 2e perceel groot 150 roeden renende oost kopers, zuid Machiels Jan,
west Van Dijck Jan Jansse en noord Soeten Ba… erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en stelt de voorstaande koper 27 hoogen. T’Seyen
Jan stelt nog 2 hogen, Van Roye Peeter stelt terug een hoge en is daarmee koper gebleven
op 22 maart 1662.
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[WLO-OGA740-038]

Willems Jeroen verkoopt een perceel erve, land en weide gelegen tot Buel onder Olen
genaamd De Raesters groot 4 sillen renende oost en noord de straat, zuid Raymaekers
Sijmon erfgenamen, west Verluyten Willem erfgenamen.
De koper van dit perceel is Geens Wernaert mits conditie dat de ene helft van dit perceel is
voor zijn voorkind en de andere helft voor hem en zijn vrouw. Als zijn voorkind komt te
overlijden zonder nakomelingen, zal deze helft overgaan op zijn wettige erfgenamen.
Volgen de verdere condities van de verkoop … en stelt de voorstaande koper 18 verdieren,
Daems Jan stelt nog een verdier waarop de voorstaande Geens Wernaert nog 2 verdieren
stelt en is hiermede koper gebleven.
18 februari 1662 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-040]

Voor de schepenen van Antwerpen compareerden Hendricx Jan (oud-secretaris van
Westmeerbeek) en zijn vrouw Meurs Margarite en nu inwoners van Morkhoven. Ze
bekennen schuldig te zijn aan heer De Vlieghere Paulus (koopman te Antwerpen) een som
van 800 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven 4 bunders sperbos, schaarbos en heide gelegen tot Herselt
leengoed onder de heer Markies van Westerlo renende oost juffrouw Molenberghs Anna en
Luyten Paulus, zuid en west Heilige Geest van Herselt en Tubacx Henrick, noord Heyns
Geeraert erfgenamen. Item 3 sillen en 25 roeden land gelegen tot Westmeerbeek renende
oost een straatje, zuid s’heeren meulenblock, west Bruers Gillis erfgenamen en Fransen Jan,
noord secretaris Schellekens gegarandeerd op 3 Hollandse guldens jaarlijks aan Van Den
Broeck Goris en in koop verkregen tegen Bruers Joos tot Zichem op 15 februari 1662.
Item een huis en hof genaamd De Oude Sterre ook gelegen tot Westmeerbeek renende oost
Bruers Jan, zuid De Plaetse, west de hof van voorstaand huis en noord het kerkhof. Dit huis
verkregen bij de comparanten tegen de erfgenamen van De Cock Jan volgens goedenis
gepasseerd op 15 februari 1662 voor de schepenen van Westmeerbeek.
Compareerde op 23 februari 1662 voor stadhouders en leenmannen nagenoemd Docx
Adriaen leenman alhier in naam van en onwederroepelijk gemachtigd van heer Hendrickx
Jan (oud-secretaris van Westmeerbeek) bij clausule van procuratie ingevoegd in akte van
transport voor de schepenen van Antwerpen op 18 februari 1662. Hij heeft in deze kwaliteit
de gehele inhoud van deze cessie en transport vernieuwd en herkend coram Vermeeren
Willebrordus stadhouder, Helsen Andries, Colen Jan, Vanderhofstadt Jan leenmannen.
Compareerde voor Van Dommelen Adriaen stadhouder, Luyten Jan, Tubbicx Andries en
Janssen Peeter schepenen van Westmeerbeek de heer Van Halle Guilielmus notaris te
Westmeerbeek residerende volgens onwederroepelijke procuratie aan hem gegeven door
Hendricx Jan en zijn vrouw Meurs Margriet. Hij heeft in deze kwaliteit de gehele inhoud
van deze cessie en transport vernieuwd en herkend.
6 juni 1662 Verkoop van land

[WLO-OGA740-046]

Vaes Elisabeth in huwelijk geweest met Van Den Broeck Jacob en nu gehuwd is met Fets
Dielis zal verkopen een bempd genaamd Het Eesters Bemdeken renende oost Veyt Jan,
zuid Ooms Mathijs, west Toelen Jan erfgenamen en noord kopers. En dat met toestemming
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van de mombers van haar kinderen te weten Van Den Broeck Jan en Vaes Lembrecht en
ook nog met autorisatie van de wethouders van Heist.
Hierdoor kunnen schulden terugbetaald worden die Vaes Elisabeth zijn aangedeeld
vanwege moeders kant en daarvan te maken staat en inventaris en te doen goede
rekeningen. Als deze bempd niet verkocht geraakt, moet het geld uitgezet worden tot profijt
van de kinderen maar de moeder mag haar leven lang profiteren de interesten.
Volgen de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Douwen Antoni
(zoon van Douwen Adrianus) voor de som van 129 guldens en stelt daarop nog 4 hoogen.
De Belder Machiel stelt nog een hoge en vervolgens Douwen Antoni nog een hoge en is
hiermee koper gebleven.
10 maart 1662 Verkoop van land

[WLO-OGA740-048]

Peeters Henrick wonende tot Meeren onder Olen verkoopt aan Verluyten Jan (zoon van
Verluyten Michiel) een perceel gelegen in De Langels in 2 delen groot 2,5 sillen renende het
ene deel oost Van IJsendijck Jesper, zuid de straat, west Hermans Geert en noord de straat.
Renende het andere deel oost Cluyts Adriaen, west de straat, zuid Van Herck Michiel en
noord de straat.
Volgen de condities van deze verkoop … en zal koper moeten afdragen aan de verkoper de
interest tot last van de eerste staande aan Buyens Jan … en stelde de voorstaande koper
op zijn koop alsnog 34 hoogen. Verluyten Sebastiaen stelt 2 hogen, Verluyten Jan stelt
ook nog een hoge en is daarmee koper gebleven.
23 februari 1662 Verkoop van land

[WLO-OGA740-050]

Meir Adriaen verkoopt aan Verheyen Nicolas (zoon van Verheyen Petrus) een perceel land
gelegen onder Olen groot een bunder en genaamd De Langels renende oost en zuid de
straat, west Verherstraeten Dingenen en noord een straatje. Voor los en vrij salvo s’heeren
cijns en 3 veertelen rogge jaarlijks te leveren binnen Herentals aan juffrouw Bellens.
Verheyen Nicolas stelt bovenop deze koop 17 verdieren, Daems Jan stelt nog een verdier
waarop de voorstaande Verheyen Nicolas nog eens 2 verdieren stelt en is daarmee koper
gebleven.
3 maart 1662 Verkoop van land

[WLO-OGA740-051]

Voor notaris De Bal compareerden Callaers Heylken geassisteerd met haar man en
momber Herremans Peeter en verkoopt aan Mertens Merten en zijn huisvrouw Kallaerts
Maeyken een perceel erve gelegen onder Olen aan De Haperstraete groot een balf bunder
renende oost kopers, zuid Verachtert Jan Peetersse, west Adriaens Geeraert en noord
s’heeren straat.
16 juli 1663 Verkoop van land

[WLO-OGA740-054]

Pauwels Jan verkoopt aan Wauters Merten een perceel weide gelegen tot Doffen onder
Olen en genaamd De Hoeck en waarvan Pauwels Anneken het andere deel in bezit heeft.
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[WLO-OGA740-056]

Deckers Ghijsbrecht en zijn vrouw Elsen Maria verkopen aan Goeyvarts Jan (zoon van
Goeyvarts Henricus) jongeman te Herenthout woonachtig, het 4e deel in een bempd
genaamd Het Kersebroeck groot tezamen 7 sillen en gelegen te Wiekevorst. Dit perceel
onverdeeld tegen Verstappen Jan erfgenamen, Wouters Claes, Elsen Jan en Heylen
Hendrick tot Morkhoven.
Dit 4e deel verkocht voor de som van 215 guldens … en zo moeten de overgenomen
penningen op voorschreven goed uitgaande tot 150 guldens kapitaal staande aan de
weduwe Mertens Peeter pachteresse in de Abdij van Tongerlo als blijkt bij obligatie verleden
voor notaris Bulckens tot Olen residerende overgedragen worden aan de kopers die deze
tot hun last zullen nemen.
Compareerde voor mij notaris Goeyvarts Jan (zoon van Goeyvarts Henricus) die heeft
bekend schuldig te zijn aan Elsen Adriaen een jaarlijkse rente van 3 guldens en 5 stuivers
…
6 maart 1663 Verkoop van landen

[WLO-OGA740-059]

Vaes Elisabeth in huwelijk geweest zijnde met Van Den Broeck Jacobus en nu gehuwd
met Fets Dielis geassisteerd met Vaes Lembrecht en ook met toestemming van Van den
Broeck Jan beiden mombers over haar kinderen. En ook met autorisatie van de wethouders
van Heist.
Ze zullen verkopen 2 percelen land gelegen onder Westerlo en ook nog een perceel hooiwas
gelegen in Het Broeck onder Westerlo. Het eerste perceel genaamd Den Doren groot een
dagmaal renende oost en noord de straat, zuid Bathen Jan, west Van Den Brande Peeter.
Het 2e perceel genaamd Het Half Bunder renende oost en zuid Verbiest Willem, west Helsen
Andries, noord Van Kerckhoven Peeter. De hooiwas wordt genoemd De Mielderste
Hulsdoenck groot 1,5 dagmaal renende oost en zuid De Kapel, west Verstappen Geert
erfgenamen, noord Verluyten …
Volgen de condities van de verkoop … en bij de handslag van het half bunder land is
hoogste bieder gebleven Van Den Brande Peeter voor de som van 325 guldens en stelt
daarop 8 hoogen. Verleuffelt Jan stelt alsnog 2 hogen, Van Den Brande Peeter stelt
daarop nog eens 2 hoogen en is daarmee koper gebleven op 7 april 1663.
Item bij de handslag op het voorstaande perceel Den Doren is hoogste bieder gebleven Van
Kerckhoven Peeter voor de som van 210 guldens en stelt alsnog 4 hoogen. Lemmens
Daniel stelt nog een hoge waarop Van Kerckhoven Peeter nog eens 2 hoogen stelt en
hiermee koper gebleven is op 7 april 1663.
Item bij de handslag van de hooiwas is hoogste bieder gebleven De Belder Machiel voor de
som van 40 guldens en stelt daarop nog 3 hoogen. Verlinden Adriaen stelt alsnog 3 hoogen
waarna De Belder Machiel nog eens 1 hoge stelt en daarmee koper gebleven is.
23 augustus 1663 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-064]

Tijborts Huybrecht en zijn vrouw Bertels Geertruyt verkopen een huis, schuur, stal,
bakoven en hof daaraan gelegen gelijk hetzelfde huis aan de verkopers verkocht is door de
erfgenamen Cools. Dit huis gestaan en gelegen binnen Westerlo en genaamd De Swaen.
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Ze verkopen aan jonker Van Blockhoven Maximiliaen (drossaard van Westerlo) en zijn
vrouw juffrouw Nuyts Isabella voor de som van 2600 guldens.
22 januari 1663 Verkoop van erfgoederen

[WLO-OGA740-066]

Voor notaris Buelkens residerende te Olen compareerde Peeters alias Van Hout Adriaen
die bekend verkocht te hebben aan Caers Jan tot Olen zijn deel in de erfgoederen van
Cluyts Merten.
Volgen de condities van de verkoop … en verklaard dezelfde Peeters alias Van Hout
Adriaen in presentie van de voorstaande getuigen dat de kinderen van T’Syen Peeter en
Peeters alias Van Hout Geeraert met zijn zusters zijn nog vindende aan de erfgenamen …
27 april 1663 Verkoop van land

[WLO-OGA740-068]

Verbiest Adriaen en Vaes Lembrecht als mombers van de achtergelaten kinderen van
Vaes Barbara daar vader af leeft Verbiest Peeter en met autorisatie van de schepenen van
Westerlo. Ze verkopen een weide gelegen achter De Schrieken en genaamd Het Voorste
Eussel met Den Groeten Bempt tezamen groot een bunder renende oost Vermeerberghen
Sebastiaen, zuid Vrijs Jan, west Vermeerberghen Adriaen erfgenamen en noord de straat.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft Van Den Brande Peeter deze weide
momenteel nog in huur tot Kerstmis 1663. Als hoogste bieder is overgebleven Douwen
Antoni (zoon van Douwen Adrianus) voor de som van 574 guldens en stelt daarop nog 24
hoogen. Douwen Peeter stelt nog 2 hoogen waarop Douwen Antoni nog eens 2 hoogen
stelt en is daarmee koper gebleven op 5 juni 1663.
18 januari 1663 Verkoop van land

[WLO-OGA740-072]

Mertens Frans heeft gekocht van Steurs Jan een perceel erve groot 3 sillen gelegen tot
Zoerle in De Renderstraat renende oost De Mulder Peeter erfgenamen, zuid dezelfde, west
Maesmans Peeter en noord s’heeren straat.
17 maart 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-075]

Extract uit het rekeningboek van wijlen Treffiers Gijsbrecht waarin o.a. staat het
navolgende:
Ontvangen van kozijn Helsen
7 maart nog ontvangen 6 veertelen koren met nog 3 guldens … Vincx Adriaen
14 december 1662 afgerekend met kozijn Helsen Adriaen … 2,5 veertelen koren met nog
…
21 juli 1664 Verkoop van land

[WLO-OGA740-076]

Tijbours Huybrecht als man en momber van Bertels Geertruyt zal verkopen een perceel
land genaamd Het Hasenvelt gelegen tot Zoerle in De Reynderstrate groot een bunder
renende oost de straat, zuid en west Verbraecken Abraham erfgenamen, noord Vrancx
Antoni erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Douwen Peeter voor
de som van 400 guldens en stelt daarop 10 hoogen. Lemmens Daniel stelt alsnog een hoge
en vervolgens stelt Douwen Peeter terug een hoge en is daarmee koper gebleven.
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[WLO-OGA740-078]

Voor notaris Verborcht compareerde Tijbours Huybrecht als man en momber van Bertels
Geertruyt die bekend verkocht te hebben aan Cuypers Peeter een derdel hooiwas gelegen
onder Heultje waarvan de andere delen zijn competerende aan de erfgenamen van
Verstraeten Adriaen.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven de voorstaande De
Cuyper Peeter voor de som van 100 guldens en stelt nog 10 hoogen. Verstrepen Jan stelt
nog een hoge waarop Cuypers Peeter nog eens een hoge stelt en hiermee koper gebleven
is op 15 juli 1664.
26 januari 1664 Verkoop van land

[WLO-OGA740-080]

Voor notaris De Bal tot Tongerlo residerende compareerden Mertens Merten en zijn vrouw
Callaers Maeyken ter ene zijde en Verluyten Willem den jongen (al gelaste van zijn vader
Verluyten Willem) woonachtig tot Olen ter andere zijde. De eerste comparanten verkopen
aan de 2e comparanten een perceel erve gelegen aan De Haperstraet tot Olen groot 7 sillen
renende oost de kopers en Peeters Merten, zuid heer pastoor van Geel en Verachtert Jan,
west Adriaens Geeraert en noord de straat gaande van De Haperstraet naar Buel.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Verluyten Willem
voor de som van 860 guldens en stelt daarop nog 30 hoogen. De Bal Wouter stelt nog 2
hoogen en vervolgens stelt Verluyten Willem nog 2 hoogen en is daarmee koper gebleven.
17 oktober 1665 Verkoop van land

[WLO-OGA740-082]

De Peuter Adriaen verkoopt aan Van Kiel Peeter een perceel heide gelegen tot Heultje.
Volgen de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Van Kiel Peeter en
stelt daarop nog 5 hoogen. De Rijck Peeter stelt nog 2 hoogen waarop Van Kiel Peeter nog
eens een hoge stelt en hiermee koper gebleven is.
20 april 1664 Verkoop van land

[WLO-OGA740-084]

Convents Jan verkoopt aan IJsermans Laureys een perceel hooiwas groot een derdel van
een bunder renende het erf van de kopers en de erfgenamen Wellens en gelegen in Het
Varenbroeck. Leenroerig aan de Markies van Westerlo renende oost en zuid Kerk van
Zammel, west Ceelen Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven IJsermans Laureys
voor 55 guldens en stelt daarop alsnog 5 hoogen.
12 juni 1665 Verkoop van land

[WLO-OGA740-086]

Verstraeten Dimpna en Verstraeten Maeyken (begijnen tot Herentals) verkopen aan
T’Seyen Jan en Verhoeven Adriaen (zoon van Verhoeven Martinus) een weide gelegen in
De Vranckebeck en genaamd Het Groot Eussel groot een bunder renende oost T’Seyen Jan,
west Godshuis van Tongerlo, zuid De Winter Hendrick en noord de straat van Westerlo naar
Hulshout.
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[WLO-OGA740-088]

Voor notaris Verborcht compareerden Van De Sande Gommaer geassisteerd met
Tijbours Cornelia en bekennen voor hun en voor zijn broers verkocht te hebben aan
Scroven Quirijn een perceel heide gelegen op De Brederijt groot een bunder renende oost
Verlinden Wouter, zuid Godshuis van Tongerlo, west Jansen Laurijs en noord Buyens Jan.
Dit perceel leenroerig onder het Hof van Verloren Cost.
6 januari 1659 Verkoop van erfgoederen

[WLO-OGA740-089]

Cluyts alias Dommen Jan verkoopt aan zijn zwager Blampers Peeter zijn deel van de
erfgoederen op hem verstorven vanwege Verbist Peeter zoon van Verbist Jan die het
vruchtgebruik heeft in de verkochte goederen en waar moeder af was Verherstraeten Anna,
tante van de verkoper.
De koper zal tot zijn last nemen al de lasten, renten, schulden en servituten die op
voorgaande erfgoederen zouden bevonden worden, bestaande deze goederen uit landen,
heiden, weiden en hooiwassen gelegen onder Olen tot Doffen.
7 december 1665 Taxatie van land

[WLO-OGA740-091]

De meyer en schepenen van Olen hebben op verzoek van Wils Jan tot Noorderwijk en
Verbist Henrick hun getransporteerd naar een perceel erve gelegen onder Olen omtrent Het
Dulseynde. Hetgeen de voorstaande Wils Jan nu is houdende van de voorstaande Verbist
Henrick bij mengeling om erf gelegen tot Gerhese onder Herentals en is het erf onder Olen
bij meyer en schepenen geschat op 150 guldens renende dit perceel oost Van Hout Jan,
zuid Van Auwera Henrick, west het straatje en noord kinderen Wouters Jan (vroegere meyer
van Noorderwijk).
18 maart 1665 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-092]

Voor notaris Mens tot Antwerpen residerende compareerden heer en meester Van Der
Borght Paulus (advocaat tot Westerlo) en tegenwoordig binnen Antwerpen. Hij bekend
schuldig te zijn aan heer Hoefs Christiaen (secretaris van Niel en Hemiksem en notaris tot
Antwerpen) de som van 1200 guldens wisselgeld.
Als onderpand wordt gegeven zijn huis met de hof en het land daaraan gestaan en gelegen
tot Westerlo in De Plaetse. Item nog een hoeve groot 4 bunders gestaan en gelegen in het
dorp van Oevel.
23 november 1666 Extracten uit schepenregister Herselt

[WLO-OGA740-094]

Voor notaris Schellekens zijn opgetekend volgende extracten uit het schepenregister der
heerlijkheid van Herselt waarin o.a. staat:
Everaerts Jan heeft gecedeerd en in erfdom getransporteerd tot behoef van Bertels
Niclaes en zijn vrouw Verhoustraeten Anna een huis, hof, schuur, land, weide en heide
gelegen in verschillende percelen op De Broyeyck. Deze panden verstorven op Everaerts
Jan van wijlen Verhoustraeten Elisabeth en hem bij scheiding en deling tegen de kinderen
van Verhaustraeten Peeter aangekaveld. Alles los en vrij op zijne heeren grondcijns met 12
guldens erfelijk die de kinderen van Verhaustraeten Peeter daarop hebben.
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Waarvoor Bertels Niclaes en Verhaustraeten Anna hebben gecedeerd en getransporteerd
tot behoef van Everaerts Jan een perceel land gelegen in Het Watereynde groot 2,5 sillen
en genaamd De Rijst renende oost en zuid Celen Marcelis erfgenamen, west Verdoenck Jan
en noord den voetpad van Westerlo naar Watereinde. Item hun deel in een perceel eussel
genaamd De Quaechten gelegen in De Goorbeeck onder Herselt waarvan Everaerts Jan de
andere helft is hebbende. Aldus gedaan op 21 februari 1641 en is dit goed geschat boven de
rente van 200 guldens op 400 guldens.
Ander extract uit hetzelfde register:
Compareerde Boeckmans Maeyken geassisteerd met haar man en momber Nuyts Vranck
en heeft gecedeerd en in erfmangeling getransporteerd al haar erfgoederen onder deze
heerlijkheid gelegen zowel landen, heiden en weiden gelegen in 6 percelen op haar
verstorven van haar vader Boeckmans Eloy en haar tante Boeckmans Margriet. Ze
transporteert aan Convents Jan en zijn huisvrouw Boeckmans Margriet (dochter van
Boeckmans Henricus). Waartegen Convents Jan en Boeckmans Margriet hebben
gecedeerd en in erfmangeling getransporteerd tot behoef van Nuyts Vranck en Boeckmans
Maeyken al haar goederen zowel huis en hof met 6 sillen land daaraan met nog een perceel
hooiwas groot 2,5 sillen gelegen tot Vorst onder het Hof Van Der Gaelen. Aldus gedaan te
Herselt op 4 maart 1641.
Ander extract:
Compareerde Mesens Jan (zoon van Mesens Henricus) en heeft in erfmangeling
getransporteerd tot behoef van Belien Dierck en zijn vrouw Mesens Lisken zijn deel en
kindsgedeelte op hem verstorven van zijn ouders alles te samen gelegen omtrent De Hulst
en Vispoel onder deze heerlijkheid uitgenomen zijn deel in een perceel erve genaamd De
Gooren dat hij tot zijn behoef reserveert. Waartegen Belien Dierck transporteert en in
erfdom overgeeft aan Mesens Jan het deel van zijn huisvrouw Mesens Elisabeth op haar
verstorven van wijlen haar oom Janssens Henrick gelegen onder Moorsum. Actum 14
februari 1645.
Volgend extract:
Compareerde Van De Goor Merten en heeft in erfmangeling getransporteerd tot behoef van
Huybens Amant en zijn vrouw Bulkens Catlijn een perceel hooiwas gelegen in Het
Kindersims Broeck onder Herselt groot een half bunder renende oost palen van Geel, zuid
Buyens Anna, west Vermaeren Henrick erfgenamen en Vincx Absolom cum suis, noord
Prelaat van Tongerlo. Huybens Amant en Bulkens Catlijn hebben opgedragen en
overgegeven tot behoef van Van De Goor Merten een perceel van erve onder Geel
gelegen. Actum 20 juni 1645.
Volgend extract:
Compareerde Van De Wouwer Jan als onwederroepelijke procuratie hebbende van juffrouw
Van De Wouwer Joanna (meesteres op het Begijnhof van Herentals) en gepasseerd voor
notaris De Somer tot Herentals op 17 juni 1652. Hij heeft in deze kwaliteit in erfmangeling
overgegeven en getransporteerd tot behoef van Standaerts Cornelis een perceel bos groot
6 sillen renende oost Sijne Genade, zuid juffrouw Hildemis erfgenamen en Oyen Joachim,
west Abdij van Tongerlo en noord een straatje. Standaerts Cornelis transporteert ten
behoeve van Van De Wouwer Jan een perceel weide gelegen tot Testelt groot 3 sillen
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renende oost Thiels Jan, zuid Van De Wouwer Henrick, west Aerts Jan erfgenamen en
noord Cuypers Peeter. Actum 21 oktober 1652.
Volgend extract:
Mesens Jan en Mesens Peeter, kinderen van wijlen Mesens Peeter en Van Dijck Dingen,
en zich sterkmakend voor hun mede-erfgenamen. Ze hebben in erfmangeling gecedeerd en
getransporteerd ten behoeve van Bruers Jan en zijn vrouw De Becker alias Haverhals
Anna een perceel weide groot 2,5 sillen renende west De Cock Paulus erfgenamen, zuid
Den Raevendonck Bosch en Schellekens Bernardt, oost mijnheer De Cort (secretaris in
Raad van Brabant) en noord het straatje. Bruers Jan en zijn huisvrouw hebben in
erfmangeling getransporteerd een perceel erve gelegen onder de vrijheid van Heist. Actum
27 oktober 1664.
3 april 1666 Verkoop van land

[WLO-OGA740-100]

Voor notaris Buelkens residerende te Olen compareerden Verheyden Merten (zoon van
Verheyden Adrianus) wonende tot Tielt in het Hageland geassisteerd met Robels Willem(?)
(schepen aldaar) en zich ook sterkmakend voor zijn mede-erfgenamen.
Ze verkopen publiekelijk aan de meestbiedende de helft van een perceel heide groot in het
geheel een half bunder waarvan de andere helft is competerende aan Verheyden Andries.
Item wordt nog verkocht het 5e deel in een heide en ook nog het 6e deel in een derdel bempd
gelegen onder Olen. Verkocht aan … Jan (meyer van Olen) voor de som van 30 guldens en
stelt daarop 3 hoogen. Verboven Henrick stelt nog 1 hoge. Op 6 april 1666 is
gecompareerd Oeyen Paulus voor en in naam van Verboven Henrick en stelt alsnog 7
hoogen.
Item een half sille land gelegen onder Olen gekomen van Verbuecken Willem en is verkocht
aan Govaerts Jan en heeft daarop gesteld nog 4 hoogen. Verherstraeten Carel stelt nog 1
hoge, Govaerts Jan nog 4 hoogen.
Item een sille land genaamd Den Broeckxhoff en is verkocht aan Govaerts Jan en stelt
daarop nog 10 hoogen. Verherstraeten Carel stelt nog 2 hogen, Govaerts Jan nog 5
hoogen. Op 6 april 1666 is gecompareerd Thielemans Sebastiaen en stelt alsnog 5
hoogen. Dezelfde dag is nog gecompareerd Govaerts Jan en stelt nog 1 hoge.
4 mei 1666 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-102]

Voor notaris Van Halle tot Westmeerbeek residerende compareerden De Rijck Peeter
(zoon van De Rijck Antonius) inwoner van Hulshout en bekend schuldig te zijn aan
eerwaarde heer Van Meldert Henricus (pastoor te Hulshout) een som van 100 guldens.
Als onderpand wordt gegeven al zijn erfgoederen zowel patrimoniaal als matrimoniaal op
hem verstorven met de dood van zijn moeder Boets Jenneken waarvan zijn vader De Rijck
Anthoni momenteel het vruchtgebruik heeft. Compareerde ook zijn vader De Rijck Anthoni
die zijn vruchtgebruik in deze panden afstaat ten voordele van de rentheffer voor het
ontlenen van dit kapitaal.
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[WLO-OGA740-106]

De Locht Machiel en zijn broer De Locht Peeter hebben verkocht een perceel heide
gelegen tot Buel onder Olen groot 3,5 sillen renende oost en zuid Verheyen Geeraert
erfgenamen, west Papen Peeter erfgenamen, noord Van Boeven Lauwerijs.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Truyts Gijsbrecht
voor de som van 85 guldens en stelt daarop nog 6 hoogen. Verwimp Willem stelt nog een
hoge en vervolgens Truyts Gijsbrecht nog eens 3 hoogen en is hiermee koper gebleven.
14 december 1660 Verkoop van land

[WLO-OGA740-107]

Persoons Coenraert zal verkopen in naam van zijn moeder een perceel bempd gelegen tot
Schaetsbergen onder Olen renende oost Van Eynde Anthoni, zuid … Merten, west Verheyen
Claes en noord Kenis Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Peeters Geert voor de
som van 175 guldens en stelt daarop nog 3 verdieren. Janssens Merten stelt nog een
verdier, Peeters Geert nog eens 2 verdieren. Depost stelt Janssens Merten nog een
verdier waarna Peeters Geert nog eens 8 verdieren stelt. Op 15 december 1660 stelt Docx
Lauwereys en stelt nog 12 hoogen en is hiermee koper gebleven op 3 februari 1661 bij het
uitgaan van de brandende kaars.
4 juni 1668 Verkoop van land

[WLO-OGA740-109]

Compareerden voor notaris Van Der Borcht tot Langdorp residerende Milis Anthoon (zoon
van Milis Joannes) en zijn vrouw Thoelen Maria de welke hebben geconstitueerd en
machtig gemaakt Helsen Marten (schepen tot Westerlo) om in hun naam te compareren
voor de schepenen van Westerlo om aldaar te goeden, vestigen en erven Ooms Matthijs en
zijn vrouw Van Houdt Elisabeth in 90 roeden bempd gelegen tot Zoerle onder Westerlo
renende oost en zuid …, west en noord mijnheer Van der Wittegracht.
6 juni 1668 Lening

[WLO-OGA740-111]

De ondergeschreven Verborcht Paulus bekend schuldig te zijn aan eerwaarde heer
Verwimp Adrianus als dispensier van de Abdij van Tongerlo en tot het behoef van de
voorstaande abdij een som van 140 guldens.
Mijnheer … zal tellen de 30 guldens die mij nog komen vanwege advocaat Verborcht te
weten van pondgeld … actum 23 juli 1668 en was ondertekend Michiels Andries.
Ik ondergetekende beken deze 30 guldens persoonlijk ontvangen te hebben uit handen van
heer Claessen Gregorius en was ondertekend De Cock Paulus.
14 april 1668 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-113]

Ooms Adriaen bekend schuldig te zijn aan Peeters Jan een rente van 3 guldens jaarlijks.
Als onderpand wordt gegeven het kindsgedeelte hem nog te versterven vanwege zijn vrouw
Wijnants Maria en van wijlen Wijnants Jan en de nog levende Verwimp Anneken die het
vruchtgebruik heeft in het voorstaande kindsgedeelte.
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[WLO-OGA740-114]

Voor notaris Verschueren tot Wiekevorst residerende compareerden Van Leuffel Jan
(zoon van Van Leuffel Adrianus) die bekend verkocht te hebben aan Beumen Sebastiaen
(zoon van Beumen Adam) en zijn huisvrouw zijn erfgoederen gestaan en gelegen tot Heultje
onder Westerlo bestaande uit een hof groot 25 roeden renende oost De Pleyne ofte Vrointte
aldaer, zuid Soeten Michiel, west Tubix Jan en noord dezelfde.
2 april 1669 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-117]

(Moeilijk leesbaar perkament) Compareerden Van De Poel Barbara voor het vruchtgebruik
en Van Outsel Anna en haar man Diercx Jan en hebben bekend schuldig te zijn aan
Butters Peeter (pastoor) en Huypens … (kerkmeester) van de parochiale kerk van Tongerlo
… Als onderpand wordt gegeven het kindsgedeelte van de voorstaande Van Outsel Anna
…
29 november 1669 Kwitantie

[WLO-OGA740-118]

De ondergeschreven bekend ontvangen te hebben uit handen van Oyen Hendrick vanwege
de Markies van Westerlo de som van 36 guldens eens op korting van meerdere sommen
gesproten van een erfkoop actum 29 november 1669 en was ondertekend Ceulemans Jan.
29 november 1669 Verkoop van land

[WLO-OGA740-119]

Ceulemans Jan verkoopt aan de Markies van Westerlo een perceel erve nu dries gelegen
op De Breyendijck onder Herselt groot een half bunder renende oost … Jan, zuid en west
Augustijnen van Herentals, noord Wuyts Lembrecht.
26 mei 1669 Verkoop van land

[WLO-OGA740-120]

Voor notaris Van De Ven residerende tot Herentals compareerden Verbist Jan en Van De
Goor Hendrick als mombers van de minderjarige kinderen van Van De Goor Jan en de
weduwe van de voorstaande Van De Goor Jan. Ze zullen publiekelijk verkopen een heide
gelegen onder Olen groot 1,5 vierendeel en gelegen tussen het erf van Daems Jan renende
oost en west den loop, zuid Bellens Cornelis en noord Van Eynde Anthoni.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Cluyts Jan (wonende
op De Venne bijvang van de stad Herentals) voor de som van 36 guldens en stelt daarop 1
hoge of verdier. Coomans Anthoni stelt nog 2 hoogen of verdieren. Cluyts Jan stelt
nogmaals een hoge of verdier en is daarmee koper gebleven.
2 juni 1670 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-122]

Compareerden voor notaris Mangelschots tot Hulshout residerende de eerzame Dircx Jan
(zoon van Dircx Jacobus) en Vermeerbergen Paulus als man en momber van Dircx Maria
(dochter van Dircx Jacobus). Dircx Jan verkoopt zijn huis en 5 roeden erf daarachter
behalve als zijn schoonvader Van Dijck Jan voor zijn moeder komt te overlijden. In dat geval
zal zijn moeder Van De Cruys Margriet haar woonst moeten hebben in de voorstaande
kamer van het voorstaande huis. Na de dood van de voorschreven moeder zal de kamer
volgen aan de ondergeschreven koper. Van De Cruys Margriet mag deze kamer ook
verhuren haar leven lang als ze er niet in woont.
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Vermeerbergen Paulus en Dircx Maria verkopen het deel in het voorstaande huisveld groot
25 roeden renende zuid en west Dircx Bartholomeus, oost De Vroente, noord Dircx Joannes
en gelegen tot Hulshout en dat aan Dircx Joannes … te laten goeden, vestigen en erven
Dircx Frans …
22 september 1670 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-124]

Compareerden voor notaris Verschueren tot Wiekevorst residerende Sergers Cornelis
(zoon van Segers Joannes en oud Heilig Geestmeester van Wiekevorst) en zijn vrouw
Segers Anna. Ze geven volmacht aan Vermeeren Hendrick om in hun naam te
compareren voor de schepenen van Westerlo en daar te laten goeden, vestigen en erven
Verstappen Jan en zijn vrouw Cools Barbara in een hofstede gelegen naast het erf van
Van Passel Guilliam te Westerlo groot 10 roeden renende oost Van Passel Guilliam, zuid
Bastiaens Maria, west s’heeren straat en noord De Laak.
23 november 1669 Verkoop van land

[WLO-OGA740-126]

Verstappen Cattelijn achtergebleven weduwe wijlen Verbist Willem verkoopt aan Soeten
Merten een perceel erve genaamd Het Gerstland gelegen in De Cathovenstraete aan De
Goorheyde renende oost en zuid Douwen Antonis, west Van Eynde Jan, noord …
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Soeten Merten voor
de som van 270 guldens en stelt daarop nog 25 hoogen. De Winter Henrick stelt nog 2
hogen, de eerste koper stelt terug 3 hoogen en is daarmee koper gebleven.
21 maart 1664 Inventarissen

[WLO-OGA740-128]

2 inventarissen:
1. Verhaert Jan Frans getrouwd geweest zijnde met …llens Lisken
2. Claesswinnen Willem getrouwd geweest zijnde met Van Eynde Dimpna
september 1660 Verkoop van land

[WLO-OGA740-130]

Voor notaris De Somer tot Herentals residerende compareerden Geerts Peeter en Daenen
Adriaen als wettige mombers van de achtergelaten wezen wijlen Geerts Cornelius daar
moeder af was Empssens Elisabeth ter ene zijde en De Vos Anthoni ter andere zijde
verklarende dat de eerste comparanten voor notaris Geerinckx hebben verkocht aan de
tweede comparant een heide gelegen tot Olen groot een half bunder renende oost …, zuid
Bloms Peeter en Van Hove Jan, west … en noord s’heeren straat.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven De Vos Anthoni voor
de som van 24 guldens en stelt daarop nog 4 hoogen. Bouwen Jan stelt nog 2 hoogen
waarop De Vos Anthoni nog eens 2 hoogen stelt. Vervolgens stelt Van Rompa Jan nog 2
hoogen. Op 5 oktober 1660 verhoogt Van IJsendijck Martin deze koop met 3 hoogen en is
hiermee koper gebleven op 22 februari 1661.
22 juni 1664 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-132]

Huysmans Jan (inwoner van Oevel) verkoopt aan Hermans Peeter (inwoner van Olen) een
huis met 6 sillen erf daaraan gelegen onder Olen renende oost een straatje, zuid Baten
Christoffel en Van Bijlen …, west s’heeren straat en noord Oyen Pauwels.
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Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Hermans Peeter en
stelt de koper nog 6 hoogen. Bruers Wilboort stelt een hoge en de voorstaande Hermans
Peeter stelt vervolgens nog 3 hoogen en is hiermee koper gebleven.
15 oktober 1663 Rekwest

[WLO-OGA740-134]

Wuyts Peeter en Wuyts Franchuys respectievelijk momber en toeziener van de wees
Wuyts Anthoni, zoon van Wuyts Joannes daar moeder af is Canalis Margareta (inwoners
van Tielen) hebben rekwest gedaan bij de schepenen van Westerlo om te verkopen …
maart 1667 Verkoop van land

[WLO-OGA740-135]

(Beschadigde akte) Van De Vecken Adriaen en zijn huisvrouw Huysmans … verkopen aan
Wittocx Andries geassisteerd met Mesens Jan en hun sterk makende voor Peeters
Adriaen als wettige momber van Mesens Henrick (zoon van Mesens Petrus). Ze verkopen
de helft in een perceel land Het Sterblock groot een bunder … volgen de condities van de
verkoop …
18 augustus 1670 Verkoop van goederen

[WLO-OGA740-138]

Voor notaris Verstraten tot Antwerpen residerende compareerde Meny Adriaen (inwoner
van Antwerpen) en geeft volmacht aan Toelen Lenaert (inwoner van Westerlo) om in zijn
naam te compareren voor de wethouders van Westerlo. Hij laat goeden, vestigen en erven
Toelen Jan in het gedeelte dat wijlen zijn vrouw Toelen Geertruy heeft gecompeteerd uit
hoofde van wijlen haar ouders.
27 augustus 1667 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-140]

Voor de schepenen van Geel compareerde Steurs Henrick (inwoner van Westerlo) die
bekend schuldig te zijn aan de heer secretaris Vermeeren tot Westerlo in naam van de
Heilige Geest van Westerlo een jaarlijkse en erfelijke rente van 6 guldens.
Als onderpand wordt gegeven de helft van 3 sillen land en hof en gelegen te Larum en
waarvan de andere helft competeert aan zijn zuster Steurs Mayken renende in het geheel
oost Van Genechten Jan, zuid Chaers Goris erfgenamen, west Chaers Jan en het plein,
noord Geudens Machiel.
Compareerde ook Steurs Henrick, vader van de comparant, die afziet van zijn vruchtgebruik
in het voorstaande pand.
6 juli 1670 Verkoop van land

[WLO-OGA740-142]

Verbist Henrick verkoopt aan Van Genechten Mattheus (zoon van Van Genechten
Huibrecht) een perceel land groot 60 roeden. Dit land aan de verkoper competerende
vanwege zijn nicht Claesswinnen Dimpna en gelegen tot Bijlen onder Olen renende oost
Van Hove Jeroen, zuid Hermans Dympna, west en noord Willems Michiel.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Van Genechten
Mattheus die nog stelt 3 hoogen. Pauli Joannes stelt nog 1 hoge waarna Van Genechten
Mattheus nog eens 3 hoogen stelt. Compareerde Willems Michiel en stelt op de
voorstaande koop nog eens 14 hoogen. Op 15 augustus 1670 heeft Willems Elisabeth
huisvrouw van Van Genechten Mattheus nog gesteld 8 hoogen present Van Eynde Peeter
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(meyer tot Oevel) en Ruts Wauter (inwoner van Mol) als getuigen. Op 16 augustus stelt
Willems Michiel nog eens 10 hogen, Van Hove Willem stelt nog een hoge waarna Willems
Michiel nog eens verhoogt met een hoge.
22 april 1670 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-144]

Juffrouw Stillemans Maria weduwe van wijlen Blanckaert Arnould als erfgenaam ex
testamento van Verspouwen Anna dochter van wijlen Verspouwen Jan daar moeder af
was Blanckaert Maria. En Verspouwen Hendrick en Van Den Broeck Joannes als
mombers over Verspouwen Johannes Josephus zoon uit het tweede huwelijk van wijlen
de voorstaande Verspouwen Jan daar moeder af is Van Den Broeck Maria ter ene zijde.
Heer Hendricx Arnould (inwoner van Westerlo) ter andere zijde.
De eerste comparanten laten over aan de tweede comparant een huis en hof gestaan en
gelegen tot Westerlo aan De Plaetse renende oost Hendricx Arnould, zuid De Plaetse, west
en noord Verlinden Jan. Dit huis door de eerste comparanten gekocht in het jaar 1668 met
het uitgaan van de brandende kaars en op 13 november 1668 bij Verborcht Mattheus als
momber van de onmondige kinderen van wijlen heer advocaat Verborcht Paulus en
juffrouw Bierincx Anna daarin gegooid voor de schepenen van Westerlo.
Hiermee zullen alle procedures tussen beiden partijen voor de wethouders van Westerlo en
de wethouders van Lier stopgezet worden.
27 oktober 1670 Verkoop van land

[WLO-OGA740-146]

Voor notaris Caen compareerde IJsermans Peeter als man en momber van Van Miroye
Anneken. Hij verkoopt 2 percelen land gelegen tot Schaetsbergen onder Olen. Het eerste
perceel de helft van een blocxken waarvan de andere helft is competerende aan Pauwels
Jannen uit hoofde van zijn overleden huisvrouw. Renende dit perceel in het geheel oost De
Schaetsberghe straete, zuid Bulkens Merck kinderen, west Van Hout Jan kinderen en noord
Daemen Jan.
Item het andere perceel land gelegen op De Schomme groot een half sille. Dit perceel aan
de verkoper competerende bij scheiding en deling. Er wordt verkocht aan Hermans Peeter
in de presentie van Van De Weyer Adriaen (koopman in lakens) en Van Den Broeck
Henrick (smid) getuigen hiertoe verzocht.
De koper Hermans Peeter heeft op de voorstaande koop nog 6 hoogen of verdieren.
Pauwels Jan stelt nog een hoge waarop Hermans Peeter nog eens 4 hoogen stelt en is
daarmee koper gebleven.
3 september 1670 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-148]

Voor notaris Mangelschots tot Hulshout residerende compareerden Soeten Machiel ter
ene zijde en Sneyers Jacob ter andere zijde. Soeten Machiel verklaard verkocht te hebben
zijn huis en huisveld gelegen tot Heultje gehucht van Westerlo renende oost De Pleyne, zuid
de Heyrbane, west De Heystraete en noord Dircx Jan en Bouwen Martinus. Hij verkoopt aan
Sneyers Jacob.
Volgen de condities van de verkoop … en stelt op deze koop nog 15 verdieren tegen de
handslag, de voorstaande stelt alsnog 13 hoogen en is daarmee opgehouden. Verstockt
Matthijs stelt nog een hooge en Sneyers Jacob stelt alsnog een hoge. Op 13 oktober 1670
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compareerde Beumen Bastiaen en heeft nog gesteld een hoge of verdier en is daarmee
koper gebleven.
12 april 1670 Verkoop van land

[WLO-OGA740-151]

Voor notaris De Winter compareerden de gelijke erfgenamen van Verbist Adriaen (zoon
van Verbist Adrianus) die zullen verkopen ten hoogste en schoonsten met op te roepen voor
alleman een perceel erve en weide samen gelegen onder Gelindel.
Volgen de condities van de verkoop … het perceel erve gelegen in Het Groot Block groot
voor dit deel voor de helft een half bunder, is toegewezen aan Geens Goris voor de som
van 260 guldens en stelt daarop nog 4 hoogen. Helsen Jan (zoon van Helsen Petrus) stelt
nog een hoge waarop Geens Goris nogmaals een hoge stelt.
Item de weide gelegen aan De Balen Bosch genaamd De Dieprijt groot een half bunder en is
toegewezen aan Verbist Peeter (zoon van Verbist Joannes) voor de som van 105 guldens
en stelt nog 5 hoogen. De Winter Henrick stelt nog 2 hoogen waarop de eerste koper nog
een hoge stelt.
17 november 1670 Testament

[WLO-OGA740-153]

Voor Notaris De Winter tot Parwijs residerende compareerde Reynders Cathelijn laatst
achtergebleven weduwe van Vera Merten en ook nog in huwelijk geweest zijnde met Van
Kerckhoven Adriaen. Ziek te bed liggende nochtans haar memorie, verstand en 5 zinnen
machtig. Ze verklaart niet van deze wereld te willen scheiden vooraleer ze haar tijdelijke
goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren:
•
•
•

Het testament in haar eerste huwelijk gemaakt met Van Kerckhoven Adriaen blijft
behouden.
Haar havelijke meubelen zullen blijven tot profijt van de wees Vera Hendrick verwekt
bij Vera Merten
De havelijke meubelen op haar verstorven bij de dood van Van Kerckhoven Jan
haar voorzoon verwekt bij Van Kerckhoven Adriaen zullen blijven tot profijt van Van
Kerckhoven Cattelijn haar dochter ook verwekt met Van Kerckhoven Adriaen op
de last om te moeten betalen aan de wees verwekt bij Vera Merten de som van 600
guldens eens. Als de voorstaande wees komt te overlijden zonder erfgenamen, zullen
deze 600 guldens overgaan op haar dochter Van Kerckhoven Cathelijn en niet op
de kinderen van Vera Merten die worden uitgesloten.

28 augustus 1668 Verkoop van huis en land

[WLO-OGA740-156]

Verborcht Mattheus als curator van het sterfhuis van wijlen advocaat Verborcht Paulus zal
verkopen volgens de inventaris en uit kracht van een procuratie van de andere momber
Bivrens Abram Dionissen de nageschreven goederen.
Volgen de condities van de verkoop … vermits op de navolgende 2 weiden, het klein huis en
hofken met de 2 volgende half bunders hooiwas, 130 roeden gelegen op De Leugen, een
half bunder gelegen op Het Baxvelt met de heide bij Tongerlo renende noord Smeulders
Jacobus zijn gerealiseerd met een rente van 2000 guldens kapitaal aan wijlen Verspouwen
Peeter zal van dezelfde percelen moeten pontgeld gegeven worden van hetgene boven de
voorstaande 2000 guldens zal komen.
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Item een erfrente van 500 guldens kapitaal met een jaar verlopen interest staande op een
huis gelegen in De Plaetse bij koop competerende meester Poortmans Joris met een
kelder onder het voorstaande huis gelegen die onder de voorstaande rente niet is
inbegrepen en stelt daarop heer Peeters Jan 250 guldens en stelt daarop 4 hoogen.
Hermans Hendrick stelt nog 7 hogen, Wijnants nog 7 en heer Pauwels nog eens 4
hoogen. Hermans Hendrick stelt nog eens 20 hoogen en is daarmee koper gebleven.
23 juli 1667 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-158]

Voor notaris De Winter compareerden Van Hout Peeter (zoon van Van Hout Joannes) en
Siegers Jan getrouwd met Van Hout Cattelijn (dochter van Van Hout Joannes). Ze
bekennen schuldig te zijn aan De Ceuster Dielis de som van 132 guldens gesproten van
gelden die de ouders van voorstaande comparanten ontvangen hadden …
Als onderpand wordt gegeven hun patrimoniale goederen van hun ouders op hun verstorven.
Exhibitum 26 maart 1670: obligatie voor Vervorst Mattheys als erfgenaam van De Cuysters
Dielis tot last van Van Hout Peeter en Siegers Jan.
25 februari 1670 Verkoop van huis en land

[WLO-OGA740-160]

Verstraten Matthijs zal verkopen aan hoogsten en schoonsten met oproepen voor alleman
een huis, schuur, hof met de landen daaraan gelegen tot Zoerle beneden den berg groot
tezamen 1,5 sille met ook nog zijn pretentie met de geburen in De Breestraete en De Lisse
renende het voorstaand erf oost Binnemans Wouter, zuid Van De Brande Cattelijn, west de
straat en noord Binnemans Wouter erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft Peeters Peeter (zoon van Peeters Henricus)
dit goed gekocht voor de som van 354 guldens en stelt nog 25 hoogen. Peeters Cornelis
stelt 2 hoogen waarop Peeters Peeter nog eens 3 hoogen stelt. Op 13 maart 1670 stelt
Stercx … nog hoogen op deze koop en vervolgens heeft Peeters Peeter nog een hooge
gesteld waarmee hij koper gebleven is.
13 november 1670 Verkoop van land
Titelblad:

[WLO-OGA740-162]

Conditie voor de kinderen en erfgenamen Baeten Christoffel !!! tegen Van
Genechten Mattheus.

De kinderen als erfgenamen van Lauwereys Christoffel hebben verkocht aan Van
Genechten Mattheus een perceel erve groot 80 roeden gelegen op Het Beldervelt en
genaamd Den Steenacker renende oost Cluyts Cornelis erfgenamen, zuid erfgenamen van
de kinderen van Goir Machiel, west Cluyts Cornelis kinderen en noord Van Lommel Adriaen.
Lauwereys Adriaen, Lauwereys Christoffel, Verhagen Merck als man en momber van
Lauwereys Dimpna bekennen verkocht en in erfdom overgegeven te hebben aan Van
Genechten Mattheus een perceel erve groot 80 roeden gelegen op Den Steenacker en
genaamd Het Beldervelt renende oost Cluyts Cornelis erfgenamen, zuid erfgenamen van de
kinderen van Goor Machiel, west Cluyts Cornelis kinderen en noord Van Lommel Adriaen.
28 januari 1670 Verkoop van land

[WLO-OGA740-164]

Van Dijck Jan als man en momber van Van Eynde Mayken verkoopt aan Vervorst
Matthijs een perceel erve gelegen tot Zoerle onder Westerlo groot 3 sillen renende oost
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heer Markies en Cuypers Jan erfgenamen, zuid Soeten Jan erfgenamen en het straatje,
west Pauwels Jan erfgenamen en noord De Vroente of De Goorheyde.
Volgen de condities van de verkoop … en is Vervorst Matthijs koper gebleven voor de som
van 120 guldens en stelt daarop 5 hoogen.
1 december 1670 Verhuur van huis en land

[WLO-OGA740-166]

Wijnants Huybrecht verhuurd zijn huis, landen, heiden en weiden gelegen alhier aan het
kapelleke aan Swolfs Jan. Hij behoudt wel voor zichzelf de kamer met de helft van het
stalleke en de helft van het schobbeken en 2 percelen van de hof … Volgend de condities
van de verhuur …
20 december 1670 Verhuur van huis en land

[WLO-OGA740-168]

Grieten Neys verhuurd aan zijn schoonzoon Van Gansen Jan een huis, schuur en hof
gelegen op de Vispoel onder Herselt. Volgen nog de verdere condities van de verhuur …
20 december 1670 Attestatie

[WLO-OGA740-170]

Diels Christiaen (schepen van Westerlo) en Wuyts Willem beiden woonachtig tot
Daemseynde onder Westerlo. Ze verklaren onder ede dat de goederen vermeld in de
attestatie van de schepenen ter verzekering van Van Houtven Paulus en zijn vrouw Wils
Maeyken gegeven op 30 september 1670 waaraan deze goederen zijn aangestorven bij
successie van hun voorouders en ooms Wils Mattheys en Verreyt Wouter.
# Item alsnog een weide groot een half bunder genaamd Het Dielsken renende oost Diels
Christiaen en Prelaat van Tongerlo, zuid zichzelf, west Van Kerckhoven Adriaen en noord de
straat. Item een dries achter Het Blocxken gelegen groot een half bunder en geschat door de
voorstaande attestanten op 250 guldens.
29 juli 1679 Verkoop van land

[WLO-OGA740-171]

Van Leemputten Frans en Tubacx Andries verkopen aan Lemmens Michiel hun deel dat
bezitten in een groter perceel erve gelegen onder Zoerle. Volgen de condities van de
verkoop …
29 mei 1670 Verkoop van land

[WLO-OGA740-173]

Voor notaris Van Dommelen compareerde Verlinden Frans die openbaar aan de
hoogstbiedende zal verkopen een weide renende oost zichzelf, zuid De Correckenstraet,
west Wellens Joannes en noord weduwe en erfgenamen Schellens Balthazar.
Volgen de condities van de verkoop … en moeten de weduwe en erfgenamen van
Schellens Balthazer servitude van weg hebben over dit perceel. Ook is er nog 100 guldens
kapitaal verpand op dit perceel behoef van Eysermans Andries.
Van Den Berghe Niclaes is hoogste bieder gebleven voor de som van 266 guldens en stelt
daarop nog 25 hoogen. Pauwels Cornelis stelt nog 2 hoogen waarop Van Den Berghe
Niclaes nog eens 5 hoogen stelt. Notaris Van Dommelen stelt ook een hoge waarop Van
Den Berghe Niclaes nog eens 2 hoogen stelt en koper gebleven is.
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[WLO-OGA740-177]

Voor notaris De Winter compareerden Van Eynde Joachim die verkoopt aan Van Der
Veken Jan (molenaar tot Zoerle) een perceel erve groot 31 roeden gelegen tot Zoerle aan
de windmolen in het huisblok van de verkopers renende oost, zuid en noord verkopers, west
Markies van Westerlo.
Van Eynde Joachim geeft ook volmacht aan Van Immerseel Hendrick om te compareren
voor de schepenen van Westerlo om te laten goeden, vestigen en erven Van Der Veken Jan
in voorstaand perceel.
22 januari 1670 Verkoop van land

[WLO-OGA740-179]

Tiboirs Balthen en Verborcht Mattheus als rechtelijke mombers van de wezen van wijlen
Tiboirs Huybrecht en Bertels Geertruyt zullen verkopen aan Helsen Adriaen een perceel
heide gelegen De Dullekens bij de molen groot 5 sillen renende oost Wijnants Adriaen, zuid
Van Tongerlo Jan en Verlinden Jan, west Van Eynde Jan en noord …
Volgen de condities van de verkoop … en is Helsen Adriaen hoogste bieder gebleven voor
de som van 28 guldens en stelt daarop 6 hoogen en is daarmee de koper gebleven.
9 juli 1670 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-181]

Leysen Jan en Cortenbosch Mattheus als mombers van de kinderen van wijlen Loverius
Jan daar moeder van is Blaisers Cattelijn. Ze verkopen de helft van het huis geheten Het
Lant Van Beloften te weten de keuken, winkel en het Backboerken daarachter staande. Alles
volgens scheiding en deling gepasseerd voor notaris Van Etten. Renende dit huis oost
Bruers Cornelis, zuid de straat, west de mispad en noord Van Hout Willem.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Caers Godefridus
voor de som van 1000 guldens en stelt daarop 40 verdieren. Van Hove Willem stelt een
verdier, de voorstaande koper nog 18 verdieren waarop Van Hove Willem nog eens een
verdier stelt. Depost stelt Roosendaels Jan nog 50 hoogen. Van Geel Adriaen nog 2
hoogen en Roosendaels Jan nog eens een hoge. Op 5 augustus 1670 is de voorstaande
Roosendaels Jan koper gebleven bij het uitgaan van de brandende kaars.
27 februari 1670 Verhuur van huis

[WLO-OGA740-183]

Renders Cattelijn verhuurd aan Goeyvaerts Jan haar huis, hof, land en weiden gelegen tot
Zoerle in De Rendestraete. Volgend nog de condities van de verhuur …

14 juni 1670 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA740-185]

Voor notaris Bulckens compareerden Van Houstraeten Maria weduwe van wijlen
Verhoustraeten Adriaen geassisteerd met Leuckens Jan en Weynants Peeter bij haar tot
deze verkozen mombers ter ene zijde en Helsen Merten en zijn vrouw Verhoustraeten
Maria ter andere zijde.
Ze sluiten een akkoord over de havelijke meubelen … al de goederen die de eerste
comparante behoudt, gaan na haar dood over op haar dochter Verhoustraeten Anna. De
zilveren borden zullen toebehoren aan Verhoustraeten Anna en de zilveren bekers aan
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Verhoustraeten Maria. De 2e comparanten zullen betalen 425 guldens waarvan 100
guldens courant direct betaald worden en 325 guldens zullen dienen tot betaling van een
rente van 300 guldens staande tot Leuven aan een begijn Bogaerts.
14 juni 1670 Verhuur van huis

[WLO-OGA740-186]

Verhoustraeten Maria weduwe van wijlen Verhoustraeten Adriaen geassisteerd met
Leuckens Jan en Weynants Peeter bij haar tot deze verkozen mombers, verklaard
verhuurd te hebben aan haar kinderen Helsen Merten en Verhoustraeten Maria haar huis,
stallen, schuren, landen, weiden, schobben etc… uitgenomen hetgene dat aan haar is
competerende volgens het vruchtgebruik. Volgen nog de condities van de verhuur …
26 maart 1670 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA740-187]

Van Kerckhoven Jan en Peeters Peeter als rechtelijke mombers van de onmondige
kinderen van Peeters Margriet daar vader af was Van Kerckhoven Adriaen ter ene zijde
en voorstaande Van Kerckhoven Adriaen en zijn huisvrouw Vervoort Anna ter andere
zijde.
De tweede comparanten zullen de achtergelaten wezen van Peeters Margriet met name
Van Kerckhoven Jan, Van Kerckhoven Adriaen, Van Kerckhoven Machiel, Van
Kerckhoven Mayken en Van Kerckhoven Marteyn onderhouden van kost en drank, ziek
en gezond, leren lezen en schrijven, enz… Als de kinderen gekomen zijn tot volwassen staat
met de ouderdom van 25 jaren zullen ze ieder 40 guldens krijgen voor hun uitzet.
De tweede comparanten zullen genieten al de havelijke goederen achtergelaten bij wijlen
Peeters Margriet en de voorstaande Van Kerckhoven Adriaen en dat tot de tijd dat het
jongste kind Van Kerckhoven Marteyn zal gekomen zijn tot de leeftijd van 20 jaren.

Op 12 augustus 1670 compareerden Diercx Adriaen en Peeters Machiel als rechtelijke
mombers van het onmondige kind van wijlen Peeters Peeter daar moeder af leeft Peeters
Maria ter ene zijde en de voorstaande Peeters Maria geassisteerd met Helsen Merten haar
verkozen momber uit de wet ter andere zijde.
De tweede comparanten zullen de achtergelaten wees onderhouden van kost en drank, ziek
en gezond, leren lezen en schrijven, enz… Als het kind gekomen is tot volwassen staat met
de ouderdom van 24 jaren zal het 20 guldens krijgen of een goede koe met alsnog 2
veertelen koren en een veertel boekweit. Indien de voorstaande zoon niet bij zijn moeder wilt
blijven om de kost helpen te winnen, maar een ambacht wilt aanleren, zal zijn moeder hem
jaarlijks moeten voorzien van een tamelijk kleed.
De obligatie staande aan Diercx Jan tot 150 guldens waarvan de 2e comparante jaarlijks de
interesten dient te betalen … zal het vruchtgebruik nog 24 jaren blijven aan de 2e
comparante …
3 januari 1669 Verkoop van huis en land

[WLO-OGA740-189]

Hermans Jan (zoon van Hermans Laurentius) verkoopt aan Lijsen Aert een huis en hof met
ongeveer 5 sillen erf daaraan gelegen aan De Haegelstraet onder Olen renende oost Helsen
Cattelijn, zuid de straat, west Verboven Jan en noord Peeters Henrick.
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Item een perceel genaamd Het Berckvenken met een heide daaraan gelegen groot tezamen
een bunder renende oost Peeters Merten erfgenamen, zuid en west de straat, noord
Verluyten Machiel erfgenamen. Item nog een half bunder heide gelegen onder Geel
genaamd Het Lanck Heyken.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Lijsen Aert voor de
som van 715 guldens en stelt daarop nog 150 hoogen. Wuyts Willem stelt een hoge en de
voorstaande koper nog eens 4 hoogen. Wuyts Willem nog eens een hoge en de koper ook
nog een hoge.
3 januari 1669 Rekwest

[WLO-OGA740-189]

Van Baetvenne Adriaen (zoon van Van Baetvenne Joannes) als wettige geëde voogd naast
Helsen Martinus (schepen) als toegewezen voogd uit de wet van de 2 onmondige kinderen
van wijlen Van Hout Jan daar moeder af leeft Van Baetvenne Anna (dochter van dezelfde
Van Baetvenne Joannes). Ze zijn genoodzaakt om te verkopen enige erfelijke goederen
onder de jurisdictie van Noorderwijk gelegen en gecompeteerd hebbende aan de
voorstaande Van Baetvenne Anna uit hoofde van wijlen haar ouders voor en mits de som
van 500 guldens. Welke som ze hebben moeten betalen om te voldoen aan schulden …
Deze schulden gekomen van voorstaande Van Hout Jan en voorheen van Verhoustraeten
Anna (grootmoeder van de weeskinderen) naast De Custer Dielis (meyer van Parwijs?) in
zijn tijd en van Van Hout Barbara zijn huisvrouw gedevalueerd zijn op de voorstaande
weeskinderen … (rest akte ontbreekt)
24 maart 1670 Beslaglegging op land

[WLO-OGA740-193]

Op verzoek van de representanten van Hens Cornelis en nu vanwege zijn weduwe en uit
kracht van de brieven bij haar verworven in de Soevereine Raad van Brabant op 15 maart
1770 en tot last van Van Castel Jan Baptist en zijn vrouw Blancaerts Elisabeth en ten
voordele van de representanten van wijlen Hens Cornelis. Zo wordt door mij
ondergeschreven deurwaarder Dufrene M. in naam van hare keizerlijke en koninklijke
majesteit gearresteerd in handen van de secretaris en schepenen van Zoerle een 3e deel in
een half bunder hooiwas gelegen tot Zoerle in De Catestraet en competerende aan de
voorstaande Van Castel Jan Baptist cum uxore.
Met verbod aan de schepenen om nog enige goedenis te doen over dit perceel. En dat tot
verzekering van een rente ten kapitaal van 350 guldens courant geld en de jaarlijkse
interesten …
20 april 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-195]

De Gruyter Jan voor zichzelf en zijn kinderen verwekt bij De Neeff Maria en ook last
hebbende van de verdere erfgenamen van De Neeff Jan. Hij verkoopt aan Laureys Jan de
helft in een perceel weide genaamd Het Veraert Eussel gelegen te Westerlo groot in het
geheel 5 sillen renende oost Luyten Pauwels, zuid Van Hout Willem erfgenamen, west
Diercx Jan en noord Maes Jan erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en is koper gebleven Laureys Jan voor de som van
94 guldens en stelt alsnog 8 hoogen. Vermeerberghen Jan stelt een hoge en de eerste
koper nog een hoge waarop Vermeerberghen Jan nog eens 2 hoogen stelt. Depost met
akkoord van partijen dat in geval Wijnants Huybrecht niet tevreden is met de penningen,
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dezelfde zijn deel zal mogen behouden. Op 17 mei 1671 bij het uitgaan van de brandende
kaars is Vermeerberghen Jan koper gebleven.
3 november 1670 Verkoop van land

[WLO-OGA740-197]

Soeten Michiel (zoon van Soeten Bavo) verkoopt aan Van Roye Jan (zoon van Van Roye
Adrianus) een perceel land gelegen onder Heultje groot 3 sillen renende oost s’heeren
straat, zuid Van Roye Adriaen erfgenamen, west Van Dijck Jan en noord Van Leuffel Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft Van Roye Jan gestelt 5 verdieren. Van
Calster Peeter stelt een hoge en Van Roye Jan nog 4 hoogen. Depost compareerde De
Rijdt Anthoni die heeft gesteld 6 verdieren. Dierckx Jan stelt vervolgens op dezelfde koop
nog 4 hoogen. Vervolgens stelt Peeters Peeter nog 4 hoogen.
1671 Akkoord

[WLO-OGA740-199]

(Onvolledige akte) … en juffrouw … Elisabeth zijn huisvrouw wonende tot Westerlo … van
lijnwaad, mondkosten van hun kleine zoon daarin begrepen zijn de 44 guldens en 9 stuivers
van zijn broer Wijnants Van Rosan Norbert waarover de voorschreven … Elisabeth zijn
huisvrouw … Aldus gedaan en gepasseerd tot Mechelen in de presentie van De Groot
Hendrick en Huyskens Martinus getuigen en was ondertekend door notaris Van Den
Bossche. Quad attestor Slaets notaris publiek.
8 maart 1671 Volmacht

[WLO-OGA740-201]

Voor notaris Colijns te Antwerpen compareerde Luycx Adriaen (inwoner van Antwerpen)
als rechtelijke momber over de achtergelaten wezen van wijlen Treffiers Gijsbrecht. Hij
verklaart dat de schuld die hij voor de wethouders van Westerlo door procureur Bals
Cornelis heeft doen gelden tot last van Helsen Adriaen (inwoner van Westerlo) is
deugdelijk en terecht. Hij geeft volmacht aan de voorstaande Bals Cornelis om in zijn naam
te compareren voor alle hoven en banken in de zaak tegen de voorstaande Helsen Adriaen.
1670 Kwitantie

[WLO-OGA740-203]

Ik IJsermans Andries beken ontvangen te hebben uit handen van Van Den Berghe
Niclaes de som van 39 guldens en dat uit de naam van Verlinden Franssoos van verloop
van een rente van 100 guldens kapitaal …
30 januari 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-204]

Voor notaris Van Den Bergh te Antwerpen compareerden Peeters Peeter, Peeters
Christina en haar tegenwoordige man Breugelmans Bavo. Ze geven volmacht aan
Christoffels Christina weduwe van wijlen Hobbenbosch Arnault tegenwoordig woonachtig
tot Brussel … om te laten goeden, vestigen en erven in een perceel weiland gelegen onder
het gehucht van Schaetsbergen te Olen …
7 maart 1671 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-206]

Claesswinnen Michiel, Claesswinnen Adriaen, Huefkens Huybrecht en Claesswinnen
Hendrick als mombers van de achtergelaten kinderen wijlen Claesswinnen Elias ter ene
zijde. Diels Elisabeth geassisteerd met haar schoonzonen Van Steenbroeck Peeter en
Van Eutsel Peeter.
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De eerste comparanten verkopen aan de tweede comparanten een huis, schuur, hof en dries
daarachter gelegen onder Varendonk. Volgen nog de verdere condities van de verkoop …
27 april 1671 Verkoop van goederen

[WLO-OGA740-206]

Govaerts Cornelis als man en momber van Wuyts Cathalijn. Hij geeft ook een volmacht
aan advocaat Thijs tot Westerlo. Ook nog volgens autorisatie van de schepenen van
Herselt volgens de procuratie van Lenaerts Lembrecht mede momber. Hij wil in deze
kwaliteit openbaar verkopen enkele goederen gelegen tot Herselt en Langdorp …
23 maart 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-206]

Roeckens Rombout en Veruet Jan als wettige geëde voogden van de weeskinderen van
wijlen Vermuyten Anthoin daar moeder af was Van Loo Jenneken zullen (na afkondiging
voor de kerk van Wiekevorst) publiekelijk verkopen uit kracht en naar vermogen van de
permissie aan dezelfde mombers daartoe verleend op hun rekwest (naast de staat van de
baten en lasten van het voorschreven sterfhuis aan de heren weesmeesters der stad
Mechelen voorgelegd op 12 maart 1671) de helft van 2 percelen van erve op De Wittegracht
onder Zoerle beiden naast elkaar gelegen en aan de voorstaande weeskinderen
competerende.
Het ene nu land en dries genaamd De Heydthoeve groot 3 vierendelen en een half bunder
renende oost Van Dijck Henrick, zuid s’heeren straat, west Mennekens Wouter erfgenamen
en noord zichzelf. Het tweede perceel groot een half bunder renende oost heer Van
Liefbringhen, zuid Mennekens Wouter erfgenamen, west Tops Jan en noord Van Tielen
Peeter waarvan de andere helft is toekomende aan Tops Jan (zoon van Tops Jacobus).
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Tops Jan voor de som
van 300 guldens en stelt alsnog 20 verdieren. Secretaris Verschueren stelt nog een verdier
waarop Tops Jan ook nog een verdier stelt en is daarmee koper gebleven. Present de
schepenen van Wiekevorst quad attestor notaris Verschueren.
3 januari 1674 Verhuur van huis

[WLO-OGA740-212]

Celen Jan verhuurd aan Peeters Jan en zijn vrouw Lauwreys Dingen zijn deel in een huis,
schuur en stallen met den hof, landen, heiden en weiden daaraan gelegen in Watereinde en
bij de voorstaande pachters zijn gebruikt geworden met nog een sille hooiwas in De
Hoesbempt. Volgen nog de verdere condities van de verhuur …
1 april 1671 Verkoop van land en schaarhout

[WLO-OGA740-214]

De erfgenamen van Van Dijck Adriaen zullen openbaar aan de meestbiedende verkopen
land en schaarhout gestaan aan De Staepelberch op een perceel renende oost Verlinden
Adriaen erfgenamen, zuid het gemeen broeck, west Blampaerts Jesper en noord Van Dijck
Naenken erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en dat aan Blampaerts Jesper voor de som van 106
guldens en stelt daarop nog 7 hoogen. Verstappen Jan stelt nog een hoge waarop
Blampaerts Jesper er ook nog een stelt. Op de voorstaande dag stelt Diercx Jan op de
voorstaande koop volgens deze conditie nog 5 hoogen.
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Van Dijck Peeter voor zichzelf en als momber van Van Dijck Goyvaert, Van Dijck
Jenneken (Van Dijck Pauwels ?), Van Dijck Mayken geassisteerd met haar man en
momber Vaes Jan, Van Dijck Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Prompers
Hendrick.
1 april 1671 Verhuur van erfgoederen

[WLO-OGA740-216]

Prompers Hendrick verhuurd aan Verstraeten Sebastiaen al zijn goederen aangedeeld uit
hoofde van Van Dijck Adriaen nom. uxoris consisterende in een bunder land gelegen in De
Dupperstraet en dat voor de termijn van 6 jaren. Volgen de verdere condities van de verhuur
…
12 juli 1671 Geschil over grond

[WLO-OGA740-217]

Aangezien kwestie en geschil staat te onstaan tussen Janssen Lauwereys (chirurg tot
Herentals) ter ene zijde en Machiels Wauter koper ter andere zijde nopende zekere
vernaardering als de voorstaande Janssen Lauwereys heeft gedaan op leengoederen als
de voorstaande Machiels Wauter had gekocht van Verdonck Wauter leenroerig in het
Leenhof van … te weten voor 5 sillen zo zijn de partijen door spreken van goede mannen tot
volgend akkoord gekomen: Janssen Lauwereys zal behouden de heiden, Het Groote
Wauter …heult en Het Buytensten Heult groot 5 sillen renende oost zichzelf en Machiels
Wouter, zuid Machiels Wouter, west en noord de straat.
Machiels Wauter zal in eigendom behouden Het Wauwerken en een dries tot aan Het
Buytensten Heult van De Grooten Wauwer renende oost en noord Janssens Lauwereys,
zuid de straat, west De Groenstraet.
5 maart 1671 Verkoop van land
•
•

[WLO-OGA740-219]

Marcelli Jan den ouden voor het vruchtgebruik
Marcelli Jan den jongen, Marcelli Peeter en Marcelli Elisabeth als kinderen van de
voorstaande Marcelli Jan voor de eigendom

Ze verkopen enkele percelen van erve nl. een dries gelegen op De Bist renende oost en
noord de straat, zuid den loop, west Van Tongerlo Jan. Volgen de condities van de verkoop
… en is hoogste bieder gebleven Tieborts Balten voor 641 guldens en stelt daarop 50
hoogen. Van Rijmenant Frans stelt nog 3 hoogen en de voorstaande koper nog 12 hoogen.
24 april 1671 Rekwest

[WLO-OGA740-221]

Verluyten Sebastiaen als momber van de onmondige kinderen van wijlen Van Elsen
Guilliam daar moeder af was Verluyten Anneken. Hij bevindt het voorstaande sterfhuis
belast met vele schulden en 125 guldens aan een begijn tot Lier. Omdat de wezen grote
schade staan te lijden hierdoor …
4 april 1671 Ruil van land

[WLO-OGA740-222]

Van Genechten Mattheus en Wauters Hendrick als rechtelijke mombers van de wezen
van wijlen Verluyten Jan daar moeder af leeft Hermans Dimpna hebben bekend bij
erfmangeling overeengekomen te zijn tegen Verheyen Claes te weten dat de eerste
comparanten overgeven aan de tweede comparanten een perceel erve genaamd Den

Westerlo Akten en Contracten 1523-1792

P a g i n a | 86

Cromblock groot 13 sillen renende oost Verheyen Niclaes, zuid dezelfde, west de baan en
noord … Jan.
De tweede comparant geeft over aan de eerste comparanten een perceel land genaamd De
Bruel groot 13 sillen renende oost en noord …, zuid Van Tricht Cornelis, west Van Beylen
Merten.
17 september 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-223]

Van De Goor Hendrick verklaart verkocht te hebben aan Spapen Machiel het 3e deel
gekomen van zijn huisvrouw en aan hem is competerende tegen Patroons Lenaert groot
tezamen 250 roeden en gelegen onder Gelindel renende oost Van De Poel Jan, zuid Soeten
Adriaen, west Cuypers Peeter en noord s’heeren straat. Belast met een halster koren voor
de 3 delen te weten Van De Goor Hendrick voor een deel, Patroons Lenaert voor het 2e
deel en Van De Poel Jan voor het 3e deel.
9 september 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-225]

Verborcht Mattheus verkoopt aan Verlinden Jan een perceel erve renende oost Segers
Joris erfgenamen, zuid en west juffrouw Van De Rijdt erfgenamen, noord de straat. Volgen
nog de condities van de verkoop …
28 augustus 1671 Geschil over erfgoederen

[WLO-OGA740-227]

Aangezien er tussen de erfgenamen van Wouters Adriaen een dispuut ontstaan was over
een legaat bij wijlen Schellens Barbara aan de Kerk van Westerlo tot oprichting van een
altaar gemaakt en aan haar gelegateert bij wijlen de voorstaande Wouters Adriaen tot 100
guldens kapitaal eens met de interesten vandien na de dood van Vermeeren Elisabeth
(vruchtgebruikster).
De voorstaande penningen uitstaand op de goederen en de hoeve gekomen van de
voorstaande Wouters Adriaen gelegen tot Damseynde, zo zijn hier gecompareerd Wouters
Niclaes ter ene zijde en al de gelijke zijn zusters kinderen ter andere zijde. Ze sluiten
volgend akkoord: Wouters Niclaes zal betalen aan de 2e comparanten 40 guldens eens en
de 2e comparanten beloven te betalen …
Goyvaerts Jan
5=0
Verbist Jan
5=0
Goyvaerts Anthoin
5=0
Vermeerberghen Mattheys
4=9
Goyvaerts Niclaes
5=8
Goyvaerts Anhony
6=3
==================================
Kosten van het proces
31 = 0
2 mei 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-229]

Van De Cruys Frans ter ene zijde en Lemmens Bastiaen ter andere zijde en verklarende
zich sterk te maken voor Van De Cruys Andries, Van De Cruys Jan (getrouwd geweest
met Pauwels Dimpe tegenwoordig tot Mechelen). Item Van De Cruys Naenken en Van De
Cruys Dinghen zijn zusters en broeders.
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De eerste comparant verkoopt in deze kwaliteit een perceel land aan de 2 e comparant voor
de som van 70 guldens die in 5 gedeeld wordt dus ieder 14 guldens en mits de
minderjarigheid der voorstaande kinderen en dat Van De Cruys Andries in het buitenland
verblijft zonder dat men weet waar, zo verklaren partijen een akkoord gesloten te hebben op
volgende manier …
Op heden 11 september 1671 heeft Lemmens Bastiaen met autorisatie van de schepenen
van Mechelen en Westerlo geteld aan Pauwels Dingen de som van 14 guldens.
30 juni 1671 Akkoord

[WLO-OGA740-231]

Wij beloven de volgende 3 jaren te geven aan onze zuster Vincx Dingen mits de
minderjarigheid 5 guldens eens per persoon samen 20 guldens … Is ondertekend door:
Vincx Peeter, Vincx Laureys en Vincx Guilliam.
27 juni 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-233]

Oyen Peeter (borgemeester van Herentals) verkoopt aan Oyen Peeter (inwoner van Larum
onder Geel) een perceel land gelegen onder Olen omtrent Buel groot 1,5 sille renende oost
koper, zuid Oyen Adriana, west s’heeren straat en noord Bleirincx Peeter.
Volgen de condities van de verkoop … en stelt de koper alsnog 8 hoogen of verdieren,
Verluyten Merten stelt nog een hooge waarna de voorstaande Oyen Peeter alsnog een
hooge stelt en hiermede hoogste bieder gebleven is.
15 december 1670 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-235]

Verstappen Cattelijn achtergelaten weduwe van Verbist Willem geassisteerd met haar
man en momber Douwen Anthony zal ter presentie van Verbist Geeraert verkopen uit
kracht van testament een huis met aanhorigheden.
Volgen de condities van de verkoop … en wordt te koop gesteld het huis, hof en binnenblok
met nog een perceel erve genaamd De Strepe samen groot in het geheel 6 sillen. Op de
voorstaande conditie is hoogste bieder gebleven Douwen anthony (zoon van Douwen
Joannes) voor de som van 1160 guldens en stelt daarop 25 hoogen. Vermeerbergen Jan
(zoon van Vermeerbergen Adrianus) stelt nog 2 hoogen waarop Douwen Anthony nog eens
3 hoogen stelt.
4 augustus 1676 Verkoop van land

[WLO-OGA740-238]

(Beschadigd perkament) Vermunnicht Peeter inwoner van Aarschot en weduwnaar van
Bertels Maria en vaderlijke momber van zijn minderjarige kinderen met name Vermunnicht
Claes en Vermunnicht Cathelijn. De voorstaande kinderen hebben uit hoofde van wijlen
hun moeder enkele gronden onder Westerlo en Geel …
24 februari 1671 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-240]

Lemmens Machiel verkoopt zijn huis, hof, landen, weiden, hooiwassen en heiden met het
deel hem competerende in het S’heeren Broeck gelegen tot Heultje, Westmeerbeek en
Westerlo.
Volgen de condities van de verkoop … en is de koop ingemijnd door Van Echelpoel alias
Willems Peeter voor de som van 1280 guldens en stelt daarop nog een hooge. Herremans
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Hendrick stelt ook nog een hooge waarna Van Echelpoel Peeter nog 2 hoogen stelt en is
daarmee koper gebleven.
25 mei 1671 Verklaring over aankoop huis

[WLO-OGA740-242]

Wijnants Adriaen en Kenens Joannes (schepenen van Westerlo) verklaren dat heer Bals
Cornelis en zijn vrouw juffrouw Berchmans Maria in volle eigendom is competerende een
huis, hof en aanhorigheden gestaan en gelegen alhier aan De Plaetse renende oost en
noord Vincx Erasmus erfgenamen, zuid De Plaetse, west Peeters Sebastiaen.
Ze hebben hetzelfde verkregen in koop tegen de mombers van de kinderen van wijlen
Rauvoet Adriaen en Rauvoet Frankeijn als blijkt bij de goedenis van 8 oktober 1670
waarvan de koopsom is geweest 1581 guldens zonder de onkosten die tot last zijn van de
koper en belopen meer dan 127 guldens.
21 april 1671 Verkoop van land

[WLO-OGA740-243]

De meyer van Herselt als ontvanger der heerlijke cijns uit kracht van … zal verkopen ten
hoogste en ten schoonsten naar voorgaande kerkgeboden … dienaar tot Zammel en
Oosterlo etc. een sille land gelegen achter Zammel in De Gooracker en toekomende aan
Peetermans Jan of zijn kinderen. Volgen de condities van de verkoop … en is dit goed
ingemijnd bij Moors Arnout (meyer van Herselt) voor de som van 40 guldens en stelt alsnog
6 hoogen. Depost stelt de koper nog 2 hoogen.
1 december 1672 Verkoop van land

[WLO-OGA740-245]

Voor notaris Verschueren tot Wiekevorst residerende compareerden Milis Anthoin en zijn
vrouw Toelen Maria die verklaren verkocht te hebben aan Ooms Matthijs en zijn vrouw Van
Hout Elisabeth een perceel erve, bempd en heide gelegen tot Zoerle aan De nedenhoeve
aldaar groot 3 sillen en renende oost De Cuyper Sebastiaen en Maesmans Hector, zuid De
Broeckstraet, west De Pleyne en noord Het Hondt Eussel.
17 mei 1672 Verklaring over aankoop land

[WLO-OGA740-247]

Sijmons Adriaen (zoon van Sijmons Arnoldus) en De Rouck Adriaen verklaren op verzoek
van Henrickx Jan dat de voorstaande Henrickx Jan van Sijmons Peeter (zoon van
Sijmons Arnoldus) omtrent het jaar 1634 had gekocht ongeveer 4 bunders heide nu mastbos
wezende renende oost Luyten Pauwels en Molenberghs …, zuid en west Heilige Geest van
Herselt, noord Het Hellengadt Bosch en dat voor de som van 400 guldens.
3 november 1672 Verkoop van land

[WLO-OGA740-249]

Bruers Adriaen verkoopt aan Diercx Jan zijn deel in het erf gelegen in het binnenblok van
Bruers Jacop groot 3 sillen renende oost de straat, zuid Bruers Antony, west Luyten
Adriaen en noord Bruers Jacop.
Volgen de condities van de verkoop … de koper betaald voor dit goed de som van 250
guldens en stelt daarop nog 15 hoogen. Bruynnincx Jan stelt nog 2 hogen, de eerste koper
Diercx Jan nog 3 hoogen en is daarmee koper gebleven.
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[WLO-OGA740-251]

Voor notaris Verschueren te Wiekevorst residerende compareerden Bouwens Adriaen,
Van Den Bogaerde Jan en Nijsmans Jan respectievelijk gehuwd met Brandts Anneken,
Brandts Elisabeth en Brandts Jenneken allen dochters van Brandts Wijbrecht. Ze geven
volmacht aan Helsen Adriaen (inwoner van Tongerlo) om in hun naam te compareren voor
de drossaard en schepenen van Westerlo en om aldaar te laten goeden, vestigen en erven
Smidts Adriaen (woonachtig te Olen) in een perceel bempd tot Straeteneynde onder
Westerlo groot een half bunder.
Dit perceel verstorven op de voorstaande huisvrouwen uit hoofde van Goyvaerts Jan (zoon
van Goyvaerts Henricus) renende oost Verstraeten Willem, zuid de straat, west … en noord
…
17 augustus 1672 Verkoop van land

[WLO-OGA740-253]

Van Den Berghe Niclaes als last en procuratie hebbende van Van Schalluynen Niclaes.
Hij verkoopt in deze kwaliteit aan Diercx Adriaen een derdel hooiwas gelegen tot Heultje
renende met Cuyvers Peeter en begijn Verhaustraeten.
februari 1672 Verkoop van land

[WLO-OGA740-254]

Van Schalluynen Niclaes als man en momber van Schellens Elisabeth verkoopt 2/3 delen
bempd gelegen onder Westerlo voor de som van 136 guldens aan Verhaegen Peeter.
Volgen de condities van de verkoop … en stelt de koper voor dit goed 50 hoogen.
Maesmans Peeter stelt alsnog 2 hoogen. Verhaegen Peeter als koper stelt nog 3 verdieren.
Op 20 februari stelt Verhaegen Peeter nog 5 hoogen en is hierdoor op 15 maart bij het
uitgaan van de brandende kaars koper gebleven.
24 maart 1672 verhuur van landen

[WLO-OGA740-256]

Noorderwijk, Verbist Jan verhuurd aan Bellens Peeter een perceel land genaamd De
Langhe Pleck groot 3,5 sillen. Item alsnog Den Halffen Tuyteleir. Item een weide genaamd
Sterck Manneken groot een 1,5 bunder. Volgen nog de condities van de verhuur …
1 maart 1672 Verkoop van land

[WLO-OGA740-258]

Bouwens Adriaen en Van De Boogaert Jan en beiden zich ook sterk makende voor hun
zwager Nijsmans Jan. Ze verklaren verkocht te hebben aan Smets Adriaen een perceel
erve gelegen tot Strateneynde groot 1,5 sille renende oost Verstraeten Willem, zuid de
straat, west Soeten Peeter en noord Peeters Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft de koper nog gestelt 22 hoogen. Helsen
Adriaen stelt nog een hooge, Smets Adriaen (koper) nog 2 hoogen. Op 18 maart 1672 is
wederom gecompareerd Smets Adriaen en heeft alsnog gestelt 6 hoogen in presentie van
de eerwaarde heer pastoor en Helsen Adriaen als getuigen hiertoe geroepen en was
ondertekend: Smets Adriaen, heer pastoor Verluyten Bartholomeus, Helsen Adriaen
quad attestor Swinnen Kapelaan tot Olen.
11 oktober 1672 Akkoord over erfgoederen
•

Van Eynde Jan

[WLO-OGA740-260]
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Peeters Adriaen als man en momber van Van Eynde Cattelijn
Goor Mertten en Helsen Mertten als mombers over de achtergelaten wezen van
Van Eynde Machiel en Goor Margriet

Allen gelijke erfgenamen van Verbist Anna achtergelaten weduwe van wijlen Van Eynde
Jan. Ze sluiten een akkoord over de havelijke meubelen achtergelaten met de dood van
Verbist Anna.
Van Eynde Jan zal behouden de gehele have en zal ter compensatie betalen aan Peeters
Adriaen de som van 125 guldens daarin begrepen de uitkoop die aan hem zou competeren
gelijk voor deze is gegeven aan Van Eynde Machiel en aan de achtergelaten wees van Van
Eynde Machiel de som van 50 guldens en nog eens 25 guldens als de wees gekomen is tot
de ouderdom van 20 jaren. Van Eynde Jan zal alle schulden tot zich nemen die bevonden
worden op het sterfhuis en de pacht die te trekken staat tot Olen zal door iedereen gelijk
geprofiteerd worden.
De voorstaande dag is gecompareerd Van Schalluynen Niclaes en heeft bekend verkocht
en in erfdom over te geven aan Diercx Adriaen een perceel hooiwas gelegen tot Heultje.
31 augustus 1672 Borgstelling

[WLO-OGA740-261]

Gheerincx Adriaen stelt zich als borg principieel voor Tieborts Baltasar en dat tot het
lichten van 20 pattacons uit handen van Gheerincx Ferdinand en als dezelfde was schuldig
aan de zuster van zijn eerste huisvrouw en aldus bij transport …
7 januari 1672 Verkoop van bomen

[WLO-OGA740-262]

Conditie van hout van Vincx Mayken en Buyens Lauwerijs.
De weduwe van Vincx Adriaen zal verkopen … volgen de condities van de verkoop … en
zijn haar opgaande eikenbomen allen getekend gemijnd bij Buyens Lauwerijs voor 34
guldens en 10 stuivers. Item de wilgen gemijnd bij dezelfde voor 4 guldens. Aldus gedaan
voor Celen Jan, Van Rijmenant Frans en meer getuigen heden deze 7 januari 1672.
25 november 1672 Rekwest

[WLO-OGA740-263]

Van Calsteren Mayken weduwe van wijlen Bruyndoncx Peeter (inwoonster van het
markiezaat Westerlo) verklaard dat zij wordt overvallen door haar crediteuren en geen
andere mogelijkheid ziet dan enkele erfgoederen te verkopen om hieraan te voldoen. Zo
vraagt ze aan de wethouders van Westerlo om hiermee in te stemmen.
4 maart 1672 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-265]

Voor Notaris De Vos residerende tot Antwerpen compareerden Pires Pedro Josepho
(zoon van Pires Petrus) en koopman te Antwerpen die bekend schuldig te zijn aan De Pret
Jacomo ook koopman te Antwerpen de som van 242 guldens en 10 stuivers hem
toekomende ter zake van een aanvaarde waardebrief afgerekend geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis en hof gestaan aan De Plaetse binnen Westerlo
renende oost en noord Wijnants Adriaen, zuid De Plaetse, west s’heeren straat. Door hem
bekomen vanwege zijn vader die daarin gegooid en geërft is op 14 september 1668 bij
Evans Barbara.
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[WLO-OGA740-267]

Voor notaris Van Ha… residerende tot Antwerpen compareerden Pires Pedro Joseph en
Pires Joery Philippe beiden zonen van Pires Petrus en zijn enige erfgenamen en
bekennen dat zij ter likwidatie en afrekening van een rente van 430 guldens kapitaal schuldig
zijn aan Van Vrijenborch Catelijne, Van Vrijenborch Maria, Van Vrijenborch Maximiliaen
en Van Vrijenborch Isabella allen kinderen van Van Vrijenborch Geeraert daar moeder af
was Evans Barbara een som van 588 guldens eens boven de 50 guldens die zij
comparanten alsnu contant zullen betalen te weten aan Van Vrijenborch Catelijne de som
van 212 guldens, aan Van Vrijenborch Maria 239 guldens, aan Van Vrijenborch
Maximiliaen 85 guldens en aan Van Vrijenborch Isabella de som van 60 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een huis met de hof, gronden en toebehoren gelegen tot
Westerlo aan De Plaetse renende oost en noord Wijnants Adriaen, zuid De Plaetse, west
s’heeren straat. Dit huis aan de comparanten toekomende bij versterf en als erfgenamen van
de voorstaande Pires Peeter hun vader die daarin op 14 september 1668 bij de voornoemde
Evans Barbara gegooid en geërft is.
23 juli 1672 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-269]

Olen, Bellens Merck bekend schuldig te zijn aan Patroons Lenaert een erfelijke en
jaarlijkse rente ten kapitaal van 140 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn
kindsgedeelte zowel van vaderlijke als moederlijke zijde.
29 november 1672 Volmacht

[WLO-OGA740-270]

Harts Jan Guilliam inwoner van Westerlo en schoenmaker verklaard volmacht gekregen te
hebben van zijn vrouw Quintinus Anneken om te verkopen naar zijn goeddunken zijn huis
met alle toebehoren genaamd Hoochstraeten gestaan en gelegen binnen de stad Breda.
30 juli 1672 verhuur van land en lening

[WLO-OGA740-271]

Spapen Machiel verhuurd aan Van De Poel Jan een half bunder land gelegen tot Gelindel.
Volgen de verdere condities van de verhuur …
Op dezelfde dag compareerde Van De Poel Jan die bekend schuldig te zijn aan Spapen
Machiel een erfelijke rente van 25 stuivers jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven de sille
gelegen naast het voorstaande verhuurde perceel.
4 juli 1672 Rekwest

[WLO-OGA740-273]

Leysen Peeter en Verbist Merten als mombers van de minderjarige wezen wijlen
Lemmens Hendrick daar moeder af leeft Verbist Elisabeth. De vader van de wezen heeft
achtergelaten diverse percelen onder Olen van leengoederen onder de heer advocaat Van
Bijlen. Ze vragen om een heide te mogen verkopen om te voldoen in de kosten van
voorstaande percelen.
25 maart 1679 Verkoop van huis en land

[WLO-OGA740-274]

Van Dijck Jan verkoopt aan Vereycken Bertel zijn deel in een huis met het erf daaraan
behalve Het Wouwerken en nog het deel aan hem aangekomen bij koop tegen Van Dijck
Magdaleen zijn zuster samen gestaan en gelegen tot Hulshout op Het Eynde.
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Volgen de condities van de verkoop … en hiervoor belooft de voorstaande koper te betalen
de som van 100 guldens boven het voorstaande kapitaal en stelt alsnog 14 hoogen. Van
Den Bruel Henricus stelt nog 5 hoogen en de eerste koper nog 5 hoogen.
4 maart 1671 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-275]

Voor notaris Pauli residerende te Geel compareerden Van De Poel Anna huisvrouw van
Van De Goor Henrick wonende onder Geel. Dezelfde Van De Poel Anna geassisteerd met
Verhulst Augustijn als verkozen momber voor deze akte. Ze geeft volmacht aan haar man
Van De Goor Henrick om te verkopen aan Verschueren Adriaen het 3e deel van een huis
en binnengeleg groot in het geheel 3 sillen en gelegen tot Gelindel onder Westerlo als de
voorstaande Verschueren Adriaen onlangs heeft gekocht van de geconstitueerden.
29 januari 1672 Verkoop van bos

[WLO-OGA740-277]

Voor notaris Mangelschots residerende te Hulshout compareerden Cels Peeter (zoon van
Cels Petrus) ter ene zijde en Van Dijck Peeter (zoon van Van Dijck Petrus) ter andere zijde.
De 1e comparant verkoopt aan de 2e comparant een bos gelegen tot Hulshout groot 200
roeden renende oost Het Clijn Becken en Van Hoogenbosch Merten, zuid Verelst Jan
erfgenamen, west Van Vereyde? Peeter en noord Peeters Henrick. Het andere bos renende
oost het voorstaande klein bosken, zuid Kerseleirs Adriaen, west de straat en noord Van
Vereyde? Peeter.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft Van Dijck Peeter nog gesteld 6 hoogen. De
Reyck Antoni stelt nog een hooge, Van Dijck Peeter alsnog een hooge. Op 23 februari
1672 is bij het uitgaan van de brandende kaars de voorstaande Van Dijck Peeter koper
gebleven.
18 augustus 1672 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-280]

Verborcht Mattheus en zijn vrouw Bertels Christina zullen publiekelijk aan de
meestbiedende verkopen hun huis gestaan en gelegen alhier aan De Plaetse renende oost
Verlinden Jan, zuid De Plaetse, west Segers erfgenamen en noord De Langel?
Volgen de condities van de verkoop … en is bijgevolg koper gebleven heer Vermeeren
Henricus voor de som van 1000 guldens en stelt daarop 96 hoogen. Caers Cornelis stelt
nog een hooge en de voorstaande koper nog 3 hoogen.
21 februari 1771 Beslaglegging op goederen

[WLO-OGA740-282]

Op verzoek van de erfgenamen van wijlen juffrouwen Van Eyndthoven Helena, Van
Eyndthoven Catharina, Van Eyndthoven Maria, Van Eyndthoven Elisabeth en Van
Eyndthoven Adriaenken zusters en uit kracht van een brief gepasseerd voor de Raad van
Brabant op 31 augustus 1770 …
Te weten eerst zeker perceel land genaamd Het Suerstuck groot een half bunder gelegen
aan de baan naar Tongerlo renende oost de baan, zuid Verbist Hendrick, west Dauwen
Michiel en noord Douwen Marten. Item een perceel land ook tot Damseynde gelegen groot
100 roeden geheten Damsheyde renende oost Sterckx Hendrick, zuid Van Hout Peeter
kinderen, west de baan en noord Douwen Michiel. Item een perceel weide groot 200 roeden
renende oost Van Hout Adriaen, zuid Govaerts Dimpna kinderen, west Douwen Jan en
noord de straat.
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Item haar comparanten huis en schuur, hof en binnenblok groot in het geheel een bunder
renende oost Vermeerbergen Dimpna kinderen, zuid De Winter Peeter, west de straat en
noord de schrans van Damseynde. Item een perceel dries groot 300 roeden renende oost
Outven Marten, zuid haarzelf, west en noord Van Uytsel Jan Baptist. Dit huis en blok
leenroerig onder de Markies van Westerlo.
Met verbod aan de wethouders van Westerlo om deze percelen te transporteren, verkopen,
goeden … voor zover deze zijn competerende aan de weduwe van Van Kerckhoven Geert.
21 september 1673 Verkoop van land

[WLO-OGA740-284]

Voor notaris Vermeeren residerende tot Olen compareerden Soeten Adriaen, Bouwen
Christiaen en Van Gansen Jan voor zichzelf en Bouwen Kerstiaen en Verhaegen
Cornelis als mombers van de kinderen van Verhaegen Peeter daar moeder af is Bouwen
Catlijn. Ze verkopen aan Verbist Hendrick een heide gelegen bij Gerhees onder Olen groot
3 sillen renende oost Vervoort Merten kinderen, zuid Heer Van Tielen, west De Duijtsche
Straet en noord Verbist Adriaen.
De voorstaande Verbist Hendrick heeft op deze koop gesteld 3 hoogen. Item Vermiert
Wouter nog 1 hooge en de voorstaande Verbist Hendrick nog 1 hoog.
6 februari 1682 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-286]

(Beschadigde akte) … Van De Poel Cornelis en Van De Goor … zullen verkopen met
decreet van de schepenen van Lier een huis, schuur, hof en binnenblok.
Volgen de condities van de verkoop ... een eikenboom, kersenboom en een perenboom
staande de eikenboom op het voorhooft en de kersenboom op het land naast Van Isschot
Jan en de perenboom in de boomgaard … Op 6 februari 1682 is hoogste bieder gebleven
Geens Geeraert van het huis, hof, erf en binnenblok voor de som van 675 guldens en stelt
nog 20 hoogen. Verboven Jan nog een … Op 23 februari 1682 heeft Verboven Anna nog 6
hoogen gesteld en is hiermee koopster gebleven.
(zonder datum) Verkoop van land

[WLO-OGA740-288]

(Beschadigde akte) Voor notaris Vermeeren tot Olen residerende compareerde Bogaerts
Wouter die verkoopt aan Verboven Hendrick een perceel erve of land geheten Het
Bremmeken gelegen alhier aan De Plaetse renende oost T’Syen Jan, zuid de straat, west
Bulckens Jan en noord kopers erf … en stelt de koper nog 3 hoogen. Vermeerbergen
Adriaen nog 2 hoogen en de voorstaande koper nog een hoog.
8 februari 1672 Ruil van gronden

[WLO-OGA740-290]

Conditie voor Huysmans Peeter en Van Eynde Jan.
Huysmans Peeter geeft over aan Van Eynde Jan een perceel weide De Verkens renende
oost Spapen Merten kinderen, zuid Cluyts Merten kinderen, west Wouters Jan kinderen en
noord Caers Maria. Waarna Van Eynde Jan overgeeft aan Huysmans Peeter een perceel
bempd en kwebbe renende oost Ver… Peeter kinderen, zuid zichzelf, west Bellens Geert en
noord De Cleyn …
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[WLO-OGA740-291]

(Beschadigde akte) … verkopen een bosken genaamd Het Hooghlicht gelegen in De Plaetse
van Olen renende oost Peys Mayken, zuid Moons Jan, west T’Syen Catlijn en noord zichzelf.
En dat voor de som van 120 guldens te betalen op de dag van de goedenis. Volgen de
condities van de verkoop … en heeft de voorstaande koper nog gesteld 13 hoogen. Verbist
Merten stelt nog een hooge en de voorstaande Menten Dilis ook nog een hoog.
Was ondertekend: Peeters Jan, Menten Dilis quad attestor Vermeeren Wilbord.
(zonder datum) Verkoop van land

[WLO-OGA740-293]

(Beschadigde akte) … en de koop accepterende van 2 percelen heide gelegen tot Zoerle
aan De Vijffhuyse. Volgen de condities van de verkoop … en heeft Van Kerckhoven Jan
voor de som van 45 guldens en stelt daarop 1 hooge. Verleuffel Adriaen stelt nog 1 hooge,
Van Kerckhoven Jan nog 1 hooge en is daarmee koper gebleven. Was ondertekend:
Verborcht Paulus, Van Kerckhoven Jan.
(zonder datum) Verkoop van huis

[WLO-OGA740-295]

Compareerden Van Immerseel Jan en Van Immerseel Henrick nomine proprie, Belmans
Goossen, Cools Bastiaen en Wuyts Willem in de naam van hun huisvrouwen. Dezelfde
mede vervangende haar zuster Van Immerseel Anna, Machiels Jan (zoon van Machiels
Willem) in huwelijk geweest met Van Immerseel Mayken en Verlinden Frans testamentaire
momber en erfgenaam respectievelijk van Van Parijs Christina zijn huisvrouw en zijn
dochter Verlinden Mayken.
De comparanten nomine proprie hebben opgedragen en verkocht een huis, hof … de
comparanten zullen elk helpen dragen de kosten en speciaal de kosten van het proces tegen
wijlen Bruers Machiel.
6 december 1672 Verkoop van landen

[WLO-OGA740-296]

Conditie ingevolge de welke … en … (beiden niet vermeld) als mombers van de
achtergelaten wezen van wijlen Bruyndoncx Peeter daar moeder af leeft Van Calster
Mayken publiekelijk zullen verkopen … Met de kooppenningen zal betaald worden een rente
die geldende is aan de voorstaande wezen ten behoeve van juffrouw T’Syen Catharina tot
Herentals. De overige penningen zullen dienen tot betaling van de schulden ten stefhuize
bevonden.
Volgen de condities van de verkoop … en ten eerste wordt te koop gesteld het binnenblok
groot 240 roeden genaamd Het Telleken renende oost Helsen Peeter kinderen, zuid de
verkopers, west Vermeerbergen Jan en noord Soeten Adriaen en is dit goed gekocht door
Diels Kerstiaen voor de som van 460 guldens en stelt daarop 20 hoogen. Helsen Merten
stelt 2 hoogen waarna Diels Kerstiaen nog een hooge stelt.
Item een perceel land genaamd Het Laervelt renende oost Verstraeten Willem, zuid De
Veltstraete, west de verkopers en noord Kapel van Westerlo. Op 6 december 1672 stelt
Diels Kerstiaen op de voorstaande koop alsnog 6 hoogen.
7 maart 1673 Rekeningbewijs

[WLO-OGA740-299]

De koop met de hoogen van Diels Kerstiaen … volledige afrekening van voorstaande koop.
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[WLO-OGA740-301]

Scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen uit kracht van testament nagelaten en
gemaakt bij wijlen Buyens Geeraert gepasseerd voor de notaris Marcelli op 30 mei 1673
en waarvan de inhoud is als volgt:
Voor de eerste kavel wordt gesteld het huis met de helft van het binnenblok renende oost de
andere helft, zuid de heerbaene, west Diercx Jan en noord s’heeren straat geschat op 400
guldens. Item de helft van de heide waarvan Peetermans Jan de andere helft is hebbende.
Deze kavel moet 100 guldens geven aan … (niet vermeld) staande tot Oevel. Item 50
guldens tot behoef van het kapelleken genaamd St. Dingene Putteken en is deze kavel
bevallen aan Peetermans Jan en Machiels Hendrick ieder voor de helft.
Voor de tweede kavel wordt gesteld de andere helft van het huisblok renende oost en west
de andere helft en is deze helft geschat op 300 guldens. Item de helft van de dries
oostwaarts Rombauts Jan en waarin de 3e kavel de andere helft is hebbende. Deze kavel
moet geven aan de Kerk van Zammel 15 guldens en is deze kavel bevallen aan Buyens
Jan en Buyens Catelijn erfgenamen.
Voor de derde kavel wordt gesteld een bempd renende oost Van Gehuchten Jan en Van
Gehuchten Christiaen, zuid den loop, west Van Gehuchten Catelijn en noord zichzelf en is
geschat op 125 guldens. Item de schom aan het eussel geschat op 75 guldens. Item de
kleine dries renende oost en zuid s’heeren straat, west Lauwereys Adriaen en noord Claes
Jan en geschat op 75 guldens. Item de helft van de dries westwaarts waarvan de 2 e kavel de
andere helft bezit. Deze kavel moet ook 50 guldens geven aan de Kerk van Zammel en is
deze kavel bevallen aan Laureys Adriaen.
19 januari 1673 Verkoop van hooiwas

[WLO-OGA740-306]

Voor notaris Verschueren tot Wiekevorst residerende compareerde De Ceuster Gommaer
die bekend verkocht te hebben aan Verijt Jan 217 roeden hooiwas als hij comparant gedaan
heeft tegen Ceulemans Guilliam en de momboren van zijn kinderen verwekt bij Van Tielen
Maria mitsgaders van T’Sionghens Peeter volgens de voorwaarde daarvan …
13 mei 1673 Verklaring over beurs

[WLO-OGA740-307]

Heldennier Nicolaus priester en over 60 jaren geweest kapellaan te Westerlo en nu
kanunnik van de Kerk van St-Dimphna tot Geel … gepresenteerd te hebben een betaling van
een jaarlijkse rente van 100 guldens volgens de voornoemde akte van donatie bij de
voorstaande heer Markies aan de voorstaande beurs gegeven. Dat de voorstaande donatie
is geschied bij de voorstaande heer Markies …
18 februari 1673 Verkoop van land

[WLO-OGA740-308]

Tieborts Baltasar en Verborcht Mattheus als mombers van de kinderen van wijlen
Tieborts Huybrecht en Bertels Geertruyt zullen publiekelijk verkopen een perceel erve.
Volgen de condities van de verkoop … de penningen van de verkoop worden gebruikt om
een rente teniet te doen ten behoeve van Geerts Adriaen … en wordt er verkocht een
perceel land en weide gelegen alhier inde Saevelstraete groot te samen 5 sillen renende
oost Van … Frans, zuid Welleris Lenaert, oost den loop, west Van Der Hoffstadt Jan en een
straatje, noord De Savelstraete en is deze kavel ingemijnd door jonker Van Blockhoven
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Maximiliaan (drossaard) voor 451 guldens en stelt nog 36 hoogen. Van Oystaeyen Frans
nog …, de voorstaande heer drossaard nog een hoog.
Op 8 maart 1673 is de kaars onstoken geweest volgens deze conditie en heeft gesteld
dezelfde dag Hermans Hendrick alsnog 12 hoogen. Item heeft de heer drossaard nog 12
hoogen waarmee hij koper gebleven is.
1 maart 1673 Verkoop van land

[WLO-OGA740-310]

Van Hout Niclaes en Douwen Peeter als mombers over de achtergelaten kinderen van
wijlen Van Hout Paulus en Peeters Maria zullen publiekelijk aan de meestbiedende
verkopen goederen die aan de wezen competeren.
Volgen de condities van de verkoop … en wordt verkocht een perceel weide gelegen tot
Strateneynde groot een half bunder renende oost, zuid en west Bruyndoncx Peeter
erfgenamen, noord Soeten Adriaen. De handslag voor dit perceel is bekomen door Soeten
Adriaen voor de som van 212 guldens en stelt daarop nog 15 hoogen. Henricx Peeter stelt
nog 3 hoogen en Soeten Adriaen nog eens 2 hoogen.
18 mei 1673 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-311]

Verheylen Catleyn tot het nabeschreven in alles van haar goederen voor 100 guldens
gesteld en bepand of verbonden, verklaard af te zien van haar vruchtgebruik in de
nabeschreven goederen. Compareerde ook Van Den Bruel Peeter en Bellens Anna die
bekennen schuldig te zijn aan Patroons Lenaert en T’Siegers Catleyn een jaarlijkse rente
van 6 guldens.
Als onderpand wordt gegeven het kindsgedeelte in de erfgoederen van voorstaande Bellens
Anna en gekomen van Bellens Kerstiaen en Verheyen Catleyn.
1 april 1673 Transport van obligatie

[WLO-OGA740-313]

Voor notaris De Vos residerende te Antwerpen compareerde De Pret Jacomo (koopman
en almoezenier te Antwerpen) die transporteerde aan Jacobs Laurentius een som van 242
guldens en 10 stuivers met de interesten vandien onbetaald staande als Pires Petrus
Josephus op 4 maart 1672 compareerde voor notaris De Vos en heeft bekend gehad
schuldig te zijn aan hem comparant en heeft beloofd om te voldoen binnen de 3
eerstvolgende maanden met de interesten tot volledige betaling met speciale verbintenis van
de helft van een huis en hof gestaan aan De Plaetse binnen Westerlo renende oost en noord
Wijnants Adriaen, zuid De Plaetse, west s’heeren straat.
Hij maakt de voorstaande Jacobs Laurentius vrijheer, meester en eigenaar om dezelfde
som met de interesten te innen en te ontvangen of die te verkopen en te transporteren naar
zijn eigen goeddunken.
7 februari 1673 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA740-315]

Goyvaerts Willem als momber van de wezen van De Winter Niclaes en Goyvaerts Lucia
ter ene zijde en Sijmons Adriaen voor zichzelf en ook als momber voor de kinderen van
wijlen Sijmons Nijs daar moeder af leeft Verheyen Elisabeth tegenwoordig gehuwd met
Knops Daniel(?) ter andere zijde.
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Ze verklaren een akkoord gesloten te hebben over een geschil dat voortgekomen is uit een
testament gepasseerd voor notaris Thijs op 3 november 1666 bij wijlen Baltens Mayken
die moeder was van de voorstaande Sijmons Adriaen. Waarbij was gemaakt aan de
voorstaande Sijmons Adriaen en zijn broer (of zijn kinderen daar moeder af leeft Verheyen
Elisabeth) het 4e deel van haar goederen of 350 guldens en dat de voorstaande eerste
comparanten verklaren alsnu te willen verhuren het voorstaande 4e deel van de goederen.
De eerste comparant Goyvaerts Willem beloofd tussen nu en half maart 1676 te tellen 253
guldens en vanaf deze dag interesten te geven tegen de 20e penning ter oorzaak dat de
voorstaande goederen al 3 jaar verhuurd zijn. Hij zal behouden en profiteren al de goederen
die volgens het voorstaande testament gekomen zijn van Baltens Mayken en De Winter
Peeter.
24 mei 1673 Transport van rente

[WLO-OGA740-317]

De Neeff Mattheys verklaard (om een som van penningen van erfgoed toebehoord
hebbende aan de kinderen Wijnants Huybrecht en dezelfde Wijnants) getransporteerd te
hebben een kapitale rente en verlopen vandien van 50 guldens als zijnde het deel van een
meerdere rente van 200 guldens staande tot last van Custermans Geert tot Herselt en
waarin de voorstaande kinderen alsnog zijn hebbende andere 50 guldens en de 2 andere
delen van 50 guldens zijn toekomende aan De Neeff Jan en De Gruyter Jan makende te
samen 200 guldens gekomen van De Neeff Peeter.
13 april 1674 Verkoop van land

[WLO-OGA740-318]

Voor notaris Van Mieghem residerende te Aarschot compareerden Milis Anthoen en zijn
vrouw Toelen Maria (inwoners van Langdorp) die verklaren voldaan te zijn vanwege
Thoelen Jan (inwoner van Zoerle) over 17 dagmalen heide en weide gelegen onder het
markizaat van Westerlo renende Toelen Leonaert ter 1e, Verstraeten Willem ter 2e, dezelfde
Verstraeten met de erfgenamen van Wuyts Adriaen ter 3e zijde.
april 1673 Verkoop van land

[WLO-OGA740-320]

(Beschadigde akte) Voor notaris Mangelschots compareerde Bordonckx Peeter ter ene
zijde en Brusseleirs Peeter ter andere zijde. De eerste comparant verkoopt aan de 2e
comparant een perceel erve genaamd Beniwens Plaxken gelegen tot Hulshout groot 90
roeden renende oost Brusseleirs Peeter, zuid De Heirbaene, west Vera Elisabeth en noord
de gemene heide. Volgen de condities van de verkoop …
16 december 1674 Verkoop van land

[WLO-OGA740-322]

Voor notaris Vermeeren residerende te Olen compareerde Peeters Machiel (inwoner van
Noorderwijk) die verklaard verkocht te hebben aan Van Genechten Peeter (inwoner van
Oosterwijk onder Tongerlo) een perceel erve of land wezende Goversleen gelegen binnen
Olen aan de straat gaande van Verbist Merten naar de Buelmolen tot Boeckel en genaamd
De Gruenschom groot een bunder renende oost Menten Jan erfgenamen, west de misweg
gaande van Buel naar Boeckel, zuid Van Bijlen Jan erfgenamen en noord de weg gaande
naar Den Gansenvoet.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft de koper Van Genechten Peeter op
voorstaande koop gesteld de som van 22 hoogen. Meir Jan stelt nog 2 hoogen en Van
Genechten Peeter nog een hooge. Op 17 december 1674 heeft Van Genechten Peeter op
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voorstaande koop nog gesteld 15 hoogen. Van De Weyer Adriaen nog 2 hogen, Van
Genechten Peeter nog eens 2 hoogen en is daarmee koper gebleven.
2 november 1774 Verkoop van erfgoederen

[WLO-OGA740-322]

Extract uit een conditie van het jaar 1750 van verkochte havelijke meubelen ten sterfhuis van
wijlen Verhoustraeten Jan daar weduwe van was De Winter Maria alwaar bevonden wordt
o.a. het volgende:
Conditie en voorwaarde volgens de welke Verhoustraeten Jan (zoon van Verhoustraeten
Joannes) zowel voor zichzelf als in kwaliteit van momber met Daems Guilliam zijn
minderjarige broer, Vekemans Jan in huwelijk met Verhoustraeten Anna Maria daar
moeder af is De Winter Maria te samen zullen verkopen de havelijke meubelen met
oproepen van de stadhouder. Volgen de condities van de verkoop …
1685 Verkoop van landen
•
•

[WLO-OGA740-326]

Vermeerberghen Jan voor de helft
Van Hout Peeter man en momber van Luyten Anna nomine proprio en als last en
procuratie hebbende van de wezen van Luyten Jan en Wouters Elisabeth voor de
andere helft.

Ze verkopen aan Helsen Jan (zoon van Helsen Petrus) een half bunder land gelegen tot
Strateneynde renende oost de koper, zuid weduwe Soeten Adriaen, west en noord dezelfde.
Item alsnog een perceel land genaamd Het Neerstuck renende oost Goyvarts Niclaes, zuid
s’heeren straat, west Helsen Adriaen en noord de koper. Item een perceel heide en weide
genaamd Den Bercken Bosch renende oost de straat, zuid de kopers, west Bruyndonckx
Peeter erfgenamen en noord dezelfde.
Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Helsen Jan voor de
som van 832 guldens en stelt daarop nog 18 hoogen. Verstappen Jan stelt nog 2 hoogen
waarop de eerste koper nog 14 hoogen stelt.
1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-328]

(Beschadigde akte) … verkocht te hebben aan Van Isschot Jan een perceel land gelegen
onder Boeckel aan De Veltstraet renende oost de straat, zuid Spapen Adriaen, west
Hermans Wouter en noord zichzelf.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft de voorstaande koper Van Isschot Jan op
de voorstaande kooop gesteld 10 verdieren …
2 januari 1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-330]

Voor notaris De Winter compareerden Laureys Peeter (zoon van Laureys Christianus) die
bekend verkocht te hebben aan Helsen Jan een perceel weide genaamd De Delle gelegen
tussen Gelindel en Strateneynde.
Volgen de condities van de verkoop … en is verkocht voor de som van 192 guldens en stelt
daarop 4 hoogen. De Winter Henrick stelt nog een hooge waarop de eerste koper nog eens
een hooge stelt. De Winter Henrick stelt nog eens 4 hogen, Van Outsel Frans nog 3
hoogen. Op 29 januari 1675 stelt Van Outsel Frans nog eens 4 hoogen op de voorstaande
koop. Op 31 januari 1675 stelt Van Dijck Merten nog 33 hoogen.
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[WLO-OGA740-332]

Voor notaris Lucas te Antwerpen residerende compareerden Loverius Guilliam (zoon van
Loverius Joannes) daar moeder af was Blesers Cathelijn, jongeman bejaard en zichzelf
zijnde en woonachtig tot Westerlo die verklaard dat hij ten sterfhuis van wijlen zijn moeder
(omtrent 1,5 jaar geleden overleden te Westerlo) vooraleer de mombers maar hebben
omgezien naar het sterfhuis voor de waarde van 150 guldens en meubelen, klederen enz. en
heeft verkocht gehad.
En welke som de voorstaande comparant … zo dat hij comparant niet wilt zijn broer en
zusters te verongelijken namelijk Loverius Lijsken, Loverius Jan, Loverius Cathalijn en
Loverius Anneken en ieder 150 guldens eens vooruit te genieten … van een rente
achtergelaten bij wijlen zijn ouders, bekend de comparant ten voordeel van de broer en
zusters 450 guldens te geven vooruit van de penningen van voorstaande rente …
16 november 1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-334]

Voor notaris Vermeeren residerende te Olen compareerden Cluyts Jan en Menten Dilis
als mombers van de achtergelaten wezen van wijlen Verboven Marten. Ze verkopen aan
Wouters Adriaen het 4e deel in een heide genaamd De Kneeyvennen Heyde gelegen achter
Doffen renende oost Heylen Paulus, zuid Van De Goor Hendrick, west en noord zichzelf.
De verkoop is geschied voor de som van 10 guldens eens en heeft daarop gesteld 3
verdieren.
15 maart 1672 Verkoop van landen

[WLO-OGA740-336]

Extract van de conditie waarop de erfgenamen van Cluyts Merten hebben verkocht de
hiernavolgende koop van erfgoed inhoudende o.a. als volgt:
Volgen de condities van de verkoop … en is afgeroepen de heide aan de Heirstraet renende
oost Sprengers Jan, zuid Wouters Henricus, west Verherstraeten Peeter en noord de
heirbaene en waarvan Laenen Cornelis (zoon van Laenen Cornelius) de handslag heeft
bekomen voor de som van 82 guldens stellende daarop 10 hoogen. Laenen Cornelis den
oude stelt 2 hogen, Laenen Cornelis den jongen stelt nog een hoog.
Van het voorstaande huis en erve heeft Cluyts Jan (zoon van Cluyts Martinus) de handslag
bekomen voor de som van 295 guldens en stelt daarop 8 hoogen. Van De Goor Henrick
stelt 2 hogen, Cluyts Jan stelt nog een hoog.
Van de grote heide heeft Bellens Cornelis de handslag bekomen voor de som van 108
guldens en stelt daarop 4 hoogen. Menten Jacob stelt 2 hogen, Bellens Cornelis nog een
hooge. Item de 2 percelen hooiwas waarvan Van Lommel Jan de handslag bekomen heeft
voor de som van 100 guldens en stelt daarop 2 hoogen. Cluyts Jan (zoon van Cluyts
Martinus) stelt nog een hooge, Van Lommel Jan stelt nog 4 hoogen.
Depost stelt Wauters Adriaen op de koop van de 2 percelen hooiwas nog 9 hoogen.
Wauters Adriaen stelt daarna nog eens 2 hoogen.
12 oktober 1675 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-338]

Voor notaris Vermeeren residerende te Olen compareerden Smets Adriaen (inwoner van
Olen) die verklaard verkocht te hebben aan Vermeerbergen Adriaen zijn huis en hof met
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het binnenblok daaraan gelegen groot een half bunder gestaan en gelegen alhier aan De
Plaetse renende oost Peys Anthoni, zuid Verboven Hendrick, west De Plaetse en noord Meir
Peeter.
Volgen de condities van de verkoop … en is te weten dat op het voorstaande erf
tegenwoordig staat een huisje waarin tegenwoordig is wonende Bultckens Catlijn weduwe
wijlen Rosiers Jan welk huisje met de dood van de voorstaande weduwe zal worden
geschat. Als de koper hiermee niet akkoord is, zal de verkoper het huisje moeten afbreken
en moet de koper geven aan de kinderen van de voorstaande weduwe 10 guldens eens of 4
pattacons.
Op de voorstaande conditie heeft de koper Vermeerbergen Adriaen gesteld 10 hoogen of
verdieren. Vermeeren Willebort stelt nog 2 hoogen en de voorstaande koper nog een hoog.
18 oktober 1674 Verkoop van huis en landen

[WLO-OGA740-340]

Van Houdt Peeter (zoon van Van Houdt Joannes) voor zichzelf en ook als momber over de
minderjarige kinderen van Siegers Jan alhier present. Item Van Hout Elisabeth en Van
Hout Cattelijn op aggregatie van de schepenen van Westerlo als oppermomboren.
Ze verkopen aan Van Dijck Willem een huis met de landerijen daaraan gelegen, met nog
Willem Verstappen land, met nog de weide genaamd De Else. Dezelfde goederen zijn voor
de helft verkocht door Van Hout Peeter.
Volgen de condities van de verkoop … op de voorstaande conditie stelt Helsen Adriaen nog
18 hoogen en is daarmee koper gebleven.
1674 Rekwest

[WLO-OGA740-342]

Van Hout Peeter geassisteerd met Helsen Merten tot deze verkozen mede momber uit de
wet als schepen. Hoe dat hij als momber van de achtergelaten wezen wijlen … (niet
vermeld) het sterfhuis heeft belast gevonden met zware schulden en renten en vraagt om te
mogen verkopen erfgoederen om deze schulden teniet te doen.
27 september 1673 Verkoop van land

[WLO-OGA740-343]

Verhoeven Adriaen en Van Den Broeck Jan als mombers over de achtergelaten kinderen
van Verhoeven Jeroen en Volders Francijnken die alhier is mede comparerende en
geassisteerd met De Becker Adriaen haar man en momber. Ze verkopen een deel in een
perceel erve gelegen alhier tot Zoerle onder Westerlo renende oost Verlinden Adriaen, zuid
en noord Stevens Cerstiaen, west Van Echelpoel Dilis erfgenamen.
Volgen de condities van de verkoop … en is na het afroepen gemijnd bij De Becker Adriaen
voor de som van 160 guldens en stelt daarop nog 8 hoogen. Verhoeven Adriaen stelt 3
hoogen waarna de eerste koper nog 8 hoogen stelt. Op 28 september 1673 stelt Stevens
Cerstiaen op de voorstaande koop nog een hooge en is daarmee koper gebleven met het
uitgaan van de brandende kaars op 13 maart 1674.
27 september 1673 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-345]

(Beschadigd perkament) Steys Jan als last en procuratie hebbende van Smets Hendrick
(inwoner van Westerlo) verleden voor notaris Sebille tot Antwerpen residerende op 6 april
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1673. En welke Peeters Maeyken vrouw van de voorstaande Smets Hendrick … Ze
bekennen schuldig te zijn een jaarlijkse en erfelijke rente van 25 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, schuur en binnenblok groot tezamen 6 sillen
gelegen tot Westerlo bij De Vijfhuysen renende oost Van Hove Peeter, zuid s’heeren straat,
west Van Kerckhoven Jan en noord De Winter Hendrick. Item een half bunder heide renende
oost Van Kerckhoven Wouter, Van Kerckhoven Jan, west Van Laer Willem kinderen en
noord Van Hool Peeter. Het voorstaande huis verkregen van Helsen Adriaen en
Verstappen Anna …
2 juli 1674 Verkoop van land

[WLO-OGA740-348]

Anno 1674, 2 julii nomine amplissimi domini praelati proposuit d(ominus) prior conventui per
nolam capitularem solemniter convocato hora 8a ante meridiem, conditionem campi inculti
sterilis et aridi vulgo heijveldt siti sub territorio Westerloënsi in confinio Sweertsheijken qui
non fructificat monasterio et ob justas et fundatas rationes de facto existente bono emptore
ut divendatur expedit. Infra habebatur conventus consentit, eratque originale hujus per me
infrascriptum subsignatum quod attestor f(rate)r Bocx Albertus secretarius conventus.
Korte samenvatting: De proost heeft het convent voorgedragen om de heivelden op Het
Sweertsheijken te verkopen en het convent was daarmee akkoord.
11 juni 1674 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA740-349]

Van Gehuchten Frans en Boeckmans Jan als mombers van de onmondige kinderen van
wijlen Van Gehuchten Mayken en daar vader af leeft Boeckmans Hendrick ter ene zijde
en de voorstaande Boeckmans Hendrick ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over de
goederen die zijn achtergelaten in het voorstaande sterfhuis.
De voorstaande Boeckmans Hendrick zal zijn 3 kinderen namelijk Boeckmans Jan,
Boeckmans Elisabeth en Boeckmans Catrien oud ongeveer 4 jaren onderhouden van
kost en drank, linnen en wollen, … en dat zolang tot de kinderen gekomen zijn tot volwassen
staat. Hij zal dan moeten geven aan ieder kind 15 guldens, een koe met 3 veertelen koren.
De vader zal behouden al de havelijke meubelen en het vruchtgebruik hierover zowel wat
betreft de patrimoniale als de matrimoniale erfgoederen en dat tot de tijd dat de kinderen
volwassen geworden zijn.
11 februari 1674 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-351]

Voor notaris Vermeeren compareerde Vincx Lauwereys die verklaard verkocht te hebben
aan zijn broer Vincx Peeter een hofstede gelegen alhier aan De Plaetse binnen Westerlo
renende oost Wilders Aert, zuid s’heeren straat, west Pauwels Cornelis en noord De Leugen.
Vincx Lauwereys transporteert ook aan zijn broer Vincx Peeter zijn deel in een rente van
200 guldens.
29 december 1674 Huwelijkscontract

[WLO-OGA740-353]

Mijnheer De Clerck Dionisius (Luitenant etc.) en juffrouw Van Dommelen Dimpna zijn
wettige toekomende huisvrouw en verklaren alvorens te komen tot hun huwelijkse staat een
contract gemaakt te hebben om te beschikken over hun goederen.
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Ten eerste komende tot dispositie van hun gezamenlijk aan te brengen havelijke meubelen,
goederen, geld, schulden, acties en kredieten, … hebben zij comparanten de langstlevende
van hun beiden vrijmeester of vrijmeesteres gemaakt om daarmee te doen zijn of haar vrije
wil. Alle goederen zowel in Brabant, Artois, Henegouwen als elders mogen blijven gebruikt
worden door de langstlevende van hun beiden.
Als ze beiden aflijvig geworden zijn en er geen kinderen zijn, zullen hun goederen in 2 delen
verdeeld worden aan de struik van bloedswegen van hun beide families.
10 juli 1674 Verkoop van landen

[WLO-OGA740-355]

Bellens Adriaen en Verstappen Adriaen als mombers van de achtergelaten kinderen van
wijlen Verstappen Machiel daar moeder af was Bellens Jenneken. Ze zullen publiekelijk
verkopen een perceel land groot een sille genaamd Het Geerste Blocxken gelegen tot Oevel
renende oost het straatje, west Blampers Peeter, zuid weduwe Peeters Peeter en de misweg
gaande naar Gerhaegen.
Item een dries gelegen tot Buel groot 1,5 sille genaamd Den Haerbos renende oost Helsen
Geert, west de straat, zuid Sprengers Jan en noord Oyen Jan. Item een heide groot 1,5 sille
genaamd De Kuylheyde gelegen omtrent Het Groot Venne renende oost Caers Merten, west
de straat, noord Van Genechten Jan en zuid Verbist Geert.
Volgen de condities van de verkoop … en zullen de mombers ook nog verkopen een heide
genaamd De Ganse Heyde groot een bunder renende oost Sergers Jan, zuid de straat
gaande van Buel naar Olen, west … en noord de straat gaande van Neerbuel naar Olen.
Naar voorgaande conditie heeft Oyen Jan de palmslag behouden van het voorstaande
Geerst land voor de som van 262 guldens en stelt daarop 6 hoogen. Verherstraeten Carel
nog 2 hogen, Oyen Jan nog 4 hoogen.
Naar voorgaande conditie heeft Oyen Jan de palmslag gehad van de dries Den Haerbos
voor de som van 155 guldens en stelt daarop 4 hoogen. Verherstraeten Carel stelt alsnog 2
hogen, Oyen Jan nog eens 2 waarop Verherstraeten Carel nog 4 hoogen en Oyen Jan
nog eens 2 hoogen stellen.
Naar voorgaande conditie heeft Bellens Adriaen de palmslag bekomen van de
voorschreven heide genaamd Den Ganseheye voor de som van 90 guldens en stelt daarop
5 hoogen. Verherstraeten Carel stelt 1 hooge, Bellens Adriaen nog eens 4 hoogen.
Daems Jan nog 6 hoogen.
Op de voorschreven dries Den Haerbos heeft Sprengers Jan alsnog gesteld 8 hoogen ter
presentie van Helsen Adriaen en Huysmans Merten als getuigen. Op de voorstaande
heide genaamd De Ganseheye heeft Huysmans Merten gesteld nog 2 hoogen ter presentie
van Helsen Adriaen en Bellens Adriaen als getuigen.
Op het blocxken genaamd Het Gerste landt heeft Oyen Jan alsnog gesteld 6 hoogen ter
presentie van Van Elsen Jan en Van Hove Jan als getuigen. Van Hove Jan heeft hierop
alsnog 4 hoogen gesteld. Vervolgens heeft Van Hove Jan nog eens 3 hoogen gesteld op dit
land.
Op 11 juli 1674 heeft Oyen Jan op Het Gerste Block alsnog gesteld 6 hoogen. Dezelfde dag
heeft Oyen Jan ook nog gesteld op de dries genaamd Den Haerbos 4 hoogen. Op 12 juli
1674 heeft Sprengers Jan alsnog gesteld op deze dries 4 hoogen. Oyen Jan stelt
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vervolgens nog eens 3 hoogen op Het Gerste Blocxken en op 13 juli 1674 stelt hij ook nog
een hooge op de voorstaande dries.
Sprengers Jan heeft ook nog gesteld op de dries 4 hoogen. Op de voorstaande heide De
Ganse Heye heeft Smets Adriaen alsnog gesteld 10 hoogen op 15 juli 1674.
Na ontsteking van de kaars is koper gebleven van Het Gerste Blocxken Oyen Jan als laatste
hoger. Op den dries Den Haerbos stelt Sprengers Jan alsnog 3 verdieren en is hiermee als
laatste hoger koper gebleven. Op de heide De Ganseheye stelt Oyen Jan nog 2 verdieren
en is daarmee koper gebleven.
30 december 1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-362]

Conditie en voorwaarde van een perceel land gelegen onder het Graafschap van Olen groot
een sille en 25 roeden renende oost Helsen Catlijn, west Meir Hendrick, zuid Wauters
Adriaen erfgenamen en noord het straatje van Olen naar Noorderwijk. Dit perceel land
genaamd Den Loockert en is verkocht door Matthijs Merten aan Meir Peeter (koopman)
voor de som van 250 guldens.
Volgen de condities van de verkoop … zo stelt Meir Peeter 8 hogen, Peeters Hendrick nog
2 hogen, Meir Peeter nog 2 hoogen en is daarmee koper gebleven.
10 december 1675 Verkoop van landen

[WLO-OGA740-364]

Van Uytsel Jan verkoopt aan Verherstraeten Merten (zoon van Verherstraeten Martinus) 3
percelen erve, heide als land gelegen onder Olen renende het eerste perceel oost Spapen
Peeter erfgenamen, zuid Goir Jan, west de straat van Meeren naar Gerheyen en noord
Vervecken Willem erfgenamen. Het 2e perceel renende oost Meir Adriaen, zuid
Verherstraeten Merten, west Vermeulen Adriaen en noord de straat van Oosterwijk naar
Oevel. Het 3e perceel renende oost Goir Jan, zuid Van Eynde Jan erfgenamen, west de
straat en noord Bellens Adriaen.
Deze percelen verkocht voor de som van 50 guldens en heeft daarop gesteld 2 verdieren.
Huysmans Merten stelt nog een verdier en de voorstaande Verherstraeten Merten ook
nog een verdier.
5 februari 1675 Verhuur van huis

[WLO-OGA740-366]

Van Outsel Jan verhuurd aan Van Dijck Merten (zoon van Van Dijck Adrianus) een huis
met de landen, weiden en heiden daartoe behorende samen gestaan en gelegen tot Gelindel
en dat voor de termijn van de 3 eerstkomende jaren. Volgen de verdere condities van de
verhuur …
24 oktober 1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-368]

Voor notaris De Winter compareerde Beultkens Cattelijn achtergelaten weduwe van
Soeten Peeter geassisteerd met een vreemde momber en heeft volmacht gegeven aan
Kenens Joannes om in haar naam te compareren voor de heer Drossaard en schepenen
van Westerlo en aldaar op te dragen tot behoef van Van Outsel Franchoys een perceel
erve als de comparante in haar huwelijk heeft verkocht voor de som van 100 guldens
renende oost s’heeren straat, zuid Peeters Peeter, west Geeben Frans en noord Van Dijck
Merten.
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[WLO-OGA740-370]

Voor notaris De Pieters residerende te Antwerpen compareerde heer en meester Nuyts
Nicolaes (oud-schepen van Antwerpen) en Jonker Nuyts Balthazar (kapitein van zijne
majesteit) ter ene zijde en Jonkvrouw Nuyts Isabella (hun zuster) met jonker Van
Blockhoven Maximiliaen (drossaard van Westerlo) haar man en momber ter andere zijde.
Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen achtergelaten bij wijlen juffrouw Nuyts
Catharina die hun zuster was alsook de goederen die gemaakt zijn aan de comparanten
volgens het testament van wijlen juffrouw Nuyts Anna Maria die ook hun zuster was.
De voorstaande Nuyts Isabella met haar man en momber zullen daarvan hebben en
behouden 1200 guldens kapitaal met de onbetaalde achterstellen daarvan sedert 4 juli 1674
die de gemeente en inwoners van Westerlo bekend hebben schuldig te zijn aan Tibours
Huybrecht en zijn huisvrouw Bertels Geertruyt en daarvan beloofden interesten te betalen.
Item de rente van 50 guldens jaarlijks die ook gehouden wordt tegen de gemeente Westerlo
en haar inwoners. Ook nog de helft van 120 guldens erfelijke rente tot last van de stad
Antwerpen op de naam van juffrouw Van Corterende Emerentiana? en staande in de boek
der rentmeesters nr. 200 en is deze rente bij een voorgaande kaveling van goederen van
hun ouders op 28 juni 1662 voor de notaris Van Phieseghem? gepasseerd en de
voorstaande helft van voorstaande rente onder kavel C bevallen aan de voorstaande Nuyts
Isabella.
De heren Nuyts Nicolaes en Nuyts Balthazar zullen behouden al de andere goederen die
door de voorstaande juffrouwen Nuyts Catharina en Nuyts Anna Maria zijn achtergelaten.
13 november 1675 Verkoop van landen

[WLO-OGA740-372]

Menten Jaques en Bertels Hendrick als mombers van het achtergelaten weeskind van
wijlen Van De Perre Magriet met name Peeters Elisabeth daar vader af is Peeters Jan
zullen verkopen enkele erfgronden uit kracht van testament.
Ten eerste een bempd gelegen tot Strateneynde onder Westerlo geheten Crommentijsbempt
groot 160 roeden. Item het 4e deel van een heide geheten De Rauwheyde gelegen onder het
gehucht van Meeren. Item een perceel land gelegen onder het gehucht Buel en genaamd De
Dellen groot een sille en 30 roeden. Item nog 2 percelen weide of dries gelegen aan De
Teunstraet die verhuurd worden aan Verboven Adriaen en Van Eynde Anthoni.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft Bellens Adriaen het voorstaande land De
Dellen gemijnd voor de som van 160 guldens en stelt daarop nog 6 hoogen. Verhoustraten
Carel stelt nog een hooge en de voorschreven Bellens Adriaen ook nog eens een hooge.
Vervolgens stelt Oyen Peeter nog 5 verdieren.
Bellens Adriaen heeft de voorstaande 2 drieskens gemijnd voor de som van 75 guldens en
stelt daarop 4 hoogen. Verhoustraten Carel stelt nog een hooge waarop Bellens Adriaen
nog een hooge stelt.
T’Syen Jan heeft de voorschreven bempd gemijnd voor de som van 360 guldens en stelt
daarop 15 hoogen. Daems Jan stelt nog een hooge en T’Syen Jan ook nog eens 3 hoogen.
Helsen Adriaen stelt ook nog eens 2 hoogen.
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Daems Jan heeft gemijnd De Rauwheyde voor de som van 50 guldens en stelt daarop 4
hoogen. Daems Jan den jongen stelt nog een hooge, de voorstaande Daems Jan ook nog
een hoog.
Op 10 december 1675 na het ontsteken van de kaars is Oyen Peeter koper gebleven van
het perceel De Dellen. Van de 2 drieskens is koper gebleven Bellens Adriaen en De
Rauwheyde is verkocht aan Daems Jan.
30 december 1675 Schuldbekentenis

[WLO-OGA740-376]

De ondergeschreven bekend ontvangen te hebben van Van Vuekem Peeter den jongen de
som van 440 guldens de welke hij mij hier te Brussel heeft geleend en beloof hem de
voorschreven som van 440 guldens in dezelfde stad te restitueren en daarvoor verbindende
mijn persoon en goederen present te toekomende. Ondertekend: Wijnants van Rosan A.
22 januari 1675 Verkoop van schaarhout

[WLO-OGA740-377]

Oyen Henricus als gelaste van zijne Excellentie Heer Markies etc. zal publiekelijk verkopen
aan de meestbiedende schaarhout. Volgen de condities van de verkoop … en de lijst met
kopers.
31 oktober 1679 Kwitantie

[WLO-OGA740-379]

De erfgenamen van de weduwe Schellens Willem en Henderickx Ferdinandus …
28 december 1675 Verkoop van schuur en land

[WLO-OGA740-380]

Goor Jan (zoon van Goor Michael) verkoopt aan Bellens Geraert een schuur en de helft
van het binnenblok en het hoekje achter de schuur zo en gelijk dit bij scheiding en deling is
bevallen op de voorstaande Goor Jan gelegen tot Gerheyden renende oost de straat, zuid
Verbist Merten, west de straat en noord Van Eynde Adriaen.
Item de helft van een blok gelegen in De Bulderbosschen waarvan de andere helft is
competerende aan Verheystraeten Merten groot in het geheel een half sille renende oost
Spapen Peeter erfgenamen, zuid Bellens … erfgenamen, west een straatje en noord …
Willem erfgenamen.
15 februari 1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-382]

Vleugels Cornelis verkoopt aan Van Lommel Jan een perceel heide als Leysen Peeter
zijn deel daarvan heeft naast het land … en dat voor de som van 25 guldens. Volgen de
condities van de verkoop … Van Lommel Jan stelt 2 hogen, Van Leysen Marten een hoge,
Van Lommel Jan nog 2 hoogen.
De schepenen van Herentals als oppermomboren van alle wezen hebben gehoord de
momboren Vleugels Sebastiaen en Verboven Merten … tot het doen van de goedenis …
als Vleugels Cornelis … actum 13 maart 1675.
Op 15 februari 1675 heeft Vleguels Cornelis verkocht aan Leysen Peeter een perceel land
genaamd Peeter Huysmans groot 3 sillen renende oost Van Lommel Jan, zuid Wouters
Catlijn, west Verbiest Adriaen en noord … Volgen de condities van de verkoop … en stelt
Leysen Peeter 8 hoogen. Verbiest Merten stelt een hooge, Leysen Peeter nog 6 hoogen.
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Op 26 januari 1675 bekend Vleugels Cornelis verkocht te hebben aan Vermiert Wouter
een perceel heide gelegen in De Hoeverheyde groot een bunder. Dit perceel is gekocht
geweest van de erfgenamen van … Peeter.
Op 15 februari 1675 heeft Vleugels Cornelis verkocht aan Leysen Peeter een perceel
heide. Volgen de condities van de verkoop … en is ook nog voorwaarde dat Leysen Peeter
ook moet wegenis geven aan Vleugels Cornelis over de eerste heide die hij gekocht heeft
van de erfgenamen Cluyts Merten, ook van dezelfde Leysen Peeter gekocht heeft de weg
om te mogen rijden van de straat …
25 oktokber 1674 Minnelijke schikking

[WLO-OGA740-386]

Convents Jan vader van Convents Amant heeft in der minne verheven Daems Jan over
het kwetsen van zijn zoon Convents Amant … dat hij zal betalen de kosten van de chirurg
…
25 oktokber 1674 Verhuur van land

[WLO-OGA740-387]

Peeters Peeter verhuurd aan Mierlandts Jan een perceel land groot 3 sillen en gelegen
onder Heultje en dat voor de termijn van 6 jaren. Volgen de condities van de verhuur …
10 mei 1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-388]

(Onvolledige akte) … en is koper gebleven Sprengers Wouter voor de som van 625
guldens en stelt daarop15 hoogen. Helsen Merten stelt nog 2 hogen, Sprengers Wouter
nog 3 hoogen. Op 12 mei 1675 stelt Soeten Adriaen alsnog 15 hoogen. Op 28 mei 1675
stelt de eerste koper nog een hooge en is daarmee koper gebleven.
Op de voorstaande conditie en in dezelfde kwaliteit zullen de voorstaande mombers
verkopen zeker perceel land genaamd Het Laervelt groot een half bunder renende oost
Verherstraeten Willem erfgenamen, west het Veldstraatje, zuid haarzelf en noord De
Cappelle Bemt. Dit goed is verkocht aan Helsen Jan voor 340 guldens en stelt daarop 10
verdieren. Helsen Merten stelt nog 2 hogen, de eerste koper nog 8 hoogen …
1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-390]

Conditie van verkoping van de erfgenamen Bruyndoncx Peeter tegen Helsen Adriaen en
Soeten Adriaen.
Van Den Bruel Adriaen en Goris Willem als mombers van de kinderen van Bruyndoncx
Peeter daar moeder af leeft Van Halfen Mayken zullen publiekelijk verkopen een perceel
land genaamd Het Verbent groot een bunder renende oost zichzelf, west het Veldstraetje,
zuid Helsen Peeter erfgenamen en noord Soeten Peeter erfgenamen.
Dit perceel wordt verkocht voor los en vrij behalve 300 guldens kapitaal aan T’Syen Cathlijn
tot Herentals welke rente de koper zal vermogen uit zijn kooppenningen af te leggen. Volgen
de condities van de verkoop … (rest akte niet meer ingeschreven)
13 april 1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-392]

Lauwen Susanna weduwe van wijlen Robrechts Franchois uit kracht van testament en
met toestemming van Lauwen Martinus als gekozen momber in het voorstaande testament
vermeld en ook met toestemming van heer Cools Joannes als gelaste van de voorstaande
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Lauwen Martinus en ook als momber van de moederlijke zijde van de kinderen van
voorstaande Robrechts Franchois en Lauwen Susanna. En … (niet vermeld) als momber
van de vaderlijke zijde.
Ze verkopen aan Cuypers Huybrecht een perceel erve, heide en weide gelegen onder
Westerlo groot een bunder renende oost Van Rijmenant Francois, west dezelfde, zuid
Markies van Westerlo en noord de straat.
Volgen de condities van de verkoop … en is gemijnd bij Cuypers Huybrecht voor de som
van 200 guldens en 2 pattacons en stelt daarop 12 hoogen. Cleymans Cornelius nog een
hooge, Van Rijmenant Francois nog 15 hogen, Cuypers Huybrecht nog 6 hoogen. Op 19
april 1675 stelt Hermans Hendrick alsnog 15 hoogen. Van Cauwenbergh Catharina nog 5
hogen, de eerste koper nog een hooge en de voorstaande Hermans Hendrick ook nog een
hooge. Compareerde alsnog de voorschreven Hermans Hendrick en stelt alsnog 10 hoogen
actum 22 april 1675 en is hiermee koper gebleven op 18 september 1675.
1675 Verkoop van land

[WLO-OGA740-394]

Pauwels Cornelis verkoopt een perceel weide en heide genaamd Het Leyperheyken
gelegen onder Olen en dit uit kracht van testament aan hem gemaakt vanwege zijn tante
Peeters Dympna renende oost Kapittel van Lier, west de straat, zuid Cools Peeter en noord
Grootjans Jan.
Volgen de condities van de verkoop … en heeft de handslag ontvangen Peeters Hendrick
voor de som van 40 guldens en stelt daarop 12 hoogen. Wellens Jan stelt nog een hooge
en Peeters Hendrick nog 2 hoogen. Vervolgens biedt Peeters Hendrick nog eens 5
hoogen en is hiermee koper gebleven.
22 oktober 1675 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-396]

De schout van Tongerlo in kwaliteit als momber van de kinderen en erfgenamen
achtergelaten bij wijlen Loverius Jan en ook als gelaste van Van Boickel Abraham als
getrouwd met Loverius Catharina. Hij zal publiekelijk verkopen een huis, schuur en
aanhorigheden gelegen in De Plaetse van Westerlo.
Volgen de condities van de verkoop … en is gemijnd bij Bertholomeus Jan (zoon van
Bertholomeus Antonius) en stelt daarop 35 hoogen. Hermans Hendrick stelt nog 5 hoogen
en Bartholomeus Jan nog eens 10 hoogen en is daarmee koper gebleven.
16 maart 1675 Rekwest

[WLO-OGA740-399]

Van Dijck Magdaleen geassisteerd met een vreemde voogd haar verklaart dat zij in uiterste
nood van levensmiddelen met haar klein kind geen oplossing vindt tot hun onderhoud als het
lichten van een obligatie van 50 guldens die verstorven is op het voorstaande kind …
18 september 1675 Akkoord over erfgoederen

[WLO-OGA740-400]

Van Outsel Jan (zoon van Van Outsel Joannes) en zijn broer Van Outsel Frans verklaren
tot akkoord gekomen te zijn over de geschillen die zij hebben tegen hun zuster Van Outsel
Maria en haar man Van Dijck Merten over de woning en conditie die zij hebben gedaan met
hun vader zaliger over hun gelijke goederen.
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De 2e comparanten zullen volgens de conditie met hun overleden vader gemaakt de aldaar
gestelde goederen mogen gebruiken naar haar goeddunken enz …
16 maart 1675 Scheiding en deling

[WLO-OGA740-401]

Scheiding en deling gedaan tussen Wellens Joannes en De Clerck Dionisius en dat over
zeker 2 half bunders land.
Het eerste half bunder land is gelegen naast het erf van Verborcht Mattheus zuidwaarts en
zal behouden blijven aan Wellens Joannes. Voor de andere 2 partijen wordt gesteld 1,5
bunder land gelegen noordwaards van Pauwels Cornelis en de straat …
10 oktober 1675 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-403]

Jonker Van Blockhoven Maximiliaen (drossaard van Westerlo) als momber van de
onmondige kinderen van wijlen jonker Van Blockhoven Joris en juffrouw Van
Craeywinckel Cecilia zal publiekelijk verkopen een groot huis en een klein huis daaraan
gelegen genaamd Den Ketel met de schuur en hof gelegen in De Casteelsche Straete
renende oost en zuid Peeters Peeter erfgenamen, west De Casteelsche Straete, noord De
Plaetse.
Volgen de condities van de verkoop … en is koper gebleven Verrijt Jan voor de som van
890 guldens en stelt daarop 10 hoogen. Secretaris Vermeeren stelt nog 2 hogen, de
voorstaande koper nog 12 hogen, secretaris Vermeeren vervolgens nog eens 2 hoogen. De
eerste koper nog eens 4 hoogen.
Volgens de voorstaande conditie heeft Hermans Hendrick nog 15 hoogen gesteld. Bertels
Jan stelt vervolgens nog eens 12 hoogen. De koper Verbist Jan stelt nog eens boven de
voorstaande gestelde hoogen 10 hoogen. Bartholomeus Jan stelt daarop nog eens 15
hoogen. Vervolgens stelt Van Den Brande Andries nog 15 hoogen waarop Bartholomeus
Jan nog eens 15 hoogen stelt. Pellen Amant stelt alsnog 15 hoogen en is hiermee koper
gebleven.
24 december 1675 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-405]

Voor notaris Aerts residerende tot Brussel compareerden Wijnants Van Rosan Adriaen en
zijn huisvrouw Van Lieberghe Elisabeth die bekennen ontvangen te hebben van juffrouw
Meynen Margarita een som van 500 guldens eens. Hiermee vervallende een obligatie
aangegaan op 5 augustus 1672 voor notaris Thijs.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een half bunder gelegen te Westerlo
en genaamd De Lengen renende oost zichzelf, zuid en west Van Den Berghe Nicolaes,
noord Celen Jan. item hun huis met stallingen, hof en de schuur gestaan en gelegen op De
Plaets van Westerlo.
22 oktober 1675 Verkoop van huis

[WLO-OGA740-409]

De schout van Tongerlo in kwaliteit als momber van de kinderen en erfgenamen
achtergelaten bij wijlen Loverius Jan en ook als gelaste van Van Bockel Abraham als
getrouwd met Loverius Catharina. Hij zal publiekelijk verkopen een huis, hof, schuur en
aanhorigheden gelegen in De Plaetse van Westerlo renende 3 zijden de straat en de 4e zijde
Segers Joris erfgenamen.
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Volgen de condities van de verkoop … en is gemijnd bij Bertholomeus Jan (zoon van
Bertholomeus Antonius) en stelt daarop 35 hoogen. Hermans Hendrick stelt nog 5 hoogen
en Bartholomeus Jan nog eens 10 hoogen en is daarmee koper gebleven.
19 december 1675 Verklaring

[WLO-OGA740-411]

Voor notaris Vermeeren residerende te Olen compareerde Peeters Sebastiaen, brouwer
van stiel en ongeveer 60 jaren oud en inwoner van Westerlo. Item Hermans Hendrick,
waard en brouwer oud ongeveer 44 jaren. Beiden gecompareerd op verzoek van Stijnen
Marcelis wijnstoker binnen Herentals.
Ze verklaren dat het dikwijls is gebeurd dat zij in het brouwseizoen van de ene heer nog een
half ton bier meer of minder hebben gehad als de andere heer is dikwijls een ton gevende …
20 december 1675 Verklaring

[WLO-OGA740-412]

Peeters Sebastiaen en Van Tongerloo Jan hebben op verzoek van Maesmans Jan en
Van IJsendijck Andries en hebben verklaard dat het dikwijls is gebeurd dat zij in het
brouwseizoen van de ene heer nog een half ton bier meer of minder hebben gehad als de
andere heer is dikwijls een ton gevende …
28 september 1675 Verhuur van schapen

[WLO-OGA740-413]

Voor notaris Van Rosan compareerde Fens Niclaes die verklaard dat hij overlaat aan Van
De Velde Jan voor een termijn van 3 jaren 31 schapen en lammeren. Volgen de condities …
Voor notaris Van Rosan compareerde Fens Niclaes die verklaard dat hij overlaat aan
Celen Niclaes voor een termijn van 2 jaren zijn hooi en schapen tot 30 in getal te weten 28
ooien met 2 lammeren. Volgen de condities … Actum 8 december 1675.
29 november 1675 Verkoop van dieren

[WLO-OGA740-414]

Bertels Dielis verkoopt aan Fens Niclaes zijn … met een witte plek op den buik voor de
som van 22 guldens die de voorstaande comparant bekend ontvangen te hebben …
8 december 1675 Verhuur van schapen

[WLO-OGA740-416]

Voor notaris Van Rosan compareerde Fens Niclaes die verklaard dat hij overlaat aan
Celen Niclaes voor een termijn van 2 jaren zijn hooi en schapen tot 30 in getal te weten 28
ooien met 2 lammeren. Volgen de condities … Actum 8 december 1675.
28 september 1675 Verhuur van schapen

[WLO-OGA740-417]

Fens Niclaes verklaard voor een termijn van 3 jaren overgegeven te hebben aan Van De
Velde Jan 31 schapen. Volgen de verdere condities …
21 maart 1676 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-419]

Wijnants Peeter en zijn vrouw Verhoustraeten Anna verklaren schuldig te zijn aan Fens
Niclaes een som van 150 guldens. Als onderpand wordt gegeven een blokske gelegen aan
De Diestersche Baene kort achter Verwimp Peeter.
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Op 22 juli 1676 is gecompareerd Wijnants Peeter die bekend alsnog ontvangen te hebben
uit handen van Fens Niclaes de som van 15 guldens bovenop de 150 guldens die hij al
ontvangen had.
11 maart 1676 Verkoop van vee

[WLO-OGA740-421]

Peeters Willem verklaard verkocht te hebben aan Fens Niclaes een zwarte koe met een
witte staart die het doorverkoopt aan Claes Jan. Volgen de verdere condities van de verkoop
…
Compareerde Van Hoevene Peeter wonende in de vrijheid en het land van Kuyck die
verklaard te pretenderen Luyten Dilis (inwoner van …) een som van 16 pattacons …
11 maart 1676 Verkoop van vee

[WLO-OGA740-423]

Fens Niclaes ter ene zijde en Verwimp Peeter (inwoner van Geel) ter andere zijde. De 2e
comparant verklaard verkocht te hebben aan de eerste comparant een rode koei. Volgen de
verdere condities …
Geerts Philipus verklaard verkocht te hebben aan Fens Niclaes een rode koei met een
witte plek op de buik. Volgen de verdere condities …
Peeters Willem verklaard verkocht te hebben aan Fens Niclaes een zwarte koe met een
witte staart die dezelfde doorverkoopt aan Claes Jan. Volgen de verdere condities …
21 maart 1676 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-425]

Wijnants Peeter en zijn vrouw Verhoustraeten Anna verklaren schuldig te zijn aan Fens
Niclaes een som van 150 guldens. Als onderpand wordt gegeven een blokske gelegen aan
De Diestersche Baene kort achter Verwimp Peeter.
Op 22 juli 1676 is gecompareerd Wijnants Peeter die bekend alsnog ontvangen te hebben
uit handen van Fens Niclaes de som van 15 guldens bovenop de 150 guldens die hij al
ontvangen had.
11 maart 1676 Lening met onderpand

[WLO-OGA740-427]

Fens Niclaes ter ene zijde en Verwimp Peeter (inwoner van Geel) ter andere zijde. De 2e
comparant verklaard verkocht te hebben aan de eerste comparant een rode koei. Volgen de
verdere condities …
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WLO-OGA741-002
Op heden 10 februari 1676 compareerde voor mij ondergeschrevene in absentie van mij
notaris en getuigen onder te noemen Marck Bellens Christiaenssone met zijn huisvrouw
Adriana Geeben dewelke bekende verkocht te hebben aan Mr. Jan Bulckens, koster en
schoolmeester alhier, alhier present en deze koop accepterende van zeker perceel erve
gelegen achter de pastorie van Olen genaamd “ het stuijckx “ groot omtrent honderd en
dertig roeden. Palende oost de pastorie goeden, zuid Adriaen Van De Weijer, west “ het
doffens venneken “ en noord de straat … uit de erfgoederen gekomen van zowel de
vaderlijk als moederlijke zijde …
Comparant Marck Bellens verklaarde verkocht te hebben de voorschreven erve met
toestemming van zijn moeders broers en zusters. Koper Jan Bulckens zal moeten betalen
zonder korten aan kooppenningen principaal zes guldens aan de moeder van Marck
Bellens voor het uitscheiden van haar touchte …
Koper betaalde de som van zes honderd guldens eens en mits de erve voorschreven
verkocht alsnog aan huur heeft Lenaert Patroons zo werd besproken dat den koper ten
dage der goedenis de erve zal aanvaarden.
In presentie van Jan Daems en Jan Van Elsen als getuigen hiertoe geroepen.
Testor Swinnen kapelaan van Olen.
WLO-OGA741-004
Op heden 18 maart 1676 compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Van Lommel en
Adriaen Van Lommel welke comparanten bekenden verkocht te hebben aan Jan Daems
den ouden zeker perceel erve of land gelegen onder Olen geheten “ den stockbergh “.
Palende oost de Herstraete zuid Andries Vekemans, west en noord de erfgenamen Machiel
Verachtert en dat om en mits de som van 155 guldens te betalen ten dage der goedenis.
Actum datum als boven en ter presentie van Mr. Jan Bulckens en Willem Wuijts als getuigen
en stelde de voorschreven koper 12 verdieren bij en Jan Daems den jongen nog één …
Quod attestor Wilb. Vermeeren openbaar notaris.
WLO-OGA741-005
Wij deze ondergetekenden bekennen schuldig te zijn aan Juffrouw Florentina Volders onze
nicht de som van honderd guldens en dat in geleend geld, waarvoor wij beloven haar binnen
het jaar wederom te restitueren waartoe wij verobligeerden onze persoon en goederen.
Actum Brussel deze 19 mei 1676. Get. Elisabeth Van Liebergen en A. Wijnants Van
Rosan. Quod attestor J. Van Loy notaris.
WLO-OGA741-006
Op heden 14 maart 1676 compareerde voor mij openbaar notaris, Merten Van Olmen en
Elisabeth Peeters zijn huisvrouw, welke bekende verkocht te hebben aan Jan Meermans
en Machiel Meermans en hun medezusters en broers hier present en deze koop
accepterende van zeker twee percelen erve of land gelegen tot Boeckel onder Olen wetende
de voorschreven percelen Govaerts Leengoed. Palende het eerste perceel oost de kinderen
Merten Hermans, zuid Dingen Van Eijnde west de veldstraat en noord zijn eigendom. Het
ander perceel palende oost de erfgenamen Peeter Peeters, zuid zij zelf verkopers, west
Geert Verbist en noord de straat, en dat voor de som van zeven honderd guldens te betalen
ten dage der goedenis.
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Jan Meermans stelde op de voorzegde koopsom nog veertig hoogen, Adriaen Van
Lommel nog een hooge, alles ter presentie van Merten Van Bijlen en Adriaen Mans als
getuigen. Quod attestor Wilb. Vermeeren.

WLO-OGA741-008
Heden deze eerste maart 1676 compareerde voor mij notaris en getuigen Peeter Van
Genechten Christianssone en bekende verkocht te hebben aan Peeter Van Genechten
Huijbrechtssone zekere helft van een hoeve tot Olen, zo gelegen onder Olen en Geel, met
land, weiden, heide appendentien en dependentiën van dien zo het gekomen is van Peeter
Peeters cum uxore zoveel de verkoper toekomt en pachter in huring gehad heeft, zo
leengoed, cijns goed, vrij goed en andere volgens huurcedule van Peeter Peeters
Peeterssoon partijen bekent, en dat voor de som van vijftien honderd guldens en de andere
helft op het wel behagen van de mede condividenten en partionarissen in dit geval … voor
vijftien honderd guldens en te samen zo voor drie duizend guldens en dat op conditie
navolgende. Aan Merten Verluijten borgemeester als lijfkoop voor pontgeld, goeden missie
en schrijfsel en alle onkosten half en half te moeten afbetalen. Actum ter presentie van
Henrick Wuijts en Merten Verstappen getuigen.
Op de voorzegde koopsom stelde den koper nog 27 hoogen, Merten Verstappen twee
hoogen, Peeter Van Genechten koper alsnog een hooge, Christiaen Van Den Wijer twee
hoogen en koper Peeter Van Genechten Huijbrechtssone nog een hooge.
Actum coram Henrick Wuijts Willemssone en Merten Verstappen stadhouder Hermans en
meer anderen als getuigen. Huijbrecht Van Genechten vader der voorzegde kopers heeft
mij notaris gesteld deze 14 maart 1676 zeker consent en decreet van meijer en schepenen
van Veerle, geabstineerd bij Mattheus Peeters en Henrick Van Dungenen wettelijke
voogden over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Adriaen Peeters daar
moeder af leeft Elisabeth T Sijen …
Dienvolgens 15 maart 1676 compareerde Huijbrecht Van Genechten op conditie
voorschreven en approbatie voorschreven heeft op beide kopen voorschreven gesteld
alsnog 28 hoogen, den stadhouder van Geel Hermans nog een hooge, Huijbrecht Van
Genechten alsnog een hooge. Coram Willem en Jan Van Broeckhoven als getuigen. Quod
Attestor Thomas Van Bijlen notaris.
Op 31 maart 1676 na de kaarsbranding is Peeter Van Genechten Peeterssone koper
gebleven.
WLO-OGA741-012
Op heden 23 februari 1676 compareerden Jan Verbist en bekende verkocht te hebben aan
Jan Verstappen zeker perceel weide gelegen tot Gelindel omtrent “ den balschen bosch “
hun beide bekent en dat met hoogen en verdieren.
Op al de voorgelezen condities beloofde de koper voor het goed te betalen een som van
vijftig guldens en stelde daarop tien hoogen, Peeter Heijlen stelde nog een hooge bij en den
eerste koper ook nog een hooge, ter presentie van Jan Sannen en Peeter Heijlen als
getuigen. Op 29 ferbruari stelde Adriaen Van Kerckhoven nog vier hoogen bij, present Jan
Helsen en Jan Sannen. Jan Verstappen stelde nog een hooge. Quod attestor Hendrick De
Winter notaris publicus.
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WLO-OGA741-013
Conditie en voorwaarden waarop Jan Verbist Adriaenssone bekende verkocht te hebben
aan Adriaen Willems ten deze present en de koop accepterende van zeker perceel heide
gelegen omtrent “ de goorheijde “ groot omtrent anderhalve zille.
Op de voorschreven condities beloofde den koper op het voorschreven goed te betalen de
som van 50 guldens en een dukaton en stelde bovendien nog drie hoogen. Jan Sannen
stelde twee hoogen bij, Adriaen Willems stelde daarop nog een hooge bij.
Aldus gedaan en geschied ter presentie van Mr. Peeter Heijlen en Jan Verstappen. Op 2
maart stelde Jan Van Olmen nog tien hoogen bij. Quod attestor Hendrick De Winter notaris.
WLO-OGA741-014
In Naeme ons Heeren amen
Bij dit tegenwoordig openbaar instrument van testament zij konde en kennelijk eenen iegelijk
dat voor mij Henricus De Winter openbaar notaris tot Soerle Parwijs residerende
compareerden Jan Wuijts en Maria Geens zijn huisvrouw, den voorzegde Jan Wuijts
gezond en zijn huisvrouw ziek te bedde liggende nochtans beiden hun verstand wel machtig,
welke comparanten verklaarden te disponeren van hun goederen bij dit hun tegenwoordig
testament en uiterste wille.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke
uitvaart. Dispositie van hun tijdelijke goederen alsnog te geven aan hun wettig kind bij naam
Adriaen Wuijts en als het gekomen is tot een staat en ouderdom van 24 jaar de som van
vijftig guldens eens te betalen.
Aangaande de erfelijke goederen maken zij deze aan elkaar en met de touchte gedurende
hun verder leven lang.
Aldus gedaan en geschied ter presentie van den Eerwaarde heer Elco De Com onderpastoor
tot Westerlo en Jan Helsen Geertssone als getuigen. Quod attestor Henrick De Winter
notaris publicus.
WLO-OGA741-017
Op heden deze 18 maart 1676 compareerde voor mij openbaar notaris tot Olen residerende,
Jan De Becker gehuwd met Gommerijn Van Gelder dewelke bekend verkocht te hebben
aan Adriaen Vermeerbergen hier present en deze koop accepterende van zeker plek erve
of land genaamd “ het delleken “ groot omtrent een zille. Palende oostt de erfgenamen
Hendrick Heijns, zuid de verkopers, west Elisabeth Van Belle en noord Heilken Cluijts en dat
voor de som van 150 guldens.
Aldus gedaan en gedaan ter presentie van Jan Cluijts en Peeter Janssen als getuigen.
Koper stelde op deze koop acht hoogen, Adriaen Janssen stelde nog nog een hooge bij, de
koper nog één. Quod Attestor Wilb. Vermeeren.
Jan Bulckens stelde nog tien hoogen bij en daarna nog drie hoogen ter presentie van
Merten Meir en Peeter Peijs als getuigen.
WLO-OGA741-019.
Hendrick Smits ter ene en Nicolaes Van Hout ter andere welke voorstaande eerste
comparant aan de tweede comparant getransporteerd heeft zeker zijn eerste comparants
twee koeien en de tweede comparant kosteloos en schadeloos zouden hebben … Aldus
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gedaan deze 13 juli 1676 ter presentie van Jan Peetermans Janssone en Cornelis Wouters
als getuigen.
WLO-OGA741-021
Op heden 18 februari 1676 zullen Peeter Tuerelincx en Willem Beckendorps als voogden
van de kinderen daar vader van was Anthoni Tuerelincx en moeder nog in leven zijnde
Elisabeth Beckendorps verkopen voor alle man, zeker huis en huisveld groot te samen
omtrent de drie honderd zes en zeventig roeden “ het Venken “ groot omtrent 100 roeden,
het bos en land bij dezelfde gekocht van de erfgenamen Bacx onder het klein veldeken
liggende met de straat groot 10 roeden.
Eerst verkopen en waranderen de voorstaande verkopers het huis en huisveld voor en op
zijnen behoorlijken heere bevonden cijns en alsnog op de last van honderd vijftig guldens
kapitaal aan weduwe Adriaen Van Roye en alsnog vijfentwintig guldens kapitaal aan de
kerk van Hulshout … Volgen de verdere verkoopswaarden …
Het huis en huisveld is ingemijnd bij de meyer Mangelschots voor de som van 175 guldens
boven de voorstaande rente van 175 guldens en stelt 22 hoogen, de heer pastoor van
Hulshout stelt een hooge, de meyer Mangelschots stelt alsnog een hooge.
De weide is ingemijnd bij Peeter Tuerelincx voor de som van 7 guldens en 10 stuivers
boven de voorstaande kapitale rente van 220 guldens en heeft de koper gestelt acht hoogen.
De voorstaande stelt alsnog twee hoogen, Adriaen Peeters stelt alsnog tien hoogen,
Adriaen Peeters heeft alsnog gesteld vijf hoogen ten presentie van Merten Dauwen en
Adriaen Verlooffel deze 19 februari 1676. Peeter Tuerelincx heeft gesteld nog een hooge.
Het bos en land is ingemijnd bij Henrick Van Laef(?) voor de som van 225 guldens … en
heeft de koper gesteld 2 hoogen …
Volgende koop is ingemijnd bij meyer Mangelschots voor de som van 84 guldens, de
voorstaande koper stelt 10 hoogen. Peeter van Roye stelt 8 hoogen, Jan Van Roye stelt
alsnog een hooge, Peeter Van Roye stelt alsnog een hooge …
Op heden datum de kaars ontstoken om … die gekocht heeft Peeter Tuerulinx en is aan
deze als laatste hooger bij uitgang koper gebleven …. Op heden dato de kaars ontstoken, en
het bos gekocht heeft Henrick Manghelschots heer meijer en … Quod attestor notarius
WLO-OGA741-027
Wij Merten Heijlen, Jan Goijvaerts en Baltasar Thiebourts schepenen des lands en
markizaat van Westerlo, maken konden dat voor ons compareerde Jan Wouters die
bekende schuldig te wezen aan Jan Aerts een kapitale rente van zestig guldens jaarlijks met
intrest te betalen van jaar tot jaar.
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand een huis en hof met de landen daaraan
gelegen groot tezamen omtrent drie zille. Palende oost en noord ’S heerenstraat, zuid Peeter
Douwen, west Abraham Verbraecken. Item alsnog een zille land daartegenover, oost, zuid
en noord Abram Verbraecken, garanderende tezamen op 58 guldens kapitaal aan de
Cappelrije van het Roosencransken of kerk van Westerlo 16 juli 1676.
Den intrest voor de ontvangen penningen van de anticipatie uitgezonden den 26 februari
1684 gekort op de conditie van de Heere Rentmeester E. Parijs bedraagt 12- 8
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WLO-OGA741-029
Condities en voorwaarden waarop de erfgenamen en de voogden van de achtergelaten
wezen wijlen Hendrick Peeters met decreet van de schepenen des lands en markizaat van
Westerlo zullen verkopen zeker perceel van erve zo dezelfde onverdeeld zijn liggende te
Boeckel onder Olen en andere gehuchten of plaatsen. Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Eerstelijks zal verkocht worden zeker huis met het binnenblok daaraan gelegen gestaan en
gelegen hier te Boeckel aan “ den heijcant “ waarin tegenwoordig Cornelis Van De Poel
pachter is. Palende oost de pachter verkopers, zuid Jan Van Isschot, west Peeter Vermiert
erfgenamen en noord “ de vroente “ en zal den koper tevreden moeten zijn met negen
guldens tien stuivers voor ieder jaar huur en heeft Cornelis Van Den Poel den handslag
aanvaard van het voorschreven huis en binnenblok voor en om de som van 450 guldens en
stelde daarop nog 23 hoogen. Carel Verherstraeten nog twee hoogen en de koper ook nog
twee. Depost stelde de voorschreven koper nog 5 hoogen bij.
Item alsnog een zeker perceel land gelegen tot Meeren geheten “ de schaubroeck heijde “.
Palende oost het straatje, zuid Jan Laenen, west Wouter Hermans en noord de straat
gaande van Meeren naar “ de geer “ met nog een heide daarnaast gelegen onder den
leenheer Machiel Claesswinnen tot Meeren. Palende oost Jan Laenen, zuid Peeter Van
Sprengel alias Oijen, west Aert Leijsen met meer anderen en noord Wouter Hermans.
Adriaen Helsen aanvaarde den palmslag van deze twee percelen voor de som van 250
guldens en stelde daarop 12 hoogen, Carel Verherstraeten stelde nog een hooge bij en de
koper ook nog één.
Item nog een dries geheten “ den weijndries “ gelegen met zijn kanten rondom daaraan
gelegen, groot omtrent drie zillen. Palende oost Wouter Schellekens erfgenamen, zuid
Peeter Willems met meer anderen, west “ den aert “ en noord de erfgenamen Catlijn Meir.
Peeter Hermans stadhouder van Geel aanvaarde van deze koop den handslag voor de som
van 600 guldens en stelde daarop nog 50 hoogen. Wouter Hermans stelde nog een hooge
bij en den de voorschreven koper ook nog een hooge en dezelfde dag nog 5 verdieren.
Item nog zeker perceel erve of land geheten “ de spae(g) “ gelegen tot Boeckel, groot
omtrent een oud bunder. Palende oost Geeraert Helsen den jonge, zuid de kinderen
Hendrick Deckers, west de erfgenamen Merten hermans met meer anderen en noord Peeter
Van Genechten met meer anderen. Jacob Jacobs aanvaarde den palmslag voor de som
van tien honderd en veertig guldens en stelde daarop 50 hoogen. Carel Verherstraeten
stelde nog 2 verdieren bij, de koper nog 6 en dezelfde nogmaals 2 hoogen.
Aldus gedaan en gepasseerd deze eerste dag van april 1676 ter presentie van Adriaen
Helsen schepen, Merten Verbist en meer anderen getuigen. Quod Attestor Wilb. Vermeeren
notaris publicus.
Op heden 2 april 1676 heeft Jacob Jacobs op de voorschreven koop te weten het land
“ de spae “ nog 40 verdieren bijgesteld, ter presentie van meester Jan Bulckens en Adriaen
Janssens als getuigen hiertoe geroepen.
WLO-OGA741-035
Ten verzoek van Sr. Franciscus De Winter meester timmerman binnen de parochie van
Contich en uit kracht van zijn brieven gedepeteert aan de Raad van Brabant op 27 april 1761
tot last van Juffrouw Maria Joanna Agnes Van Bossche weduwe en universele
geinstitueerde erfgename van wijlen den Heer Pedro De Rest in zijn leven drossaard van
Vremde waar … door mij onderschreven deurwaarder van de voorschreven Raad ter
secretarie van Westerlo, zeker stenen huis met de kamer, stallingen, schuur en hof gestaan
en gelegen binnen Westerlo groot te samen omtrent een half bunder. Palende oost tegen
Martinus Cuijpers en noord de markt aldaar.
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Item een perceel land en weide aan elkaar gelegen aan de Savelstraat, groot tezamen
omtrent vijf dagwanden en komende west Adriaen Peeters, zuid de loop, en mevrouw
Vanden Heijden. Item zeker perceel land genaamd “ de dumpels “ groot omtrent twee
bunders gelegen aan de dreef van de abdij van Tongerlo.
Tot slot een perceel land gelegen op “ het bacxveld “ groot omtrent een bunder. Palende
oost en noord Jan Baptist Verbist, west en zuid de erfgenamen Egidij, competerende de
voorschreven juffrouw Joanna Agnes Van Bossche weduwe de Heer Pedro De Rest met
verbod en inductie aan de Heer Van Wesel secretaris, schepen en regeerder van Westerlo
van te passeren enige goedenissen, realiseringen van enige verkoping belasting transport of
aliënatie in prejeductie van deze … wetten(?) ... op pene als naar recht. Actum deze 25 juni
1761. Fr. Cortes. Dico 1234 = 14 ¾ courant geld.
WLO-OGA741-036
Op heden deze 30 november 1676 compareerde voor mij openbaar notaris binnen Olen
residerende, Carel Van Goensel dewelke bekende verkocht te hebben aan Dilis Menten
hier present en de koop accepterende van zeker perceel erve of land, groot omtrent twee
zillen en half. Palende oost Merten Schoensetters en Jan Van Audenaerden, zuid Adriaen
Smets, west Adriaen Van De Weijer en noord de heren van Tongerlo, voor los en vrij …
Item alsnog een zekere heide geheten “ de leemheijde “ groot omtrent anderhalve zille.
Palende oost Merten Bellens, zuid Peeter Meir en dat voor de som van 118 guldens te
betalen ten dage der goedenis. De koper stelde daarop acht hoogen, Dierck Nijs stelde nog
een hooge bij.
Actum datum zoals bovenstaande en ter presentie van Anthoni Van Rompa en Jan Peijs
getuigen hiertoe geroepen. Quod Attestor Wilb. Vermeeren.
WLO-OGA741-038
Op heden deze 19 februari 1676 compareerde Jan Bulckens 3 Peeterssone als man van
Catharina Jongelinckx en verklaarde den voorschreven dag verkocht te hebben zeker
perceel van erve, zowel land als heide genoemd “ den branden heijde “ groot omtrent de
drie zillen, gelegen onder Olen. Palende oost Flip Maijriens, zuid en west Christiaen Cluijts
en noord de straat gaande van Doffen naar Gerhees, en dat aan Jan Van Eijnde
Mertenssone hier present en de koop accepterende voor de som van 275 guldens.
Volgen verdere verkoopsvoorwaarden.
Item is nog ondersproken dat deze handslag heeft gehad Adriaen Peeters en is hier
gecompareerd Jan Van Eijnde voorschreven die dezelfde handslag onderstaande van
bloedswege mits getrouwd hebbende Anna Jongelinckx en voor de voldoening is de
voorschreven Jan Van Eijnde hiervoor verobligerende zijn persoon en goederen, roerende
en onroerende, present en toekomende tot welke plaatse gelegen zouden mogen zijn. Aldus
gedaan en gepasseerd ter presentie van Adriaen Spapen en Peeter Vande Bruel getuigen
hiertoe geroepen.
Jan Van Eijnde stelde op de voorschreven koop 90 hoogen, Jan Bulckens nog twee en
Jan Van Eijnde nog acht. Dezelfde Jan Van Eijnde stelde dezelfde dag ter presentie van
Peeter Mans en mij nog een hooge bij. Wilb. Vermeeren.
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WLO-OGA741-040
Compareerde voor mij openbaar notaris tot Olen residerende ter presentie van de getuigen,
Adriaen Menten dewelke bekende verkocht te hebben aan Dielis Menten hier present en
de koop accepterende van zeker perceel erve geheten “ het magritkens “ groot omtrent een
half zille, gelegen onder Olen. Palende oost de Stadtstraat, zuid Jan Moons, west Merten
Schoensetters en noord Peeter Meir en dat voor de som van 150 guldens.
Volgen verdere verkoopsvoorwaarden.
De koper stelde … hoogen bij op deze koop, Adriaen Wouters ook nog één. Actum 11
januari 1676 ter presentie van Jan Smets en Jan Cluijts als getuigen hiertoe geroepen. Quod
Attestor Wilb. Vermeeren, notaris publicus.
WLO-OGA741-041
Wij Martinus Helsen, Jan Goijvaerts, Balthasar Tibours en Christoffel Baten, schepenen des
land en markizaat van Westerlo doen en maken konde dat voor ons compareerde Peeter
Spapen voor zijn eigen als mede voogd benevens Mattheus Van Houdt van het weeskind
wijlen Peeter Peeters alias Van Houdt en hebben met decreet en autorisatie van de heren
wethouders alhier op deze datum onderschreven Henr. Vermeeren secretaris bekende
verkocht te hebben (aan) Peeter Peeters zeker huisje gestaan aan “ den Boeckelschen
heijcant “ met omtrent de dertig roeden land en dries. Palende oost den aard, noord en west
Merten Hermans erfgenamen en zuid Machiel Verbiest.
Hierbij gegoed in forma ter oorkonde hebben wij deze met onze schependoms zegels
bevestigd deze eerste juli 1676. Henrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-045
Condities en voorwaarden waarop Matheus Verborght en Christina Bertels zijn huisvrouw
bekenden verkocht te hebben aan Peeter Van Echelpoel hier present en de koop
accepterende van zeker perceel hooiwas, gelegen omtrent “ de rooden … ”. Palende
Niclaes Van Hout en Jan Vandepoel erfgenamen … groot omtrent een half bunder.
Volgen verdere verkoopsvoorwaarden.
Op de voorstaande condities beloofde de koper te betalen de som van 125 guldens en stelde
daarop nog 5 hoogen, Hendrick De Winter nog één hooge, den eerste koper nog een
hooge, present Jan Vermeerbergen meijer tot Parwijs en Adriaen Van Kerkhoven getuigden
op den vierden maart 1676. Quod Attestor Henr. De Winter notaris publicus.
WLO-OGA741-047
Op heden 18 maart 1676 compareerde voor mij openbaar notaris tot Olen residerende,
Adriaen Verheijen dewelke bekende verkocht te hebben aan Jan Daems den jongen hier
present en deze koop accepterende van zeker perceel erve of land gelegen in “ de dellen “
onder Olen met de kant daar aan gelegen aan de Herstraete dewelke hij koper meer moet
hebben tegen zijn verkopers zuster te delen. Palende oost de voorschreven Herstraete, zuid
Peeter Bleitincx, west Jan Verheijen kinderen en noord het misstraatje van Neerbeul naar de
kerk van Olen en dat voor de som van 190 guldens te betalen ten dage der goedenis. Actum
op datum als boven, ter presentie van Mr. Jan Bulckens en Carel Verherstraeten.
WLO-OGA741-049
Op heden 2 maart 1676 compareerde voor mij openbaar notaris tot Olen residerende,
Magriet Verluijten weduwe van wijlen Jan Meirmans, Machiel Meirmans en Andries
Peeters getrouwd hebbende Anna Meirmans hun sterkmakende voor hun zusters en
broeders, dewelke bekenden verkocht te hebben aan Hendrick Verboven hier present en
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deze koop accepterende van zekere heide gelegen onder Olen. Palende oost de
erfgenamen Jan Vleeschouwers, zuid de weduwe, west de erfgenamen Jan Smets en noord
de Cattestraet en dat voor de som van 15 guldens, de koper kan het goed aanvaarden ten
dage der goedenis.
Actum op datum als boven ter presentie van Dilis Menten en Hendrick Van De Goir als
getuigen. De voorschreven Verluijten Magriet alhier present heeft van het voorschreven
perceel haar touchte afgestaan. Quod attestor Wil. Vermeeren notaris publicus.
WLO-OGA741-051
Op heden 6 april 1676 compareerde voor mij Guilliam Bruneels als notaris bij de
Souvereine Raad van Brabant binnen Herentals residerende en in de presentie van de
getuigen naargenoemd Sefalinde Mennekens(?) verklarende mits deze te koop … te
competeren voor de schepenen van Westerlo en aldaar in de naam van de constituante te
goeden en te gooien Peeter De Rijck als koper van zeker stuk eussel gelegen … Item
volgens conditie van verkoping … doen Jacob Buijens tot Heultje onder Hulshout gelegen.
Actum binnen Herentals ter presentie van Adriaen De Backer en Adriaen Van Den Vennen
als getuigen.
WLO-OGA741-053
Op heden 5 oktober compareerde voor mij Herman Andriessens als openbaar notaris te
Diest residerende, Jan Baptist Laijs oud borgemeester de voorschreven stad dewelke
bekende verhuurt te hebben aan den eerzame Jan Laijs ingezetene van Westerlo alhier
present en deze huur accepterende van zekere pacht van een huis, schuur, stallingen hof en
landerijen, hooiwas, ap- en dependentiën van dien voor den huurder zeer wel bekend, groot
te samen in het geheel 17 zullen, alzo hetzelfde gelegen is binnen Westerlo, genaamd “ het
Goorken “ en dat voor een termijn van zes zo naast komende jaren … dat alles om een som
van 14 guldens jaarlijks in gelde munten Brabant en 36 halsteren koren jaarlijks en verder
binnen deze stad zonder last des verhuurders te St. Andriesmisse te leveren zonder een jaar
te laten vervallen, alzo den voorschreven huurling tegenwoordig ter zake van pacht in geld
aan den verhuurder ten achter te wezen de som van 93 guldens en in koren ter somme van
vijf halsteren en dit ot het jaar 1675 benevens alsnog 200 walmen (stro), zo beloofden
dezelfde mits deze de voorschreven achterheid met de eerste te zullen betalen …
Aldus gedaan en gestipuleerd ter presentie van de eerzame Matthijs Peermans en Jan Aerts
als getuigen hiertoe geroepen. Quod attestor J. Andriessen.
Gezien bij mijne heeren schepenen des land en markizaat Westerlo het voorschreven
akkoord met de voluntaire condensatie daarin geïnsereerd en dat den dessaliant tot het zich
wijzen deze executabel is gedaagd en mits niemand comparitie ter behoorlijker manische
recht doende wijzen den voorschreven contract in al zijne clausule en punten executabel.
Actum 9 februari 1677. Henrick Vermeeren.
WLO-OGA741-057
Op heden 27 januari 1676 compareerde voor mij openbaar notaris tot Olen residerende,
Anthoni Peijs 4 en Dingen Caers zijn huisvrouw en bekenden verkocht te hebben aan
Adriaen Smets hier present en de koop accepterende van zeker perceel erve alhier gelegen
aan de Plaatse, groot 3 zillen genaamd “ het teusens “. Palende oost Jeroen Van Bijlen,
zuid de Bulsche straat, west Andries Verheijen en noord Merten Caers, en dat voor de som
van 620 guldens. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
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Actum op datum als boven ter presentie van Adriaen Helsen schepene en Jespar Tubac
getuigen hiertoe gebeden. Adriaen Smets stelde op de voorschreven koop 40 hoogen.
Adriaen Janssen nog één en de voorschreven koper nog 4 hoogen. Quod attestor Wilb.
Vermeeren notaris publicus. Op 28 jauanri heeft Jan T’Sijen op de voorschreven condities
nog 25 hoogen bijgesteld, ter presentie van Adriaen Van De Weijer en Peeter Bellens.
WLO-OGA741-059
Condities ingevolge Machiel Peeters bijgestaan met Jan Thoelen als voogden van het
onmondig kind van wijlen Peeter Peeters daar moeder af leeft Maria Peeters met decreet
van de heren wethouders van Westerlo te dien einde zullen verkopen ten hoogste en ten
schoonste zekere schuur gestaan op den grond van Adriaen Dierckx.
Volgen de verkoopsvoorwaarden.
Merten Helsen heeft deze koop ingemijnd voor de som van 62 guldens en stelde daarop
nog 12 hoogen, Jan Thoelen nog 10 en is met den uitgang der brandende kaars koper
gebleven. Coram Jan Vervecken stadhouder, Merten Helsen, Jan Goijvaerts en Baltasar
Tibors schepenen deze 18 juni 1676. Henrick Vermeeren notaris.
WLO-OGA741-061
Conditie ingevolge Anthonis Van Olmen voor zichzelf en voor zijn broer Adriaen Van
Olmen en hem daarvoor sterk makende, en bekende verkocht te hebben aan Peeter
Peeters, den koop accepterende van zeker plekke land gelegen tot Soerle in de
Renderstraet, groot een zille. Palende oost de erfgenamen Kerstiaen Van Olmen, zuid S’
Heerenstraet, west en noord … Janssens en dat voor en om de som van 95 guldens en
stelde de koper hierop nog 5 hoogen, Adriaen Van Castel stelde nog een hooge bij. Coram
Merten Helsen en Jan Goijvaerts schepenen als getuigen. Henrick Vermeeren
WLO-OGA741-062
Conditie en voorwaarde waarop Peeter Van Eijnde meijer en Jan Sijen en consoorten
zullen verkopen zeker een bunder land zo hetzelfde gelegen is op “de langels “ onder Olen.
Palende daaraan oost Bernaert Willekens, zuid het straatje, west Antoni Verbist en noord
Merten Cluijts …. Van Bijlen. Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Volgens koopconditie is den palmslag gegeven aan Jan Van Genechten voor de som van
405 guldens en stelde hierop nog 25 hoogen, Peeter Oijen nog een hooge bij. Actum den 9
januari 1676 ter presentie van Willem Verwimp en Jan Oijen als getuigen.
Henrick Vermeeren notaris.
WLO-OGA741-064
Aan de heren drossaard en schepenen des land en markizaat van Westerlo, oppervoogden
van alle wezen.
Vertonende Mattheus Van Hout en Peeter Spapen als voogden van het achtergelaten
weeskind wijlen Peeter Peeters alias Van Hout 5 daar moeder af was Elisabeth Spapen,
hoe dat zij supplianten bevonden dat het weeskind na de dood van zijn vader voorschreven
Peeter Peeters is hebbende de helft in hetzelfde huisje gestaan aan “ den heikant “ onder
Olen en alzo de voorschreven voogden geraadzaam vonden de helft van het voorschreven
huis te verkopen tot profijt van het voorschreven weeskind, hetwelk niet vermag te
geschieden zonder autorisatie en permissie van Ue, zo zijn de voorschreven supplianten hun
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kerende tot Ue als oppervoogden van alle wezen. Ootmoedelijk biddende dat Ue gelieve te
verlenen behoorlijke autorisatie en permissie in deze verkoop.
WLO-OGA741-065
Conditie en voorwaarden waarop Peeter Spapen als eigenaar en voogd van het weeskind
van wijlen Peeter Peeters alias Van Hout bijgestaan met Mattheus Van Hout mede voogd,
verklaarden met decreet van schepenen van Westerlo verkocht te hebben aan Peeter
Peeters alias van Hout zeker huisje gestaan aan “ den Boeckelschen heijcant “ waarin
het voorschreven weeskind de helft competeerde, met omtrent dertig roeden land en dries.
Palende oost den aard, noord en west Merten Hermans erfgenamen en zuid Machiel Verbist
en dat voor de som van 200 guldens.
Item alle onkosten van deze koop voor de helft aan de koper en voor de helft aan het
weeskind. De voorschreven Peeter Peeters mag de touchte hebben voor zijn leefdag lang in
het part van het weeskind. Aldus gedaan coram Carel Verherstraeten en Jan Vervecken als
getuigen hiertoe aanzocht. 1 juli 1676. Henrick Vermeeren notaris.
WLO-OGA741-066
Conditie waarop Jan Van Kerkhoven Niclaessone en Jan Thoelen als voogden van de
kinderen van Adriaen Van Kerckhoven en Catlijn Van Kerckhoven met aggregatie van de
schepenen oppervoogden zullen verhuren ten hoogste en ten schoonste, zeker huis, schuur,
hof met al zijne dependentiën gelegen onder Soerle aan de Renderstraete, waarin
tegenwoordig is woonachtig Jan Goijvaerts …
Op de voorstaande condities in presentie van schepenen zo heeft het voorschreven huis, hof
aangepacht Jan Van Kerckhoven Michielssone voor de som van 28 veertelen en een half
… koren. Actum ter presentie van Merten Helsen en Jan Goijvaerts schepenen en heeft de
pachter benevens de schepenen deze akte ondertekend den 25 oktober 1675.
WLO-OGA741-068
Conditie ingevolge Hendrick Smets en Maria Peeters zijn huisvrouw bekenden te verkopen
aan Jan Swolfs zes zillen land met het huis en den hof. Palende oost Peeter Van Gool, west
de straat, zuid Jan Van Kerchoven Wouterssone en noord Hendrick De Winter
Gommaerssone. Item alsnog een half bunder heide gelegen in “ de peeters heijden “.
Palende oost Wauter van Kerckhoven, west Jan Van Kerckhoven Wouterssone, zuid de
erfgenamen Willem Van Leuffelst en noord Peeter Van Hool op condities … Los en vrij
s’heren cijns behalve dat op de voorzegde panden is uitstaande een obligatie of rente van
500 guldens ten kapitaal jaarlijks tegen vier guldens ten honderd en mits betalende den
intrest aan Mijnheer Jacob Dias tot Antwerpen.
Op deze voorschreven condities ter presentie heeft Jan Swolfs den palmslag gegeven voor
de som van 800 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen, Siardus Vermeeren nog drie en
Jan Swolfs nog vijf hoogen, deze 31 januari 1676, coram Jan Van Tongerloo en Laureijs
Buijns als getuigen. Quod attestor Henrick Vermeeren secretaris. Ten voorschreven dage
heeft Christaen Swolfs nog 20 hoogen bijgesteld en Jan Swolfs alsnog 3 hoogen.
WLO-OGA741-047
Compareerde voor mij openbaar notaris binnen de Vrijheid Geel residerende, Martinus
Lauwen kerkmeester van de St. Amands kerk dewelke in de kwaliteit als administrateur
gesteld zijnde bij testament tussen … François Robrechts en Susanna Lauwen gemaakt
heeft geïnstitueerd volle macht en procuratie zo hij doet aan Joannes Cools secretaris tot
Tessenderlo, om in zijn constituante naam en van zijnen wege te compareren voor de
wethouders van Westerloo en aldaar ten behoeve van Huijbrecht Cuijpers of ten laste
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hoogen wettelijk op te dragen te transporteren, te goeden, vesten en erven in alzulk perceel
zowel heide als weide gelegen onder Westerlo voorschreven als de voorschreven Martinus
Lauwen ende met dezelfden zijn dochter Susanna Lauwen op den 13 april 1675 laatstleden
aan den voorschreven Huijbrecht Cuijpers hebben verkocht met last en macht op dezelfde
Cuijpers allerlaatste hoger daarin te kunnen goeden …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen deze 14 mart 1676 ter presentie van Mr. Martinus
Spapen en Mercus Verdonck getuigen hiertoe verzocht. Quod attester, H. Nicolai Van Etten
notaris publicus.
WLO-OGA741-072
Conditie en voorwaarden waarop hierna volgt, zo bekende Liesbeth Van Mairoey met
verkozen voogd Adriaen Huijsmans verkocht te hebben aan Hendrick Verwerft een
perceel erve gelegen onder Olen tot Schaatsbergen, groot omtrent een half zille. Oost de
kopers erve, zuid dezelfde erfgenamen, west de Savelstraet en noord de Schaetsberghsche
straat. Aldus gedaan en gepasseerd den 28 december 1675, ter presentie van Cornelis
Hermans en Hendrick Verheijen als getuigen. Quod attester Wilb. Vermeeren notaris
publicus.
WLO-OGA741-073
Op heden deze 22 maart 1676 compareerde voor mij onderschreven secretaris des land en
markizaat Westerlo Geeraert Mertens die bekende schuldig te wezen (aan) Jan Wuijts
Adriaenssone cum suis de som van 54 guldens van geleverd koren, welke somme hij
comparant aan hem Wuijts gelast te restitueren met intrest tegen tegen de penningen op de
16de Bamis toekomende. Dat den voorschreven J. Wuijts hem zal vermogen voor de
voorschreven somme en intrest te doen goeden op de huisvrouwe competerende goed op
land gelegen tot Herenthout, groot een half bunder. Oost de H. Geest aldaar, zuid Guilliam
Vermeeren, west Gielis De Peuter en noord de eerwaarde paters Jezuïeten tot Mechelen
hetzelfde pand daarvoor verobligeerd en te panden staande … Aldus gedaan ter presentie
van Henrick en Franciscus Hermans als getuigen. Quod attestor Henr. Vermeerbergen
secretaris.
WLO-OGA741-074
Anthoni Dauwen Janssone met consent van Jan Baeten verkoper … gelooft te half oogst
1676 uit de cooppenningen van het goed gekocht van de voorschreven Baeten en gegoed
den elfde maart 1676 te betalen aan Merten Helsen de som van 510 guldens mits dat de
voorschreven alsnog zal mogen trekken de pacht van Merten Soeten die voor gebruik van
het half bunder geldende is en dat in volle betaling van twee kapitale renten, de ene op het
voorschreven pand staande van 150 gulden en het andere op het huis, hof etc … van den
voorschreven Baeten tot 250 guldens met de verlopen intresten en kosten daaraan gedaan
waarmede het is verklaarde te ontslagen en consenterende in de cassatie des voorschreven
renten en over zulks het huis, hof etc … los en liber te maken en van alles des aangaande
ontslagen in oorkonde en tot het volbrengen dezer hebben dit ondertekend op den 11 maart
1676, ter presentie van Jan Vervecken stadhouder en Lauw. Buitens getuigen. Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-075
Op heden deze 18 augustus 1676 compareerde Mertinus Helsen die bekende de
voorschreven 510 guldens in het witte dezer obligatie gesteld ten volle ontvangen te hebben
uit handen van de gemelde Antonij Dauwen, dienvolgens consenteert in de cassatie dezer
gelijke als dezelfde wordt gecasseerd mits deze. Coram Peeter Peeters en Wilb. Vermeeren
als getuigen.
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WLO-OGA741-076
Obligatie voor Machiel Spapen tot last van Jan Wouters, Adriaen Cornelis en Jenneken
Van Calster.
Op heden 30 juli 1676 compareerde voor mij sectraris van Westerlo Jan Wouters nomine
uxoris, Adriaen Van Calster en Cornelia Van Calster en hun tezamen strek makende voor
hun zuster Anneken Van Calster. Item Elisabeth Baudeweyns hun moeder ten deze
remitterende voor de touchte en hebben tezamen bekenden en verleden schuldig te wezen
aan Machiel Spapen een som van honderd guldens in specie van pattacons penningen,
belovende daarvoor jaarlijks te zullen betalen den behoorlijke intrest.
Zo zal den hij koper hem vermogen te doen vergoeden op zeker percelen half bunder land,
gelegen tot Gelindel over “ stwees heijken “. Palende oost de voorzegde Machiel Spapen,
zuid A. Van Nuten, west de straat gaande naar den Ast en noord Adriaen Van den Saeck
erfgenamen.
Aldus gepasseerd ter presentie van den eerwaarde heer mijnheer Belmans beneficiant van
Onze Lieve Vrouwe binnen de parochiekerk van Westerlo en Mr. Adriaen Geerincx chirurgijn
als getuigen hiertoe aanzocht.
WLO-OGA741-077
Compareerde voor mij notaris en getuigen, de nagenoemde Magdalena De Ridder
bijgestaan met haar broer ten deze haar voogd, bekennende tot haar contenemente
ontvangen te hebben van Magdalena Mertens weduwe van wijlen Peeter Geerts een som
van vijftig rijnsguldens.
Comparante stelde tot pand zeker part en deel haar competerende in zeker huis, hof of
kamer daarin is wonende den voorschreven haar broer binnen Westerloo. Actum 16
december 1676 ter presentie van Peeter Daelen en Jan Snoecx.
Eodem die ut supra compareerde voor mij notaris Aert Fonteijn die bekende schuldig te
wezen aan Magdalena Mertens weduwe wijlen Peeter Geerts jaarlijks drie guldens over
een obligatie ten kapitaal van vijftien guldens bij ten contentemente ontvangen waarvan den
eerste vervaldag zal wezen den zestiende december 1677. Hiervoor te pand tellen zeker
stuk land hem competerende, gelegen omtrent “ den mans put “ geheten “ het half
silleken “ …
In de marge:

Competeerden Jan Geerts en Magdalena Mertens vertonende en
kwitantie waaruit bekend voor de helft van deze obligatie tot vijftig guldens
ontvangen te hebben te weten 25 guldens en alzo met procuratie en
consent van zijn moeder, blijft deze per obligatie en intrest naar advenant
25 guldens …
WLO-OGA741-079

Aan mijne heren den drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerlo.
Vertoont reverentelijk Leonaert Patroons hoe dat hij in het jaar 1671 is gegooid en geërft
zowel voor stadhouder en de leenmannen van alhier als voor drossaard en schepenen
voorschreven in hetzelfde huis en van de andere panden van Hendrick Wuijts volgens
conditie en akkoord en de goedenis daarvan zijnde … zodat den verkoper het voorschreven
huis en appendentien van dien blijft bezitten tegen dank en wille van den koper niet
tegenstaande hij nog recht nog actie daartoe mee is hebbende, oorzaak hij suppliant hem is
keerde tot Ue, ootmoedig biddende dezelfde gelieve gediend te zijn aan de voorschreven
Hendrick Wuijts te ordonneren en desnoods zijnde dezelfde te condenseren dat hij het

Westerlo Akten en Contracten 1523-1792

P a g i n a | 124

verkocht huis, landen en appendentien waanidee zal hebben te ruimen binnen de drie dagen
na de insimatie ? dezer op pene dat het officie zal worden geautoriseerd dezelfde te doen
ontruimen cum expensies , J. Bogaerts
Den onderschreven stadhouder verklaarde de insinuatie van den brief aan de ordonnantie
gedaan te hebben aan Hendrick Wuijts in persoon deze 6 februari 1676.
WLO-OGA741-080
Compareerde voor mij notaris, Machiel Helsen die transporteerde met deze aan Jan Van
Kerckhoven en Dingen Helsen zijn huisvrouw zeker zijn part en kindsgedeelte aan den
eerste comparant competerende ten dele alreeds op hem verstorven na de dood van
Lambrecht Helsen zijn vader als degene alsnog te versterven na de dood van Cattelijn
Soeten zijn moeder en bij haar in touchte in gebruik zo en gelijk de voorschreven eerste
comparant nevens hem en de tweede comparanten en de verdere kinderen van Lambrecht
Helsen en Cattelijn Soeten zouden competeren … mitsgaders alsnog den uitkoop die hem
is competerende en bij hem bij testament gelaten bij zijn voorschreven ouders, zulks dat den
tweede comparant van den eersten alsdan zal na het overlijden van zijn moeder komen te
scheiden en te delen … De eerste comparant beloofde aan de tweede te betalen de som van
750 guldens nu St. Jansmisse eerstkomende 1676, ofwel den eersten comparant te
ontlasten van alzulke obligaties en kapitale sommen als hem zal desingeren en aanwijzen,
met nog te laten volgen 15 sparren staande in het bos van Jan Van Kerckhoven …
Aldus gedaan en geschied ter presentie van Mr. Peeter Heijlen en Merten Van Kerckhoven
getuigen op 14 mei 1676. Quod attestor Hendrick De Winter notaris publicus.
WLO-OGA741-082
Contract van afscheid aangegaan tussen de voogden der wezen wijlen Mr. Peeter
Maesmans daar moeder af leeft Adriaenken Toelen ter ene en de voorschreven
Adriaenken bijgestaan met een vreemde voogd ter andere zijde.
Compareerde voor het officie en schepenen, Adriaenken Toelen achtergebleven weduwe
van Mr. Peeter Maesmans bijgestaan met een vreemde voogd ter ene, Jeroen Maesmans
en Merten Helsen ten deze gekozen voogden over de minderjarige kinderen van Mr.
Maesmans en Adriaenken Toelen … ten bijwezen van Peeter Maesmans en Jan
Vermeerbergen welke comparanten verklaarden te wezen tot akkoord over en van de
haafelijke meubelen na de dood van Mr. Peeter Maesmans voorschreven te versterven en
dat op de manieren navolgende.
De eerste comparante zal blijven in het volle gebruik van de haafelijke meubelen, behoudens
mits gevende aan ieder kind te wezen Jeroen Maesmans, Peeter Maesmans, Anna
Maesmans, Amant Maesmans en Maria Maesmans als dezelfden zullen komen tot een
huwelijkse of een geaprobeerden staat, ieder drie veertelen koren, twee veertelen boekweit,
een koe en een rund of 36 guldens met belofte dezelfde te onderhouden van klederen en tot
staat komende eerlijk uit te zetten naar hun staat …
Aangaande de touchte is geaccordeert dat de eerste comparante dezelfde zal gebruiken tot
het jongste kind zal gekomen zijn tot een ouderdom van 18 jaar en alsdan te volgen volgens
landsrecht. Aldus gedaan en geschied ter presentie van Merten Helsen, 27 oktober 1676.
Quod attestor Henrick Vermeeren .
WLO-OGA741-084
Conditie ingevolge Jan Van Der Hoffstadt is verkopende zeker omtrent een zille erve
gelegen op “ het leemputten veldt “. Palende oost Jan Wils, zuid de Herbaene, west J.
Wuijts en noord Mattheus Verborght. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
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Aldus gedaan onder en benevens van recht deze 17 januari 1676. Coram Jan Dierckx en
Cornelis Pauwels getuigen en stelde daarop nog tien hoogen, Cornelis Pauwels nog zes en
Joannes Wellens stelde nog één hooge bij. Depost nog drie. Quod attestor Henr.
Vermeeren secr.
Ten voorschreven dag en voor Cornelis Pauwels en Mr. Andries Geerinckx stelde den
voorschreven koper Jan Wellens alsnog drie hoogen.
WLO-OGA741-086
Conditie ingevolge Jan Verlinden bekende verkocht te hebben aan Jan Van Der Veken
meulder alhier die den koop accepteerde van zekere heide, groot omtrent zeven zillen
gelegen aan “ de molebergh “. Palende oost de erfgenamen Wouter Pauwels die vooraf
zullen hebben te meten zes zillen naar het oosten, zuid “ den meulenbergh ”, west de
verkopers erve en noord “ den goorloop “. Volgen de verkoopsvoorwaarden … Aldus
gedaan coram Jan Paridaens en Matheus Van De Poel deze 2 juli 1676. Quod attestor Henr.
Vermeeren secr.
WLO-OGA741-087
Op heden 18 maart 1676 compareerde voor mij openbaar notaris tot Olen residerende, Jan
Van Eijnde Mertenssone dewelke bekende verkocht te hebben aan Adriaen Verheijen hier
present en de koop accepterende van zekere schuur en land daaraan gelegen, gestaan en
gelegen tot Doffen onder Olen. Palende oost de straat, zuid Jan Cluijts, west de kinderen
Merten Cluijts en noord Jan Verbist erfgenamen en dat voor de som van 222 guldens een
halve, te betalen den dag der goedenis.
Actum ter presentie van Jan Daems den ouden en Jan Bulckens als getuigen hiertoe
geroepen. De koper stelde hierop nog acht hoogen, Hendrick Van De Goor stelde nog een
hooge bij. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris publicus.
WLO-OGA741-088
Voor mij notaris compareerde Mattheus Verborght en Christina Bertels zijn huisvrouwe en
bekenden bij deze machtig te maken den eerzame Mr. Geerinckx en N.N. om te gaan en te
compareren voor den heer drossaard en schepenen des land en markizaat van Westerlo en
alsdan op te dragen alzulk perceel hooiwas als Peeter Van Echelpoel heeft gekocht van de
voorschreven comparanten gelegen in “ het heulckensche broeck “.
Aldus gedaan en geschied ter presentie van Merten Helsen schepen onder Westerlo en
Peeter Peeters Laethen tot Parwijs deze 26 maart 1676. Quod attestor Henr. De Winter,
notaris publicus.
WLO-OGA741-089
Conditie en voorwaarden waarop Juffrouw Dimpna Verstraten begijntje te Herentals nomine
propris en mede in de naam van Juffrouw Elisabeth Verstraten haar zuster, bijgestaan met
Hendrick De Winter Adriaenssone haar gekozen voogd zullen verkopen ten hoogsten en
ten schoonsten zeker drie percelen weide en land aan elkaar gelegen alhier beneden “ den
bergh “.
Op al de voorzegde condities is hetzelfde goed verkocht aan Adriaen Helsen
Lembrechtssone voor 320 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen. Henrick De Winter
stelde 2 hoogen bij en eerste koper nog 2 hoogen en Henrick De Winter nog een hooge.
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Aldus gedaan en geschied ter presentie van Anthonij Douwen en Merten Verbist getuigen op
deze 21 november 1676. Op 23 nov. stelde Adriaen Helsen nog tien hoogen en op 1
december stelde de voorschreven Helsen nog zeven hoogen Joos Henrcicx en Jan
Peetermans als getuigen.
WLO-OGA741-091
Conditie en contract. Op deze 12 maart 1676 zo zijn vergadert geweest Peeter Boels ter
ene en Jan Van Elsen ter andere alwaar den voornoemde Boels heeft verkocht aan Jan Van
Elsen een stuk erve gelegen onder Olen, geheten “ den bercken block “ groot omtrent 225
roeden, de maten onbegrepen. Palende oost Peeter Oeijen en Jan … met meer anderen,
zuid de kinderen Willem Vleugels, west Jan Boels en noord de kinderen Adriaen Van Elsen
en dat voor de som van 230 guldens en nog een half veerteel koren ….
Aldus gedaan ter presentie van Carel Verheijstraten en Peeter Van Den Bruijlle.
De eerste koper stelde 35 hoogen, Matheus Spapen stelde nog een hooge bij en Jan Van
Elsen stelde ook nog een hooge.
WLO-OGA741-093
Conditie waarop Adriaen Wouters heeft verkocht aan Adriaen Vermeerbergen zekere
heide gelegen aan “ de ganse koije “, groot omtrent drie zillen. Palende oost Maeijken
Bulckens en Jeroen Van Bijlen, zuid de erfgenamen Merten Goir, west Peeter Janssens en
meer anderen en noord “ de ganse koije “ gaande van Buel naar Olen en dat voor de som
van 35 guldens, peerts koop steerts koop.
Aldus gedaan en gepasseerd deze 3 februari 1676 ter presentie van Jan Bulckens en
Hendrick Verboven getuigen hiertoe geroepen. Quod attestor Wilb. Vermeeren, notaris
publicus.
WLO-OGA741-094
Op heden 22 april 1676 compareerde voor mij Joannes Verluijten als openbaar notaris tot
Vorst residerende, den eerzame Goossen Willemoons meijer des hofs Van Der Haelen en
Anna Willemoons zijn dochter bijgestaan met Aert Renders haar man dewelke hebben
geconstitueerd en in zelfde stede gesteld Jan Govaerts schepen van Westerlo, gevende
dezelfde Govaerts en alle andere volkomen macht en procuratie om van wegens hun
comparanten te compareren voor de drossaard en schepenen van Westerlo en aldaar uit
den naam van hun constituanten op te dragen en te transporteren den eigendom van al
zulke percelen erven als de voorschreven Goossen Willemoons heeft verkocht op 24 maart
laatstleden tot behoef van Peeter Helsen en zijn huisvrouw volgens de conditie daarvan
zijnde gepasseerd voor mij notaris en de voorzegde koper daarin te goeden, versterven en
erven …
Gedaan en gepasseerd binnen Vorst, ter presentie van Peeter Peeters en Henrick Van
Mortelen. Quod attestor J. Verluijten notaris publicus.
WLO-OGA741-096
Conditie en voorwaarde waarop Peeter Huijsmans bekende verkocht te hebben aan
Adriaen Peeters zeker perceeltje erve, genaamd “ het gielkens “ groot omtrent een half
bunder gelegen onder Doffen. Oost de wederhelft, zuid Merten Bertels, west Adriaen
Wouters en noord de erfgenamen Merten Jongelinckx waarvoor de koper beloofde te betalen
den dag der goedenis de som van 180 guldens eens.
Aldus gedaan den 3 februari 1676 ter presentie van Jan Peeters en Hendrick Verboven als
getuigen hiertoe gebeden en geroepen en stelde de koper op deze koop 15 hoogen, Peeter
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Leijsen nog een hooge, item de koper nog 4 hoogen. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris
publicus.
WLO-OGA741-097
Conditie waarop Adriaen Wouters 6 en Anna Van De Goer zijn huisvrouwe bekenden
verkocht te hebben aan Adriaen Menten twee percelen, één gelegen in “ de gestelen “ en
één aan de binnenblokken aan “ den boeckelsche heikant “ alles onder Olen, groot
anderhalve zille. “ De gestelen “ palende oost Jan Verbist, zuid Adriaen Helsen, west Peeter
Peeters en noord Jan Cluijts. Item den dries palende oost en west … zuid Peeter Peeters en
noord de verkopers erve en Anna Van De Goor en daarvoor te betalen de som van 425
guldens. De koper stelde nog 31 hoogen bij, Peeter Willems stelde ook nog een hooge bij
als ook Adriaen Menten. Actum deze … Juni 1676, ter presentie van Jan Van Isschot en
Peeter Wilms als getuigen.
WLO-OGA741-098
Compareerde voor mij openbaar notaris binnen Westerlo residerende, Jan Van Der
Hoffstadt dewelke verklaarde verkocht te hebben aan Huijbrecht Cuijpers zekere weide
gelegen in de …uel straete. Oost den heer drossaard, zuid Leonaert Wellens of de loop,
west Wilb. Vermeeren en dat voor de som van 650 guldens. Volgen verdere
verkoopsvoorwaarden …
Aldus gedaan deze 18 juni 1676, en stelde de koper 15 hoogen bij, Hermanus Wijnants nog
een hooge en de voorzegde koper nog zeven hoogen, ter presentie van Jan Willems en Jan
Bertels als getuigen. Op 4 februari 1676 is na de kaarsbranding de voorschreven Huijbrecht
Cuijpers koper gebleven.
WLO-OGA741-100
Op heden deze 30 november 1676 compareerden Matteus Dirckx en Adriaen Dirckx om te
verkopen zeker plekke land van een gelegen onder Westerlo genaamd “ het rennehout “
groot omtrent 240 roeden gelijk als het gelegen is en dat op volgende condities.
Het goed is verkocht aan Nicalis Van Outsel voor 325 guldens en stelt daarop 25 hoogen,
Adriaen Verstappen nog een hooge, Nicalis Van Outsel nog 4 hoogen. Aldus gedaan en
gepasseert ten huize van Matthijs Vermeerbergen ten presentie van Jan Helsen en Adriaen
Verstappen getuigen.
WLO-OGA741-101
Compareerde op heden 30 maart 1676 voor mij notaris tot Hulshout residerende,
Magdalena Van Dijck dewelke verklaarde met consent en decreet van de schepenen van
Westerlo, ontvangen te hebben van Adriaen Peeters Janssone de som van 50 guldens
eens.
Comparante stelde tot pand haar part en deel zijnde haar kindsgedeelte aan haar bij de dood
van haar ouders verstorven, te weten het tweede part in een huis en huisveld, groot in het
geheel omtrent de drie dagmalen en “ de cijnsheijde “ insgelijks omtrent de drie dagmalen.
Palende deze voorschreven percelen oost Anthoni De Rijck, zuid “ de pleine “ en de
Heirbane, west en noord “ de gemeijn(t)e heijde “ gelegen tot Huslhout ….
Aldus gedaan en geschied op datum als boven, ter presentie van Peeter De Neve en Jan
Wuijts als getuigen. Quod attestor Mangelschots notaris publicus.
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WLO-OGA741-104
(Sterk beschadigde akte) … koop, gelegen, palende gelijk de comparanten … bekent
genoemd “ het pelleckens block “, groot en gelijk hetzelfde is bevallen aan de voorschreven
Peeter Vermeulen 7 uit hoofde van zijn huisvrouw Adriana Goor en dat voor de som van
350 guldens … Volgen verdere verkoopsvoorwaarden … Aldus gedaan en gepasseerd ter
presentie van Jan Caers en Jan Daems hiertoe geroepen en gebeden. Ondertekent Jan
Buelkens koper, Jan Caers, Jan Daems.
Den eerste koper stelde 31 hoogen, Jan Daems nog een hooge, Jan Buelkens den eerste
koper nog 5 hoogen. Op heden 26 februari 1676 compareerde Jan Buelkens Peetersone en
stelde op deze conditie nog 16 hoogen. Op 26 februari 1676 bekende Peeter Blerinckx in
presentie van Peeter Peeters en Nicholaes Willems als getuigen nog 10 hoogen bij te
stellen.
WLO-OGA741-106
Op heden … december 1676 zullen ingevolge de nabeschreven condities Jan Verbist en
Jan Van Eijnde als voogden van de wezen wijlen Merten Verbist verkopen met decreet van
de schepenen van Westerlo ettelijke erfgoederen hierna te specificeren ten hoogste en ten
schoonste aan alleman en daarvoor aan de meestbiedende. Volgen de
verkoopsvoorwaarden …
Ingevolge de voorschreven condities en na voorgaande afroepen des dienaars heeft Wouter
Govaerts gemijnd zeker perceel erve geheten “ den dries “ voor en om de som van 229
guldens en stelde daarop 16 verdieren, Jan Van Eijnde Janssone nog een hooge en de
voorschreven koper nog een hooge.
Item heeft alsnog de voorschreven Wouter Bogaerts naar voorgaande afroepingen gemijnd
zeker perceel hooi was gelegen in “ het geels broeck “ voor en om de som van 72 guldens
en stelde daarop vier verdieren, Jan Van Eijnde nog een hooge en de voorschreven koper
nog een hooge.
Item heeft Jan Verbist gemijnd zeker perceel erve of land geheten “ het meulen straetken “
voor de som van 100 guldens en stelde daarop een hooge. Gedaan op datum als boven, ter
presentie van Adriaen Spapen en Christoffel Baeten schepenen en getuigen. Quod attestor,
Wilb. Vermeeren notaris.
Op 20 december 1676 heeft Dilis Menten Janssone nog op de voorschreven hooiwas zes
verdieren bijgesteld.
WLO-OGA741-109
(Beschadigde akte) Op heden deze … april 1676 compareerde voor mij openbaar notaris tot
Olen residerende, Dois Stevens dewelke bekende verkocht te hebben aan Jan Cluijts hier
present en de koop accepterende van zeker perceel land gelegen te Schaetsbergen,
geheten “ het reijnkens hoff “ groot omtrent een zille. Palende oost en zuid Jaquemijne
T’Sierniels, west de Schaetsberghsche straet en noord Joris Cluijts.
Item alsnog zeker perceel erve een driese geheten “ den vuijtvanck “ groot omtrent een half
zille. Palende oost t’ hoofstraetken(?), zuid Joris Cluijts, west Geert Schoensetters en noord
Jan Cluijts en dat voor de som van 150 guldens te betalen den dag der goedenis … Actum
op datum als boven ter presentie van den eerwaarde heer Andreas Guevaerts en Adriaen
Van De Weijer getuigen hiertoe gebeden. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris publicus.
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WLO-OGA741-112
Op de na beschreven condities zal Jan Peeters verkopen ten hoogste en ten schoonsten,
met hoogen en verdieren, zeker perceel land onder Olen gelegen ten grootte gelijk hetzelfde
is liggende. Palende oost Cornelis Meermans, zuid de kinderen en weduwe Dielis
Sprengers, west Jan Van Eijnde en Wouter Bogaerts en noord Jan Van Eijnde Mertenssone.
Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Op voorgaande condities heeft Jan Van Eijnde Janssone den handslag ontvangen voor 550
guldens eens stellende daarop 10 hoogen, Hendrick Bertels stelde nog een hooge bij, Jan
Van Eijnde nog twee hoogen. Actum binnen Herentals ter presentie van Anthoni De … en
Peter Oijen als getuigen tot deze geroepen en gebeden deze elfde oktober 1676.
Op den twaalfde dito heeft Wouter Bogaerts nog 17 hoogen bijgesteld … Op heden 13 ditto
stelde Wouter Bogaerts nog 16 hoogen, M. Bellens nog één, Wouter voorschreven nog één
ter presentie van Peeter Oijen en L. Vander Merck als getuigen. Na het bijstellen van hoogen
en verdieren ondertekenden Joos Eijckmans, Peeter Verherstraeten als getuigen deze
bekentenis. Op 29 oktober 1676 stelde Wouter Boogaerts twaalf hoogen bij, ter presentie
van Peeter Oijen en Hendrick Van IJsendijck als getuigen. Quod attestor Bruneels, notaris.
WLO-OGA741-115
Conditie en voorwaarden waarop Peeter De Herdt als voogd over de minderjarige kinderen
wijlen Jan De Herdt daar moeder af was Maria Van Berghen heeft verkocht drie percelen
land met een heide gelegen tot Olen, wetende zo zaailand, weide als heide, groot de maten
omtrent 12 zillen. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Op heden 10 januari 1676 heeft Catlijn Van Passel 8 weduwe van wijlen Mr. Jan Caen in
zijn leven meijer tot Oolen den handslag aanvaard van deze koop voor de som van 710
guldens en 12 ellen nief lijnwaad gelijk hij nog heeft verkocht ten behoeve van dezelfde
wezen stellende als ordinairs tegen den handslag zes verdieren en daar en boven stelde op
de voorschreven koop alsnog 48 verdieren en stelde nog 2 verdieren bij.
Actum als boven ter presentie van Lambrecht De Herdt en Jan De Decker als getuigen.
Depost werd nog geconditioneerd dat de koopster tot haar ten laste moet nemen de rente
van 100 guldens eens die de kerk van Olen op het voorzegde land heffende is mede ook de
chijnsen uitgaande op het voorschreven land zonder daarvoor het te mogen korten aan de
koopsom.
Op den 18 januari 1676 heeft Peeter Bellens op den voorschreven koop 20 verdieren
bijgesteld ter presentie van Jan Bulckens en Adriaen Janssens als getuigen. Op dezelfde
datum stelde Catlijn Van Passel nog 25 hoogen bij, ter presentie van Jan T’ Sijen en
Adriaen Meir als getuigen. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris publicus.
Op 19 januari 1676 stelde Catlijn Van Passel nog 15 verdieren of hoogen bij, ter presentie
van Merten Meir en Adriaen Meir. Op 20 januari stelde dezelfde nog 25 hoogen bij, ter
presentie van Mr. Jan Bulckens en Adriaen Vermeerbergen. Op de voorschreven condities is
na de kaarsbranding dezelfde Catlijn Van Passel als laatste hoogster koopster gebleven.
Actum deze 12 februari 1676 ter presentie van Carel Verherstraeten Adriaen Helsen en
Adriaen Spapen schepenen.
WLO-OGA741-119
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Adriaen Sijmons nomine proprio, Jan Sijmons
insgelijks en mede als voogden over dezelfden zusters en wezen na voorgaande
8
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kerkgeboden zullen verkopen ten hoogste en ten schoonsten, alzulke goederen als hun na
de dood van de wees van Niclaes De Winter en Lucia Goijvaerts zijn verstorven,
bestaande in huis, hof en binnenblok, respectieve tot Gelindel (gelegen). Oost Niclaes
Wouters erfgenamen, zuid de Heere straet, west Anthonij Goijvaerts en noord Jan Geeben.
Item alsnog een perceel erve gelegen tegenover het voorschreven huis, genaamd “ het
steenvoort blocxken “. Palende etc … Item alsnog het derde part in een heide gelegen aan
de Cruijsstraete. Item nog de helft in “ de sarewijck(?) “ omtrent het huis gelegen en dat
alles op de navolgende condities.
Op al de voorschreven condities hetzelfde goed opgehangen zijnde is gemijnd bij Henrick
Sterckx voor 899 guldens en stelde daarop 18 hoogen, Niclaes Heijlen nog een hooge en
den eerste koper nog 3 hoogen. Aldus gedaan en geschied ter presentie van Merten Helsen
en Jan Goijvaerts op 31 oktober 1676. Quod attestor Henr. De Winter notaris publicus. Op 2
december is na de kaarsbranding voor het collegio Hendrick Sterckx koper gebleven.
WLO-OGA741-122
Op heden 20 januari compareerde voor mij openbaar notaris binnen Olen residerende, Jan
Snoecx dewelke bekende verhuurd te hebben aan Franciscus Dillen hier present en de
huur accepterende van zeker zijn comparant huis met de schuur, stal en hof daaraan
gelegen gestaan tot Westerlo aan de Plaatse en daarvoor ieder jaar voor huur te betalen de
som van 36 guldens. Dat de verhuurder de kamer van het huis zal mogen bewonen en
gebruiken tot zijn gerief. Actum op datum als boven, ter presentie van Van Rosan secr. en
notaris, en Mr. Cornelis Caers als getuigen. Quod attestor Wilb. Vermeeren.
WLO-OGA741-124
Op heden 17 februari 1676 compareerde in haar eigen persoon Peeter Buelkens en
Gommer Praets als man en voogd van Elisabeth Buelkens dewelke verklaarden ten
voorschreven dag verkocht te hebben zeker perceel heide genaamd “ berckenbosch “
gelegen tot Schaetsbergen onder Olen, groot omtrent anderhalve zille. Palende oost Jan
Smets, noord Merten Huijsmans, west het Veltstraetje en zuid Jan Beckers en dat aan
dezelfde Jan Beckers hier present en deze koop accepterende voor de som van 44 guldens
eens. Gedaan en gepasseerd ter presentie van Adriaen Smets en mij, Joannes Buijlkens.
WLO-OGA741-125
Op heden (1)4 mei 1676 compareerden voor mij Arnoldo Geerinckx als openbaar notaris
residerende binnen Westerlo, Jan Verpoorten welke comparant verklaarde mits deze
verkocht te hebben een zekere weide gelegen onder Heultje, groot omtrent 3 zillen, voor een
deel in zijn eigendom en de rest tot kracht van procuratie, aan Mattheus Diricx present en
deze koop accepterende om en voor 120 guldens en een twee pattacons (deze 2 patatons
zijn op 15 juni 1677 betaald) en een verkens hesp van … pondt …
Scriptum stelde de koper voornoemd een hooge, Jan Augustijns stelde ook een hooge,
Matheus Diricx eerste koper alsnog een hooge, ter presentie van Peeter Van Dijck
ingezetene van Oevel en Peeter Van Goelen als getuigen. Quod attestor Arnold Henricx
notaris publicus die op 5 mei twee hoogen bijstelde …
WLO-OGA741-127
Ontvangst van Joannes Van Steenbroeck, obligatie voor Jaques Steppers (Versteppers).
Compareerde Gommer van Steenbroeck … dewelke tot zijnen contentement bekende uit
handen van Jacobus Steppers een somme van 50 reijns guldens … Terug te betalen deze
som die ten alle tijden mag geschieden met een gelijke som van 15 guldens en de verkopers
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van dien verobligeerde daarvoor zijn persoon en goederen verkregen zijnde of alsnog te
verkrijgen. Aldus gedaan dit speciale voorgoed op 24 april 1677, ter presentie van Jan
Paridaens Lenaertssone en Hendrick Van Dingenen als getuigen.
In de marge:

Op heden 25 november 1690 compareerde Jaques Steppers en bekende
het kapitaal met den intrest ontvangen te hebben, dienvolgens
concenterende in de cassatie dezer. Ita est, Henrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-129

Op heden deze 22 januari 1677 compareerde voor mij openbaar notaris, Merten Van
Doninck dewelke bekende verkocht te hebben aan Peeter Peeters Mertenssone hier
present en de koop accepterende van zeker perceel erve of land gelegen tot Meeren,
geheten “ den hoeck “ groot omtrent drie zillen. Palende oost de straat, zuid de kopers erve,
west Hendrick Verluijten en Jeroen Van Hove en noord de straat. Voor los en vrij en een
rente van 101 gulden die de koper moet dragen en dat voor een som van 730 guldens.
Item moet de koper nog geven aan de huisvrouw van de verkoper 4 dukatons voor een
lijfkens laken en stelde de voorschreven koper 40 hoogen, Peeter Peeters alias Van Hout
nog drie, den voorzegde koper nog 7 hoogen, ter presentie van Peeter Biermans en Jan
Berchmans getuigen. Quod attestor Wilb Vermeeren notaris publicus.
Oo 25 januari stelde Peeter Peeters Peetersoone nog 15 verdienen bij, coram Jan Bulckens
en Jeroen Van Bijlen.
WLO-OGA741-130
Compareerde voor mij notaris, den eerzame Henrick Claes en Maria Vande Veken zijn
huisvrouwe die bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Vervoort Janssone, de
som van 50 guldens waarvoor den comparant beloofde te restitueren nu te Bamisse
eerstkomende 1673 zonder langer tijd of dilaij en dat allemaal in species van dukatons of de
waarde daarvan dien obligerende den comparant daarvoor zijn persoon en goederen …
Aldus gedaan en geschied ter presentie van Paulus De Winter en Henrick Smets getuigen
deze 5 maart 1673. Qoud attestor Henr. De Winter notaris publicus.
WLO-OGA741-132
Conditie ingevolge Jonker Maximiliaan Van Blockhoven drossaard van het land en
markizaat van Westerlo publiekelijk zal verkopen aan de meestbiedende zekere erfelijke
goederen hierna te specificeren toebehorende of gehad hebbende Willem Van Meroijen en
dat uit kracht van vonnis tot last van de voorschreven Meroijen voor de heren wethouders
alhier geobtineert. Volgen de condities van verkoop …
Eerst zeker perceel erve bij de voorschreven Van Meroijen in twee reizen verkocht. Palende
in het geheel oost Mr. Peeter Belmans erfgenamen, zuid de erfgenamen Peeter Bertels,
west de straat en noord de straat en den voorschreven Van Meroijen erven. Heeft gemijnd
den secretaris Vermeeren voor 162 guldens en stelde daarop 30 hoogen, Carel
Verherstraeten stelde nog een hooge bij en de voorschreven koper nog zeven hoogen.
Coram d’ officie, Adriaen Spapen schepene en de Schout Bongaerts en meer anderen
getuigen deze 11 augustus 1677. Op 11 september 1677 is na de kaarsbranding dezelfde
secretaris koper gebleven. Ondertekent Joannes Kenens.
WLO-OGA741-134
Op heden 28 juni 1677 compareerde voor mij secretaris des land en markizaat Westerlo,
Franciscus Van Outsel woonachtig tot Gelindel die bekende schuldig te wezen aan
Adriaen Vranckx en Jan De Hondt als voogden van de minderjarige kinderen wijlen
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Andries Peeters en Jenneken De Hondt een erfelijke rente van 24 guldens. Stellende
hiervoor tot pand, zijn persoon en goederen. Item Merten Van Dijck Mertenssone die
insgelijks bekende een erfelijke rente ten kapitaal van 94 guldens bekomen heeft ten
behoeve de voorschreven wezen. Aldus gedaan ter presentie van Jan Goijvaerts schepen en
Willem Wuijts als getuigen.
Op heden 17 januari 1679 compareerde Merten Verbist en heeft de rente van 94 guldens in
plaats van Merten Van Dijck bekent schuldig te wezen zodat hij dezelfde Van Dijck is
ontslaande gelijk dezelfde wordt ontlast bij deze … Quod attestor Henr. Vermeeren
secretaris.
Op heden deze 28 maart 1681 compareerde Merten Verbist en heeft alhier vertoond zekere
kwitantie van Peeter Van Thielen gepasseerd voor de notaris Verstorent op datum van 13
januari 1681, waarbij dezelfde het kapitaal van 94 guldens en intrest ten volle te zijn voldaan,
consenterende dienvolgens in de cassatie dezer.
WLO-OGA741-136
Op heden deze 4 januari 1677 compareerde voor mij secretaris des land en markizaat van
Westerlo, Huijbrecht Leuckens en bekende schuldig te wezen aan Jan Van Outsel voor en
in de naam van zijn nakinderen tot vijf in het getal verwekt bij wijlen Clara Vercammen zijn
eerst gewezen huisvrouw een personele obligatie of rente van jaarlijks zes guldens ten
kapitaal van 100 guldens.
Mede gecompareerd Hendrick Leuckens dewelke instaat als borg voor de voorschreven
Huijbrecht zijn broer onder verbintenis van zijn persoon en goederen. Jan Paridaens
Janssone en Jan Paridaens Lenaertsone als getuigen hiertoe verzocht. Quod attestor
Henrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-138
Op 29 april 1677 compareerde voor mij sectraris, Mattheus Dierckx die bekende schuldig te
wezen aan Andries Heijlen de som van 50 guldens eens belovende daarvan jaarlijks intrest
te betalen tot 2 guldens. Stellende daarvoor tot pand zijn persoon en goederen, present en
toekomende. Den intrest is betaald tot 8 juni 1677. Actum coram Jan Augustijns en Adriaen
Geerincx getuigen.
WLO-OGA741-139
Rekwest. Aan de heren drossaard en schepenen des land en markizaat van Westerlo
oppervoogden van alle wezen.
Vertonende reverentelijk Jan Verbist en Christiaen Cluijts als voogden van de
achtergelaten wezen wijlen Anthoni Verbist 9 daar moeder af is Elisabeth Cluijts hoe dat
hij het sterfhuis belast en schuldig is vindende met een rente van 200 guldens aan Machiel
Verstappen en alsnog 180 guldens aan diverse borgmeesters en andere, waartoe hij geen
ander middel is vindende dan erfgoed te moeten verkopen, doch zonder Ue permissie en
autorisatie niet vermag te geschieden, zo zijn de voorschreven supplianten hun kerende tot
ue.
Schepenen gezien hebbende de dispositie dezer akkoord in de verzochte verkoop der
erfgoederen mits doende van de penningen behoorlijke rekeningen en bewijs. Actum 26
januari 1677.
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WLO-OGA741-140
Scheiding en deling en kaveling aangegaan bij de kinderen en erfgenamen Krijn Schrooven
dezelfde gelegd in vier delen gelijk en dezelfde kinderen en erfgenamen te weten bij Jan
Schroeven, Geraert Schroeven, Cathelijn Schroeven en Anna Schroeven.
Ten eerste bij kaveling bij de erfgenamen Dens geheten als volgt:
Eerste kavel aan Jan Schroven, het land met twee ploegeinden afgeleid. Palende west en
noord de brier eijndtstraet. Item een heide, zuid aan Peeter Vermunninck tot aan de palen
gelegen aan de brier eint voorschreven bevallen aan dezelfde Jan Schroven.
Tweede kavel aan Catharina Schroven, het land gelijk de voorschreven bevallen en daar
allernaast van eender grootte met nog een derdel hooi was in “ het varenbroeck “ waartoe
gehouden zijn dezelfde van gerezen kosten van chijnsen en anderszins geld te moeten …
Item om te komen het land der 3 kavelen zal deze hem moeten wegen zo verre tot dat
gewegelijk op dezelfde zal kunnen komen tot het minste laste der tweede kavel te weten aan
den eusseldrup van het huis en is bevallen (aan) Catharina Schroeven.
Derde kavel, huis met het land daarbij groot … (leeg) … Item de voorste heide, noord Jan
Rombouts, oost Adriaen Nuijens, zuid Elisabeth Bertels en west … (leeg) bevallen aan Geert
Schroeven.
Vierde kavel, item in het land benevens den eerste en andere kavel komt zo vele als
dezelfde, noord de straat, oost Cornelis Verellen. Item het part van de helft van de heide van
de eerste kavel dat Catharina Baten in die voorschreven gekavelde goederen zoude komen
pretenderen deels in touchte reserveerde haar actie geheel om dezelfde nog te mogen
pretenderen na de aflijdigheid van haar tweede man protesterende dat bij dezelfde haar
kinderen dezes aangaande in dezelfde achterdeel of predictie geen belasting te geschieden
gelijk dezelfde kinderen hun tot dien niet anders als met genoegen deszelfs moeder zijn
genoegende.
Aldus gedaan deze op 6 februari 1675, coram Willem Leijs en Peeter Bertels getuigen.
Depost zijn de kinderen accorderende aan Anna Schroeven en Catharina Schroeven om
bij provisie zo lang nog te mogen trekken de huur van de gelijke kavel tot dat dezelfde mede
zullen voldaan zijn, te weten aan Anna Schroeven de waarde van een kleed en Catharina
Schroeven een tamelijk lijken lanterende hier in de …oorkonde.
Was ondertekent Jan Schroeven, Geeraert Schroeven met het handmerk van Catharina
Schroeven, het handmerk van Anna Schroeven, Hendrick Bellens, Willem Leijs, het
handmerk van Hendrick Stevens, het handmerk van Peeter Van Loeij, onderstond quod
attestor Van Rosan notaris.
WLO-OGA741-143
Scheiding en deling aangegaan bij de kinderen en erfgenamen Krijn Schroeven dezelfde
gelijk in vier delen gelijk … Origineel van voorgaande akte met de vermelde handtekeningen.
WLO-OGA741-145
Conditie met procuratie tussen Jan Brandegoms en Jan Van Gansen, 1677.
Op heden deze 22 maart 1677 compareerden voor mij openbaar notaris Jan Brandegoms
en Elisabeth Cools zijn huisvrouw en hebben (voor) een som van 172 guldens eens los en
vrij bekent verkocht te hebben aan Jan Van Gansen zeker plekke land, groot omtrent een
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half bunder de maten onbegrepen gelegen op “ de vispael “ onder de Heerlijkheid Herselt.
Palende oost Hendrick Sools, zuid het besloten hof tot Herentals, west Jan Lemmens en
noord Jan Nuijens. Actum coram Mr. Adriaen Geerinckx en Sebastiaen Peeters als getuigen
hiertoe verzocht. Quod attestor Henrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-146
Conditie van verkoop van de haafelijke meubelen van den advocaat Thijs door de
procureur Bongaerts gedaan.
Conditie en voorwaarden waarop de stadhouder Jan Vervecken nomine officie en uit kracht
van gedreven extensie ten verzoek van Mr. Jan Bongaerts als actie hebbende van
Elisabeth Van Leuffel weduwe wijlen Peeter Derboven naar voorgaande afpandingen en
kerkgeboden gedaan zal verkopen voor alle man alzulke haafelijke goederen als zijn
competerende aan den heer adv. Thijs om daar te verhalen een som van 100 guldens 3
stuivers met de kosten van excentrisse als de voorschreven procureur Bongaerts zijn
competerende uit kracht van taxatie uitwijzende en hetzelfde daarvan zijnde.
Compareerde den notaris Herman Wijnants Van Rosan die protesteerde zo over de nulle
en onbehoorlijke conditie … Verklaarde de voorschreven comparanten te ad srtingeren
binnen de gelimiteerde tijd de som met eetkosten in de conditie uitgestoken op pene als bij
dezelfde te voldoen en konden deze vele al of de waarden aan de voorschreven som in de
favie van verkoping hadden genoten en achtereen sustinerende daarmede te gestaan.
De voorschreven procureur Bongaerts verklaarde de presentatie van de voorschreven aan
Herman Wijnants Van Rosan gedaan. Ingevolge van de voorstaande conditie te
accepteren nemende heel van akte om een. Actum deze 15 januari 1677 coram den heer
drossaard stadhouder Vervecken, Merten Helsen, Jan Kenens schepenen. Testor loco de
secretaris Max Van Blockhoven.
WLO-OGA741-148
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Bartholomeus Verpoorten en Geeraerts
Verpoorten wilden verkopen zo nomine proprio als mede hun strekkende voor hun zuster,
zeker huis, hof en aangeleg, samen gelegen tot Soerle in de Caethovestraet. Volgen de
verkoopsvoorwaarden …
Op al de voorgelezen condities beloofde Henrick De Winter voor het voorschreven goed te
betalen de som van 675 guldens en de onkosten gesistuneert met de 24 st. op drie guldens,
en stelde daarop 25 hoogen, Cornelis Peeters twee hoogen, de eerste koper nog drie
hoogen. Aldus gedaan en geschied ter presentie van Merten Helsen en Anthonij Douwen
getuigen op 10 nov. 1676. Depost stelde de eerste koper nog 10 hoogen bij, present Jan
Siongers en Adriaen Peeters. Op 20 dezer maand stelde Henrick De winter Peeterssone op
de voorschreven koop nog 10 hoogen bij en is hij na de kaarsbranding op 12 januari 1677
koper gebleven in collegio van de schepenen. Henrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-150
Conditie voor Peeter Van Boickel en Bertholomeus Vande Bosch weduwe.
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Peeter Van Boickel bekende verkocht te hebben
aan Berthelomeus Van De Bosch weduwe, present en de koop accepterende van zeker
perceel beemd groot een half boender. Palende etc … (leeg) wetende leengoed onder den
heer markies van Westerlo en gelegen tot Hulshout. Volgen de koopvoorwaarden …
Op al de voorschreven condities beloofde de koper te betalen de som van 25 guldens en nog
25 hoogen, Adriaen Peeters stelde nog een hooge bij en den eerste koper alsook nog een

© https://www.ansfridiana.be

P a g i n a | 135

hooge. Aldus gedaan en geschied ter presentie van Adriaen Vloeijmans en Jan Wouters op
27 juli 1677. Quod attestor Henrick De Winter, notaris publicus.
WLO-OGA741-151
Staat van de meubelen van Jan Bertholomeus, 1677.
Staat en inventaris van alzulke goederen als zijn bevonden in zekere kist gestaan op het
kasteel van den heer markies van Westerlo, competerende Jan Berthelomeus ten verzoek
van de huisvrouw van Anthoni Van Soom.
In den eerste bevonden in de voorschreven kist een grote spiegel. Item 10 tinnen lepels, een
peper doos met een zoutvat, een tinnen waterpot met een flesje, een schouwkleed met een
papieren schilderij, item zes tinnen schotels omtrent drie pond en nog drie van een kleiner
soort met een taloir, item een userken tenue maat, een blekken blanker met een ijzeren
kandelaar, een staande fles met een bierpot, een houten schaal per een balans, een naai
kussen, item een behangsel van een koets, een koperen gegoten pot met een pij en een
glazen schotel, een veecke maat met een trese (treffer ?) , item een houten cruij doos, item
twee hout maatkens met een quaet vispan met een houten tellioer, item een haal, vuurschip,
rooster, brandijzer, snuiter, item een strijkijzer, een kleerborstel, een tang, item drie à vier
winkel bedders, item een schaar met een koper belansken, een houten schotel, een paar
slaaplakens, twee ammelakens, vijf hand servetten, een lap nieuw lijnwaad van omtrent drie
ellen, item acht kwade handdoeken met drie slaapputsen, item een mandeken met een grote
kist in welke alles bevonden is.
Aldus geinventariseert deze 22 september 1677 present de stadhouder Vervecken, Merten
Helsen en Adiraen Spapen schepenen.
WLO-OGA741-153.
Conditie op heden 29 maart 1677 alzo hebben de erfgenamen van Adriaen Verlinden
verkocht haar huis en land daaraan gelegen. Item dat Niclaes Verlinden haar achtergelaten
heeft groot omtrent een zille en dat heeft gekocht Mathijs Vervoort voor de som van 166
guldens. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Hierop deze koop stelde de koper vijf hoogen, Jacob Snijers drie hoogen, Mathijs Vervoort
nog drie hoogen in presentie van getuigen en zelfs verkocht Adriaen Van Kerckhoven en
Hendrick Caers en Jan Verpoorten als voogden van de wezen op deze koop stelde
Kristiaen Stevens nog 15 hoogen, Kristiaen Stevens voorstaand nog een hooge op den 31
maart. Op heden 24 april 1677 op deze koop de kaars rechtelijk ontstoken zijnde is met
uitgang dezelfde Christiaen Stevens koper gebleven, coram d’ officie en schepenen. Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-154
Op 2 september 1677 hebben de erfgenamen van wijlen Peeter Ferdinand verkocht enige
van zijn meubelen …
WLO-OGA741-156
Conditie ingevolge den eerwaarde heer Oijen als last hebbende van Juffrouw Christina
Rauvoets weduwe wijlen den advocaat Vander Vorst zal verkopen bij hoogste en
schoonste aan de hoogstbiedende daarvoor biedende zekere helft van een bos genoemd
“ het laerbosch “ gelijk te kappen en te delen met de andere helft. Volgen de
verkoopsvoorwaarden … Koper werd Joachim Bourbon. Verkocht en geboden deze 4
januari 1678. Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris.
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WLO-OGA741-158
Conditie van verkoop tussen Sebastiaen Verlinden als voogd van de kinderen Jan
vondervens en Peeter Soels.
Conditie ingevolge Bastiaen Verlinden als wettelijke voogd van de kinderen Jan
Vondervens en Maijken Verlinden gehuwden op aggregatie van de mede voogden en Jan
Vondervens en de oppervoogden heeft verkocht aan Peeter Soels den koop accepterende
van zeker huis, gestaan op der wezen erve aan “ het val veken “ bij het Voirts Cappelleken
en dat voor een som van 55 guldens. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Actum coram Sieur Jaonnes Wellens en Franciscus Van Oijstaeijen als getuigen hiertoe
verzocht en gebeden deze 1 februari 1677. Ita est Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-159
Conditie voor Jan Bruers als voogd van de kinderen Anthoni Bruers en Jacob Bumen
Conditie ingevolge Jan Bruers als voogd van de kinderen wijlen Anthonis Bruers met
aggregatie van de oppervoogden en bijgestaan met Adriaen Bruers aan de wezen heeft
verhuurd aan Bastiaen Bumen de huur accepterende van zekere landerijen alle gelegen tot
Heultje eerst “ het hoogblock “ groot omtrent een bunder.
Item een half bunder in “ het huijsblock “ van Maijken Vanden Bosch. Item zeker perceel
geheten “ het eijcke stuck “ gelegen op “ de loechten “ groot omtrent een half bunder. Item
een zille bij hem achter en voorschreven deze in huur gehad. Item twee koeiweiden in “ het
stellers broeck “. Volgen verdere huurvoorwaarden …
Waarvoor hij pachter jaarlijks beloofde te leveren in goed zuiver koren 14 veertelen te Bamis
en de resterende 7 veertelen te Kerstmis alle jaren precies. Coram Jaques Wuijts en Jan
Peeters getuigen hiertoe verzocht en gebeden op 29 mei 1677.
WLO-OGA741-161
Op heden 1 mei 1677 compareerde voor mij openbaar notaris binnen Olen residerende,
Gommar Praets en Elisabeth Bulckens gehuwden en bekenden verkocht te hebben aan
Adriaen Smets wonende tot Schaetsbergen onder Olen, hier present en de koop
accepterende van zeker huis en stallingen daaraan met het binnenblok daaraan gelegen en
gelegen tot Schaetsbergen groot omtrent anderhalve zille en dat voor de som van 500
guldens ten dage der goedenis te betalen.
Volgen de verkoopsvoorwaarden …
En heeft de voorschreven koper op deze koop 10 hoogen gesteld, Jan Verheijen nog een
hooge, den voorschreven koper ook nog een hooge. Actum op datum als boven ter presentie
van Peeter Bulckens en Niclaes Smets als getuigen. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris
publicus.
WLO-OGA741-163
Conditie en voorwaarden alzo hierna volgt, zo bekende Geeraert Helsen verkocht te hebben
aan Adriaen Van Lommel zeker perceel land gelegen onder Olen geheten “ den langen
dries “ groot omtrent twee zillen. Palende oost Adriaen Van Lommel, zuid den misweg, west
Jan Sprengers en noord Jan Van Genechten. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Zo is den palmslag geschied aan Adriaen Van Lommel voor de som van 560 guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd op 19 maart 1677 ter presentie van Willem Wuijts en Jan
Janssens als getuigen hiertoe geroepen en gebeden.
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Koper stelde op deze koop 10 hoogen, Jan Daems 2 hoogen, Adriaen Van Lommel nog 6
hoogen. Actum deze 15 maart 1677. Peeter Verachtert. Op deze datum stelde den eerste
koper nog … hoogen bij ter presentie van Cornelis Belllens en Caerel Verherstraeten.
WLO-OGA741-165
Heer Oijen en Peeter Daelen rakende verkoop van zijn koeien.
Conditie ingevolge dewelke mijnheer Oijen qualitate qua uit kracht van voluntaire
condensatie d’ executie daarop gevolge afpandingen en het gebieden van koopdag tegens
op heden toegeleid zal verkopen alle haafelijke meubelen van Peeter Daelen als pachter
geweest zijnde van de tienden op conditie etc… Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Ten eerste opgeroepen zeker vier koeien en dezelfde opgeroepen zijnde publiekelijk voor
alle man zijn dezelfde aan de voorschreven Peeter Oijen aangebleven voor dertig guldens.
Actum 23 november 1677, coram de heer drossaard, Merten Helsen en Jan Govaerts
schepenen. Ita est Henr. Vermeeren secretaris.
Compareerde den eerwaarde heer Oijen koper des voorschreven 4 koeien dewelke dezelfde
komen voor een maand 2 of 3 heeft geleend aan de voorschreven Peeter Daelen om
daarmede te maken enige mest, onder gelofte, ingevolge de voorschreven verkoop van
dezelfde altijd te restitueren nog daaraan … te pretenderen enig recht, gelijk den
voorschreven Peeter Daelen ten deze comparerende hetgeen voorschreven staat altijd der
aanzochts zijnde beloofde te effecteren. Actum coram d’ officie deze 25 november 1677.
WLO-OGA741-167
Conditie en voorwaarden ingevolge Adriaen Verstappen en Adriaen Spapen ten deze
gekozen voogden uit de wet van de achtergelaten wezen wijlen Jan Sergers uit kracht van
decreet van de schepenen van het land en markizaat van Westerlo zullen verkopen ettelijke
erfgoederen hier te noemen met hoogen en verdieren. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Ingevolge de voorschreven condities heeft Hendrick Van Hove gemijnd zeker perceel land
genaamd “ de dellen “ gelegen tot Buel en dat voor de som van 320 guldens en stelde
daarop 12 hoogen, Jan Daems nog een hooge, den voorschreven Van Hove nog 3 en
verklaarde daarmee uit te scheiden voor deze reis met bespreek dat dezelfde heide in deze
koop is meegegaan. Actum den 20 februari 1677 ter presentie van Adriaen Spapen en
Adriaen Verstappen. Quod attestor, Wilb. Vermeeren notaris.
WLO-OGA741-169
Conditie en voorwaarde op heden 8 maart 1677 heeft verkocht Hendrick Gebruers aan
Wilm Huijsmans een perceel erve onder Olen, genaamd “ het laer “ omtrent 30 roeden en
twee percelen onder Geel omtrent een zille heiden op “ de jansheijde “ en nog een perceel
hooi was gelegen op “ het voorste geruim “ omtrent een half zille … en dat voor de som van
45 guldens en dat alles gepasseerd voor de getuigen Jan Bijlmans en Jan Wijtens. Op
dezelfde koop stelde Wilm Huijsmans 10 hoogen, Jan Wijtens één hooge, Wilm
Huijsmans nog een hooge ter presentie van Carel Verherstraeten en Adriaen … Wilm
Huijsmans stelde daarop nog 5 hoogen.
Op heden 15 april 1677 de kaars op den voorschreven koop ontstoken zijnde is Willem
Huijsmans met uitgang derzelfde kaars koper gebleven, coram den meijer Wuijts, Adriaen
Spapen en Christoffel Baten schepenen. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris. Het goed
onder Olen hebben de schepenen geschat op 35 guldens. De koop 15 gulden hoogen 25.
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WLO-OGA741-171
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Peeter Gijben en Adriaen Verstraten
respectieve voogden over de achtergelaten wezen van Jan Gijben verwekt bij Magdaleen
Verstraten naar voorgaand decreet van de oppervoogden der heer Schout en schepenen
van de Heerlijkheid van Tongerlo op datum deze 11 …1677 ondertekent W. De Bal
secretaris zullen verkopen zeker perceel hooiwas te weten de helft van omtrent een bunder,
genaamd “ den ganserbempt “ gelegen tot Straeteneijnde. Palende in het geheel oost
Merten Heijlen, zuid en west Adriaen Puls. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Op gelijke conditie werd alsnog verkocht zeker perceel heide genaamd “ de eert hage “
groot een half bunder insgelijks gelegen tot Strateneinde. Verkocht aan Jan Verbist
Adriaenssone voor 110 guldens en stelde daarop 20 hoogen, secretaris De Winter nog 2
hoogen. Aldus gedaan ter presentie van Merten Helsen en Jan Govaerts beide schepenen
onder Westerlo.
Herschreven voorgaande akte: Op heden 23 maart 1677 compareerden voor de schepenen,
Peeter Gijben en Adriaen Verstraten als voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan
Gijben daar moeder af was Magdaleen Verstraten die bekenden verkocht te hebben … etc
WLO-OGA741-173
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Peeter Sols met deze bekende verkocht te
hebben aan Jesper Blamparts in deze present en den koop accepterende van zeker
perceel erve genaamd “ het root stuck “ gelegen tot Heultje, groot omtrent een half bunder.
Palende oost den H. Geest van Westerlo, zuid Pauwels Douwen, west den koper in deze en
noord “ de goorheide “. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Op alle voorschreven condities beloofde de koper het goed te betalen als voorschreven is
voor de som van 140 guldens en stelde daarop 15 hoogen, Merten Helsen nog een hooge,
den koper nog een hooge. Aldus gedaan ter presentie van Merten Helsen schepen onder
Westerlo en Peeter Verbist als getuigen op 14 ... 1677. Quod attestor Henr. De Winter,
notaris.
WLO-OGA741-174
Op heden 20 juni 1677 compareerde voor mij openbaar notaris residerende binnen Olen,
Jan Clemens 10 en Magriet Van Hove zijn huisvrouwe en bekenden voor een vierde part
verkocht te hebben aan Jeroen Van Bijlen als voogd van de wezen wijlen Pauwels Oijen in
zeker perceel weide met het huis daarop staande, groot omtrent een zille geheten “ de
honinck “. Oost Merten Meir, zuid Pauwels Oijen, west de Honick straten en noord Adriaen
Smets en dat voor de som van 144 guldens te weten tot twee vierde parten ieder 48 guldens.
Volgen de verkoopsvoorwaarden … Actum ut supra en ter presentie van Jan Van Rompa en
Jan Bulckens getuigen hiertoe geroepen. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris publicus.
WLO-OGA741-175
Op heden 8 maart 1677 compareerde Hendrick Gebruers en bekende verkocht te hebben
aan Jan Van IJsschots zeker perceeltje land gelegen achter “ beijdelvelt “ groot omtrent
een half bunder. Palende oost de erfgenamen Merten Cluijts, zuid Maijken Caers, west Jan
Van Lommel en noord Mattheus Van Genechten en dat voor de som van 230 guldens. Nog
is conditie dat de koper de huur trekt die de Kerstmis vervallen zal 1677 zo lang de huur
duurt van Willem Huijsmans.

10

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Clemens x Margareta Van Hove, nr. 427, pag. 87.
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Actum op datum als boven ter presentie van Jan Belmans en Peeter Verelst getuigen. De
koper stelde hierop 25 hoogen, Willem Huijsmans nog een hooge en de koper nog twee.
Depost stelde Jan Van Isschot koper nog 10 hoogen, Jan Van De Perre nog 15, de koper
nog 6, Jan Van De Perre nog 6 hoogen.
Op 5 april is Jan Van Genechten na de kaarsbranding koper gebleven, ter presentie van de
meijer Wuijts, Adriaen Spapen en Christoffel Baten schepenen.
Quod attestor, Wilb. Vermeeren notaris.
WLO-OGA741-177
Op heden 7 maart 1677 compareerde voor mij openbaar notaris binnen Olen residerende,
Dois Stevens en bekende verkocht te hebben aan Adriaen Vermeerbergen hier present en
de koop accepterende van zekere helft in zeker perceel erve zo dries zo land daar zijn
comparante huis op staat tegen een af te meten en achterlangs door al even breed, groot
omtrent de drie zillen gelegen in “ den honinck “. Palende oost het Hoogstraetje, zuid zijn
eigendom, west de Honinckstraet en noord Jan Cluijts en dat voor de som van 300 guldens.
Item zal de verkoper van den grond nog doen twee fruitbomen en stelde de koper daarop
één hooge, Jeroen Van Bijlen nog een hooge en de koper ook nog een hooge.
Actum op datum als boven, ter presentie van Peeter Huijsmans en Adriaen Meir als
getuigen. Depost stelde de voorschreven koper nog een hooge, Jeroen Van Bijlen ook nog
een hooge en de verkoper nog twee. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris publicus. Op 15
maart heeft Adriaen Vermeerbergen op de voorzegde koop nog zes verdieren bijgesteld ter
presentie van Jan Bulckens en Jeroen Van Bijlen.
WLO-OGA741-179
Op heden 25 februari 1678 compareerde voor mij Joannes Philips Verbruggen openbaar
notaris te Antwerpen residerende, Artus Vervarent en Thomas Vervarent zijn broer
dewelke mits contentemente aan hun gedaan bij den zeer eerwaarde heer Cornelis Brants
canonick en … van de Cathedrale kerk alhier, alhier present en het nageschreven transport
accepterende, hebben opgedragen mits deze al hun recht, parten en delen dewelke zij
enigszins hebben in 12 bunders, leengoed en al het land en bossen gelegen tot Raempsel
aan de kapel onder Herselt ressorterende onder het markizaat van Westerlo. Aldus gedaan
en gepasseerd te Antwerpen ter presentie van Goijvaert Van Der Donck en Melchior
Lamsaet getuigen hiertoe verzocht.
WLO-OGA741-181
Wij Martinus Helsen, Jan Goijvaerts en Mr. Guilliam Van Brouwsel schepenen en
verklaarden dat voor ons compareerde Joannes Vervecken als last en procuratie hebbende
van Peeter Van De Bruel en Anna Bellens voor de eigendom, gepasseerd dezelfde
procuratie voor mij secretaris 1673 alhier getoond en gebleken en heeft in die kwaliteit
bekent schuldig te zijn (aan) Lenaert Patroons een erfelijke rente van guldens negen
stuivers jaarlijks vallende telkens op 17 mei en zo van jaar tot jaar tot de redemptie toe die
zal mogen geschieden met een gelijke som van 109 guldens.
Verpand op de verlopen rente op zeker perceel erve gelegen in “ de langels “ tot Buel, groot
omtrent een zille geheten “ het wuijtkens mol “ Palende oost en zuid Jan Peeters, west
Elisabeth Verboven en noord Peeter Verboven.
WLO-OGA741-182
Obligatie voor Jan Ridders 1680 en Magdalena Mertens 1678.
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Op heden zes mei 1680 voor mij secretaris des land en markizaat Westerlo, compareerde
Magdalena Mertens weduwe wijlen Peeter Geerts dewelke verklaarde bij deze te
transporteren alzulke obligatie van 50 guldens kapitaal met de intresten als de voorschreven
comparante was hebbende tot last van Magdalena De Ridder, gepasseerd voor de notaris
Hermanus Wijnants op datum van 16 december 1676 onder mij secretaris berustende en
dat aan Jan De Ridder haar broer waarvan zij comparante in voldoening en overgetuige der
voorschreven obligatie de kapitale van 50 guldens met intrest ten volle kent ontvangen te
hebben en dienvolgens daaraan niet meer te pretenderen … present Goris Beckers en
Geeraert Van Oirschot. Ita est Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-183
Conditie tussen Hendrick De Kinder en Philips Geerts, 1678.
Conditie ingevolge Hendrick De Kinder deze comparerende verklaarde verhuurd te hebben
aan Philips Geerts zeker zijn eerste comparants huis, en land daaraan gelegen zo hetzelfde
gestaan en gelegen is tot Berghom onder Herstelt met alsnog zeker beemdeken weide etc
… alles wat aan de eerste comparant competeerde, alleen een bosje dat hij reserveerde,
waarvoor de pachter beloofde jaarlijks te betalen de som van 35 guldens … Actum coram
Jan Peetermans den oude en Jan Peetermans den jonge als getuigen. Quod attestor Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-185
De ondergeschreven Juffrouw Agnes Huijbrechts, begijntje op het vermaard Begijnhof van
Antwerpen verklaarde bereid te wezen te disponeren de vermelde som van 1000 guldens
op al zulke hypotheek van de als daartoe bij de Lathen, secretaris en meijer van Parwijs zijn
opgedragen en vertegen op datum van 26 april 1678 en dienvolgens de commissie van de
wethouders van Westerlo gegeven aan Martinus Helsen en Henrick Vermeeren secretaris
van Westerlo op datum van 22 mei tot de voorschreven lichting van de gedisponeerde som
alwelke zij voorschreven Juffrouw zal disponeren op de volgende condities. Volgen de
voorwaarden van deze dispositie …
Actum coram den eerwaarde heer Joannes Raijmakers en mij ondergeschevene als
getuigen op deze 8 mei 1678. Quod attestor Siardus Vermeeren als getuige.
WLO-OGA741-186
Conditie ingevolge Mr. Adriaen Geerinckx en Lenaert Wellens als voogden van Juffrouw
Cecilia Wellens en ten overstaan van Sieur Joan Wellens haar vader alzo te samen zullen
verkopen ten hoogste en ten schoonste en aan de meestbiedende zekere opgaande bomen
gestaan tot staenven(?) hieronder te noemen. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
-

Ten eerste in den eerste kerf gemijnd bij Lauwereijs Buijens voor 45 guldens, borg
Joannes Kenens.
Ten tweede kerf of koop werd gemijnd bij Jan Wijnants voor 43 guldens, borg
Martinus Helsen.
Item den derde koop werd gemijnd bij Jan Hollands voor 36 guldens, borg Jan
Wijnants.
Den vierde koop werd ingemijnd bij Hendrick Machiels voor 21 guldens borg Jan
Peetermans.
De vijfde koop werd ingemijnd bij Joannes Kenens voor 3 guldens borg Lauwereijs
Buijens.

Actum coram Baltasar Tibours, Joannes Kenens schepenen, Merten Helsen, Hendrick
Roovers en meer andere getuigen deze 23 juli 1678. Ita est Henr. Vermeeren secretaris.
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WLO-OGA741-188
Contract van uitkoop aangegaan bij Norbertus Verheijen voor de weduwe Wouter
Sprengers tegen Diel Sprengers en Jan Wuijts voogden van de kinderen bij de
voorschreven Wouter Sprengers achtergelaten.
Den ondergeschreven advocaat gezien hebbende zeker contract van uitkoop bij Norbertus
Verheijen op deze 5 oktober laatstleden aangegaan voor de weduwe Wouter Sprengers
tegen Dillis Sprengers en Jan Wuijts, voogden van de kinderen bij den voorschreven
Wouter Sprengers achtergelaten zo de voorschreven voogden als de gemelde weduwe
gedragen dat het voorschreven akkoord te zeer bezwarende zouden wezen voor de gemelde
weduwe der kinderen moeder, haar obligatie is wel haar vijf kinderen te onderhouden tot
deze gekomen zijn tot een ouderdom van 26 jaar.
Als de moeder haar moederlijke last draagt te weten haar kinderen onderhoudende, zo
behoort zij ook te genieten alle voordelen die alzo een moeder bij costumen gegeven
worden, met verstand dat Jan Sprengers vader van Wouter Sprengers bezit enige
erfgoederen achtergelaten bij zijn huisvrouwe d’ eene helft van die hij mag betouchten en de
andere helft moet hij afstaan, waarin Wouter Sprengers gerecht was voor een vierde part.
Volgen verdere verklaringen aangaande dit akkoord … Actum 27 februari 1678, J. Van der
Cammen.
WLO-OGA741-190
Conditie volgens dewelke Merten Verbiest en … (leeg) als wettelijke voogden van de
onmondige kinderen wijlen Jan Sannen en Anneke Verbiest zullen verkopen aan de meest
daarvoor biedende de haafelijke goederen ten sterfhuis bevonden. Volgen de
verkoopsvoorwaarden met vermelding van de verkocht goederen en hun kopers … Actum
coram d’officie Merten Helsen en Jan Goijvaerts schepenen deze 11 februari 1678.
Besteding van de onmondige achtergelaten wezen:
-

Adrianus Verbist oud negen maanden, besteed aan Adriaen Van Eijnde voor 30
guldens.
Anneke oud omtrent zeven jaar heeft aanvaard Jan Van Dijck op conditie dat hij
hetzelfde des winters latende ter scholen gaan en dat voor 17 guldens jaarlijks.
Elisabeth Sannen oud twaalf jaar heeft aanvaard Jan Helsen Adriaenssone op
conditie van s’winters ter schole te laten gaan en dat voor de som van 12 guldens.
Peeter Sannen oud omtrent tien jaar heeft aanvaard Jan Van Den Brande voor de
som van 12 guldens.
WLO-OGA741-198

Sterk beschadigde akte. Extract uit schepenregister van Westerlo van 27 september 1678
door de notaris Henricx en hebben doen behouden aan de secretaris van Westerlo en de
schepene Wellens met attestatie waarbij blijkt dat Gommar Vincx in “ het waetereijnde “
aldaar omtrent nog los en vrij heeft de erfgoederen in bezit in volle eigendom te willen
verkopen zijn huis, schuur, stal met de erven, hof en boomgaard, appendentien en
dependentiën alhier binnen Westerlo en waardig is over de 3000 guldens den heer
drossaard, secretaris en schepenen zijn kennende en dat de belaste panden wel vijf maal
meerder zijn als belast en dat die niet tegenstaande tot nog toe niet is geaccepteerd over de
sussistente of pretensussistante, maar dat er gevanteert wordt den onderschreven dienaars
nog in een …na deze … Ondertekent Adriaen Thijs, overgebracht deze 25 oktober 1678.
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WLO-OGA741-200
Schepenen gezien hebbende onder gesteld met reden daarin vermeld akkoord aan de
voogden, mits doende van de penningen daarvan pretendeerden behoorlijke rekeningen en
bewijs en dat tot last van Dimphna Verstraten en op de kinder wezen daardoor geen
schade lijden.
Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markizaat van Westerlo als
oppervoogden van alle wezen daaronder sorterende.
Geven ootmoedig te kennen Hendrick De Winter als wettelijke voogd met Andries Helsen
voogden tot deze genomen uit de wet van de onmondige kinderen wijlen Adriaen
Verstraten daar moeder af was Maijken Callaerts zo dat zij graag zouden hebben één van
de wezen besteed op het Begijnhof van Herentals, met naam Dimpha Verstraten bij haar
moeikens Maijken Verstraten en Dimpna Verstraeten begijntjes op hetzelfde begijnhof
dewelke dezelfde beloofden dezelfde wees verder te helpen met zoveel goeds als zij nodig
zoude mogen hebben zo tot de klederen … en wel van deze zouden hebben de som van
100 guldens welke som zij voogden verklaren niet te kunnen bekomen en te weten te maken
uit enige haafelijke goederen mits de grote schulden aan het sterfhuis mede belast was en
ook nog voor een deel onbetaald zo dat zij genoodzaakt zijn enige percelen van erven te
verkopen om dezelfde wees tot haar groot voordeel te helpen, wetende dat hetzelfde niet
mag geschieden als met Ue decreet en aggregatie …
WLO-OGA741-201
Beschadigde akte. Op heden … 1678 zo zal Maijken Gebruers bijgestaan met Amant
Geuens haar man … hun huis, kamer, stal … schuur en de erven daaraan gelegen onder
Gerhagen, groot zo hetzelfde gelegen is onder Olen onder het graafschap van Olen.
Palende oost en zuid den heer secretaris van Westerlo, west en noord … (geschrapt)
straten, deze koop voor los en vrij en nog 200 guldens aan Wouter Hermans dewelke hun
kopers zullen korten aan hun kooppenningen …
Ten zelfde jaar en dag bekende Merten Spapen deze voorschreven hun kamer en schuur
met de erven verkocht te hebben en den palmslag daarvan genomen te hebben voor de som
van 300 guldens en stelde daarop 5 hoogen, Jan Wijtens Janssone stelde nog nog twee
hoogen bij, Merten Spapen nog 15 hoogen, ter presentie van Merten Verbist en Cornelis
Bens als getuigen. Dezelfde dag stelde Merten Spapen nog een hooge ter presentie van
Jan Bens en Jan Wijtens Janssone als getuigen. Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-203
Compareerde voor mij openbaar notaris binnen Olen residerende, Catlijn Wouters
bijgestaan met haar kinderen welke verklaarden verkocht te hebben aan Peeter Leijsen
Jansone zeker perceel heide groot omtrent 124 roeden gelijk hetzelfde voor hun part is
aangemeld, gelegen onder Olen bij Gerhees. Palende oost “ de craeij vennen “ en Liseken
Peeters, zuid Merten wouters, west Cornelis Bouwen en noord der kopers erve en dat voor
de som van 25 guldens. Actum den 20 september 1678, ter presentie van Adriaen Daems en
Wouter Vermiert als getuigen hiertoe gebeden. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris
publicus.
WLO-OGA741-205
Compareerde voor mij notaris onderschreven, Jan Van Ietlant ter assistentie van Elisabeth
Adriaens zijn huisvrouw alhier mede comparerende en hebben samen bekent verkocht te
hebben aan Jan Vande Brande in deze present en de koop accepterende van zeker part en
kindsgedeelte haar competerende bij sterfte van Adriaen Adriaens en Francijn Mertens
haar ouders, gelegen alhier tot Soerle in de Reijnderstraet en voor een derde part naast Jan
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Adriaens en Adriaen Adriaens zo en gelijk hetzelfde gelegen is. Volgen de
verkoopsvoorwaarden …
Op al de voorschreven condities beloofde de koper voor het voorschreven goed te betalen
de som van 55 guldens en stelde daarop zes hoogen, Adriaen Vande Brande stelde nog
een hooge bij, den eerster koper nog een hooge. Ter presentie van Jan Peetermans en
Adriaen Van De Brande getuigen op deze 11 oktober 1677. Quod attestor Henr. Vermeeren
notaris publicus.
Op heden deze 3 augustus 1679 compareerden Jan Adriaens en Adriaen Adriaens en
hebben bekent verkocht te hebben aan mij onderschreven secretaris ook hun
kindsgedeelten en parten of delen aan hun beiden competerende in “ de cauwelaer “ en in
de twee veldekens daar tegenover en dat voor de som van 100 guldens …
WLO-OGA741-207
Wij Joannes Wellens en Mr. Guilliam Van Brousel schepenen verklaarden dat voor ons
compareerde Jan Vervecken als last en procuratie hebbende van Peeter De Rijck
gepasseerd dezelfde voor de notaris Mangelschots op datum van 29 december 1677 en
bekende schuldig te wezen aan Guilliam Sterckx een erfelijke rente van zes guldens
vallende jaarlijks op 1 januari en zo verder continuerende van jaar tot jaar tot de redemptie
toe die zal mogen geschieden met 100 guldens, verpand op de verlopen rente op een huis,
hof en buitenveld, groot omtrent 200 roeden gelegen tot Hulshout. Palende oost Peeter
Bordonckx, zuid Jan Verwerft, west de weduwe Machiel Diercx en noord Jan Van Kiel.
Gegicht en gegoed op 29 december 1679. Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-208
Compareerde voor mij onderschreven notaris, Peeter Leijsen en Jan Verbist voogden van
de minderjarige kinderen wijlen Hendrick Lemmens daar moeder af leeft Elisabeth Verbist,
welke bekende met decreet van schepenen verkocht te hebben aan Adriaen Bellens hier
present en de nageschreven koop accepterende van zekere heide, groot omtrent de 3 zillen.
Palende oost Peeter Bulckens, zuid Jan Cluijts, west een straatje lopende naar ILL en noord
… Merten Goor en dat voor de som van 33 guldens en stelde de voorschreven koper daarop
5 verdieren, Peeter Verherstraeten stelde nog een hooge bij en de voorzegde koper ook
nog een hooge. Actum den 5 juni 169 ter presentie van en Peeter Bloms en Peeter
Verherstraeten. Wilb. Vermeeren notaris.
WLO-OGA741-209
Conditie en voorwaarden waarop Abraham Snijers absolutelijk heeft verkocht aan Peeter
Lijsen Peeterssone alhier present en den koop accepterende zonder enig berouw of
wederroepen van iemand zekere heijde gelegen onder Olen, groot omtrent drie vierendelen.
Palende oost Michiel Van Lommel, zuid Adriaen Van Lommel, west de Gerhesestraat en
noord Adriaen Verbiest en dat voor de som van 50 guldens eens. Constituerende den
voorschreven verkoper zijn huisvrouw Maria Lijsen. Actum binnen Herentals ten huize van
Christiaen Van IJsendijck ter presentie van Jacques Van Opstal oud-wethouder der
voorschreven stad en J. Van Der Veken als getuigen hiertoe verzocht op deze 23 april 1675.
Quod attestor J. De Somer notaris, 12 juni 1655.
Op 9 mei 1675 heeft Adriaen Van Hout na de dood van Jan Van Hout zijn zoon behoorlijk
verheven zeker half bunder land, gestaan folio 167 en 273, jus domini 18 guldens.
WLO-OGA741-211
Conditie van huur voor Fransiscus Van Nijlen en Dielis Ooms.
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Op heden deze 17 juli 1679 compareerde voor mij secretaris Franciscus Van Nijlen en
bekende verhuurd te hebben aan Dielis Ooms Matthijssone, zeker een huis, schuur, landen
en weiden en heiden voor zoveel den voorschreven Van Nijlen aldaar is competerende en tot
het voorschreven huize is behorende en niets gereserveerd.
Volgen de huurvoorwaarden, en daarvoor jaarlijks te Sint Andriesmisse te leveren acht
veertelen zuiver en leverbaar koren met nog twee veertelen boekweit en jaarlijks in voorlijf te
geven 10 guldens en 8 stuivers.
Zo zal hij pachter zijn schoonvader verhuurder moeten huizen en onderhouden van wassen
en wringen alle dagen zijn schotel of potagie moeten geven van als hij voor zijn schoonvader
zal werken en zal alsdan hebben de volle kost zonder meer en daar en boven te Sint
Andriesmisse alle jaren te leveren 8 veertelen zuiver koren en twee veertelen boekweit.
Actum, Mattheijs Ooms en Jan Paridaens als getuigen hiertoe verzocht op datum als boven.
Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-213
Ontvangen bij mij onderschreven van Laureijs Ceurincx als man en voogd van Maria
Keusters Loijsdochter driehonderd guldens wisselgeld en 39 guldens zes stuivers één blank
courant geld over den part van hure over 2 jaar zeven maanden zestien dagen intrest tot vijf
ten honderd.
Item ontvangen van Marten Heijlen als voogd van de wezen van Henrick Breugelmans en
Adriana Willems 10 guldens wisselgeld en dertig guldens 2 stuivers één blank courant over
intrest … staande, een vierde part van een rente van 100 guldens wisselgeld kapitaal en de
voorschreven 2 jaren zeven maanden en 16 dagen verlopen … overzulks consenterende in
de cassatie der voorschreven rente van 400 honderd guldens. Actum deze 26 maart 1697 in
Antwerpen, Paul Devlieghere.
WLO-OGA741-214
Akkoord tussen den procureur Bongaerts en den drossaard Maximiliaan Van Blockhoven
Zo kwestie en geschil kwam te gereizen tussen de procureur Bongaerts ter ene als ander in
materie van salarissen en verschoten penningen die hij er hadde gedaan ten dienste van Sr.
Max Van Blockhoven nomine officie zo in kwaliteit als over meijer van Herselt als drossaard
van het markizaat van Westerlo als anderszins … procederende dat die ter ene zijne actuele
eed …
Zo compareerde den voorschreven Sr. Max Van Blockhoven dewelke tussen spreken van
goede mannen heeft geaccordeerd zo hij doet mits deze dat hij beloofde mits deze te
betalen aan de procureur Bongaerts voor al zijne verschoten penningen, vacatiën en
verdiende salarissen die hij tot zijn dienst en verzoeken heeft gedaan de som van 200
guldens eens in vier afbetalingen, de eerste binnen 14 dagen na deze datum, de tweede
betaling te Kerstmis en de andere half maart daarna en de vierde afbetaling te Sinksen met
expresse conditie dat de penningen die de procureur Bongaerts voor dat en deze heeft
genoten of gekost aan den voorschreven heer drossaard, salarissen of anderszins zullen
blijven tot behoef van de voorschreven Bongaerts zonder daarvan enig rekening te moeten
doen bovendien dat den voorschreven procureur Bongaerts ook geheel zal blijven en de
twee zaken rakende de pacht van Olen alhier tot Westerlo en alsnog ontdekt door … tot
Brussel als over particuliere diensten in dezelfde processen gedaan tot last van den
voorschreven heer drossaard om zijn actie daarover te intenderen ten zijn last …
Aldus gedaan en gepasseerd coram Martinus Helsen schepen en Monseigneur den
secretaris Van Rosan als getuigen en mij secretaris van het land en markizaat van Westerlo
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en hebben partijen contractanten benevens mij deze gestipuleerd en ondertekent deze 17
oktober 1679. Ita est Henr. Vermeeren, secretaris.
WLO-OGA741-216
Op heden den 21 april 1679 heeft gekocht Michiel van Uijtsel zeker perceeltje van erve
genaamd “ den dries “ en nog een perceel land hetwelk is toebehoort aan de erfgenamen
van Willem Cohiers. Deze twee percelen zijn gekocht voor de som van 220 gulden en
stelde de koper nog een hooge bij, Peeter Wuijts nog een hooge, den koper nog een hooge
en bovendien is ondersproken dat den koper het geld zal moeten geven ten uiterste te Sint
Jansmis naar komende … Ondertekent Niclaes Van Outsel, Dillis Van Tolmen, Adriaen
Colaerts, Adriaen Verstappen en Jan Adriaens mij present Peeter Verluijten
WLO-OGA741-217
Hulshout, decreet van verkoop of belasting der goederen voor de voogden der wezen wijlen
Elisabeth Bordoncx daar vader af leeft Peeter Van Calster.
Aan mijne heren den drossaard en schepenen van het land en markizaat van Westerlo
oppervoogden van alle wezen, reverentelijk Peeter Boordoncx en Jan Verwaest als voogd
van de minderjarige wezen wijlen Peeter Van Calster en Elisabeth Boordoncx hoe dat zij
in het voorschreven sterfhuis belast vinden met een merkelijke som van 100 pattacons aan
de kerk van Hulshout staande. Item alsnog 100 guldens aan Niclaes Boets met de verlopen
intresten en alsnog 125 guldens aan Dilis Verwaest erfgenamen met enige verlopen intrest,
waarvoor de voorzegde wezen goederen zullen worden beschadigd en te wezen geïnviceert
om daarin te voorzien, zo vinden de voorschreven voogden geraadzaam om enige der
wezen goederen te mogen verkopen hetwelk zonder Ue permissie en autorisatie niet vermag
te geschieden zo zijn de voorschreven remonstranten hun kerende tot Ue als oppervoogden
van alle wezen, ootmoedelijk biddende ten einde Ue gediend te wezen te accorderen voor
deze verkoop …
In de marge:

De schepenen gezien hebbende de dispositie dezer accordeerden mits
reden de voorschreven verkoping der erfgoederen, actum 20 juni 1670.
WLO-OGA741-219

Certificatie voor Catharina Lambrechts huisvrouw van wijlen Herman Wijnants van
Rosan.
Wij Mr. Guilliam Van Brouwsel en J. Wellens schepenen van het land en markizaat van
Westerlo doen en maken konden dat voor ons compareerde Catharina Lambrechts
huisvrouw van Mr. Hermanus Wijnants Van Rosan dewelke verklaarde met haar dank en
contentemente verstaan te hebben de bekentenis van schuld bij haar man binnen Antwerpen
den derde maart 1679 over een kapitale som van 800 guldens met de intresten jaarlijks
daarbij beloofd aan Mons. Hendrick Meijers te betalen tot dien alle advisie en opdracht en
verband van hun en erfenis bij den voorschreven man zo generalijk als speciaal daarbij
gedaan belovende tot dien mede Mr. Joannes Teniers haar zwager voor de somme
verobligeert hebbende als borg principaal altijd te zullen indexeren kosteloos en schadeloos
tot dien aan alle beneficie van recht en speciaal aan het beneficie … consul: … ante fiqua…
In kennis dezer hebben hier op doordrukken onzer gemeijnen schependoms zegel en met
onze gezworen secretaris laten ondertekenen deze 8 maart 1679.
WLO-OGA741-220
Conditie tussen Lenaerd Wellens en Herman Wijnants Van Rosan. 1679.
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Compareerde voor mij notaris onderschreven en in presentie van de getuigen nagenoemd,
Sr. Lenaert Wellens basselier in de rechten en Juffrouw Anna Maria Van Blokhoven zijn
huisvrouwe dewelke met deze bekenden verkocht te hebben aan Mr. Hermanus Wijnants
van Rosan, zeker huis en appendentien met de erven daaraan gelegen zo en gelijk
hetzelfde aan den eerste comparant bij koop is competerende gestaan tot Westerlo in de
Plaatse. Palende oost de erfgenamen Wijnants, zuid de cleijne Laecke, west de straat van
het kasteel en Peeter Peeters erfgenamen en noord de Plaatse van Westerlo of S’Heeren
straete. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Op alle voorschreven beloofde den koper het voorschreven goed te betalen de som van
2250 guldens boven alle vacatiën die de voorschreven koper zoude competerende hem
verkoper gediend hebbende als procureur in zijne affeiren en namelijk onder andere tegen
de weduwe van Jan Bourbon die ook beloofde te remitteren tot vonnis en heeft daarboven
alsnog daarop gesteld 200 hoogen, Henrick De Winter tien hoogen, den eerste koper nog
40 hoogen. Aldus gedaan op 25 januari 1679 ter presentie van Machiel Vervoort den ouden
en Reijnier Timmermans getuigen tot deze.
Den koop
Getekend
Drinkgeld

2250 guldens voor zijn salaris.
250 guldens hoogens uitgezet
18 guldens.

Quod attestor Henr. De Winter notaris publicus.
Volgt nog een verklaring betreffende deze koop van Lenaert Wellens op datum als boven.
WLO-OGA741-222
Contract van aflijvigheid bij de voogden der wezen wijlen Cornelis Tubbicx daar moeder af
leeft Maijken De Neeff ter ene en de voorschreven Maijecken ten deze bijgestaan met een
vreemde voogd ter andere zijde.
Op heden deze 19 december 1679 voor drossaard en schepenen compareerden Sr.
Joannes Verluijten secretaris van Westmeerbeek en Peeter Van Roije als wettelijke
voogden van het onmondig kind achtergelaten bij wijlen Cornelis Tubbicx daar moeder af
leeft Maijken De Neeff met naam Andries Tubbicx ter ene en de voorschreven moeder
Maijken De Neeff bijgestaan met Jan Goijvaerts tot deze haar verkozen voogd uit de wet
verkozen en gegeven ter andere zijde, welke door tussen spreken van goede mannen en
met aggregatie van de heren wethouders alhier zijn veraccordeert nopende de haafelijke
meubelen bij de voorschreven gehuwden achter gelaten.
Volgt een beschrijving van dit akkoord o.a. zo zal de voorschreven weduwe gehouden zijn
het laatste kind te onderhouden zo van eten en drank en als dit gekomen is tot den
ouderdom van 24 jaar de som van 25 guldens te geven in geld met een koe of vijftig guldens
in plaats van beide waarvoor zij weduwe mag houden de haafelijke goederen ten sterfhuis
bevonden …
Coram Jonker Maximiliaen Van Blockhoven drossaard en Jan Govaerts, Van Brousel en
Wellens schepenen.
WLO-OGA741-224
Conditie van houtkoop voor Sr. Adriaen Geerincx als curateur van het sterfhuis Ferdinand
Geerincx
Conditie en voorwaarden waarop Mr. Adriaen Geerincx als curateur van het sterfhuis wijlen
Ferdinand Geerincx voogd van Juffrouw C. Wellens zal verkopen met autorisatie van de
wethouders der Vrijheid Geel ten hoogste en ten schoonste alle man met meijnen zo dat
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degene die zal komen te meijnen zal koper wezen ingeval den stadhouder hem niet en heeft
geobligeerd. Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Ten eerste den eerste kerf bestaande in 12 bomen heeft gemeijnt Peeter Marcke … voor 28
guldens en stelde daarop 5 hoogen. Item den tweede kerf tot 18 bomen gemeijnt bij Willem
Leus van Veerle voor 110 guldens en stelde daarop 12 hoogen. Item den derde kerf tot zes
bomen gemijnd bij Balthasar Tibours voor 54 guldens en stelde daarop 5 hoogen. Actum
coram Guilliam Van Brouwsel, Joannes Kenens, Franciscus Van Oijstaeijen getuigen op
deze 6 april 1679. Ita est Hendrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-226
Conditie voor Willem Deckers en Geert Helsen 1679.
Conditie en voorwaarden waarop Willem Deckers en Adriaenken Helsen zijn huisvrouw
bekenden verkocht te hebben aan Geeraert Helsen en Barbara Van Hout zeker haar part
en kindsgedeelte bij kavel aan hem bevallen zo en gelijk hetzelfde in de originele deling was
uitgestoken, mits met elkaar voor deze getracteert waren en beloofde te betalen de som van
160 guldens die de verkoper in deze bekende ontvangen te hebben. Aldus gedaan en
geschied ter presentie van Jan Verswijvel en Pauwels Van Houtven getuigen op deze 29
juni1679. Quod attestor Hendr. De Winter notaris publicus.
WLO-OGA741-227
Conditie van verhuur van Maeijken Peeters en Hendrick Verbist 1679.
Conditie en voorwaarden waarop Maijken Peeters weduwe wijlen Jan Van Tongerloo en
de gelijke kinderen hebben verhuurd mits deze aan Hendrick Verbist hun zwager zeker hun
huis, stallingen, hof, schuur op “ het schrans “, landerijen, heiden, weiden zo en gelijk
hetzelfde voor deze beide huizen is gelabeurd en annex geweest op conditie navolgende.
Huurder beloofde daarvan jaarlijks moeten geven kost en drank aan zijn moeder verhuurster
ziek en gezond en dat gedurende haar leven en voor jaarlijks de som van 50 guldens in
voorlijf. Actum coram Jan Vervecken stadhouder, Mr. Guillia Van Brouwsel en Joannes
Wellens schepenen op deze 23 maart 1679. Quod attestor Henr. Vermelden secretaris.
WLO-OGA741-229
Verkoop van den houtkoop der wezen Jonker Hoens 1679.
Kopers van het hout van Jonker Hoens. Volgt een lijst van namen van kopers ... Totale
opbrengst van deze kopen 1577 guldens. Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-231
Conditie voor Jan Van Eijnde en Peeter Verherstraeten 1679.
Compareerde voor mij ondergeschoven notaris en in de presentie van de getuigen
nagenoemd, Jan Van Eijnde die bekende verkocht te hebben aan Peeter Verherstraeten
hier present en de koop accepterende van zekere beemd gelegen onder Olen. Palende oost
Merten Spapen, zuid Maijken Caers, west “ den poesdijk “ en noord Dilis Van Goir ? en dat
voor de som van 160 guldens en stelde daarop nog 8 verdieren of hoogen, Jaques Menten
stelde nog een hooge bij en de voorschreven koper ook nog een hooge.
Actum den 25 januari 1679 present Machiel Miermans en Machiel Verluijten getuigen.
Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris publicus.
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WLO-OGA741-232
Op heden den 12de der maand april 1679 compareerde voor mij notaris en de getuigen
nagenoemd den eerzame Adriaen Mijnens pachter in de huur van den eerwaarde heer
prelaat van Tongerloo onder Tongerlo residerende welke ten verzoek van de erfgenamen
wijlen Sebastiaen Geens verklaarde en attesteerde op zijn naam waarheid altijd bij vele
bereid zijnde te verifiëren waarachtig te wezen dat den vernoemde Sebastian Geens te Sint
Jansmisse in den midzomer 1678 bij hem attestant is komen wonen ... en zijner dienst als
vermogen zijn paarden te gebruiken.
Aldus gedaan en gepasseerd op datum als boven ter presentie van Niclaes De Win en
Adriaen Van Dijck als geloofwaardige getuigen. Quod attestor Wouter De Bal notaris
publicus.
WLO-OGA741-234
Verscheurde en sterk beschadigde akte (rest een half folio). Conditie en voorwaarden
volgend de welke Remigius Van Den Beulcke en Woutruijt Helsen met deze bekenden
verkocht te hebben aan Merten Helsen zeker perceel erve of dries gelegen aan “ de
heijblom “ alhier tot Soerle met nog een half bunder land zuidwaarts samen gelegen zo en
gelijk hetzelfde in zijn kavels hem is ten dele bevallen. Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
WLO-OGA741-236
Wij Jan Govaerts, Guilliam Van Brouwsel schepenen des land en markizaat van Westerlo
maken conde dat voor ons gecompareert zijn Joannes Lambrechts stadhouder van het
land van Heijst als procuratie hebbende van Adriaen De Ceuster en A… Pluijs als wettige
voogden over het weeskind van wijlen Lucia Pluijs daar vader af was Lembrecht De
Keuster. Item van Jenneken Pluijs bijgestaan met Peeter Ceulemans voor een … part …
gepasseerd voor dezelfde op 2 juli 1680 en heeft met autorisatie op datum van 2 juli 1680 en
bekenden overgegeven te hebben aan Juffrouw Joanna Maria Van Den Driessche(?)
vanwege zeker perceel land geheten … groot omtrent een half bunder renende ter ene Jan
…, ten tweede Elisabeth Dens, ten derde ... Adriaen Molenberghs(?) …
WLO-OGA741-237
Extract uit de conditie van verkoop der goederen bij Jan Verhoustraeten Adriaenssone cum
suis verkocht alwaar onder andere staat als volgt deze 11 mei 1680.
In den eerste hun part in “ de Stoppelhoeve “ … oost de erfgenamen Bastiaen Ceulemans,
zuid Peeter Peeters, west Jan Van kerkhoven en noord Jan Van Eijnde. Gemijnd bij Peeter
Vermeerberghen voor 25 guldens en stelde daarop drie hoogen, Adriaen Vermeerberghen
den jonge den eerste koper stelde nog een hooge.
Item de bogaert (boomgaard) is gemijnd bij Merten Van Kerckhoven voor 39 guldens en
stelde daarop nog zes hoogen, Peeter Vande Brande stelde een hooge bij en de eerste
koper stelde ook nog een hooge bij. Op 14 mei verhoogde Joachim Van Hout den
voorzegde boomgaard met nog zes hoogen, present Wouter Thielmans. Quod attestor Henr.
De Winter notaris.
WLO-OGA741-238
Op heden 12 mei 1680 compareerde voor mij notaris, Dois Stevens nomine uxoris en
bekende verkocht te hebben aan Jan Clemens 11 zekere heide gelegen onder Olen aan
“ den raijel “. Palende oost Jaques Van Obstal, zuid de erfgenamen Willem Van Hove, west
11
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Jan Toeback en noord Jan Sijmons en dat voor de som van 17 guldens ten dage der
goedenis te betalen.
Item zal den koper gehouden zijn een dag te dekken voor de verkoper of 300 strooi te leggen
mits den dekker hebbende kost en drank en stelde de koper op de voorschreven koop twee
hoogen, Adriaen Vande Weijer stelde nog een hooge bij ende koper stelde ook nog een
hooge bij.
Actum op datum als boven ter presentie van Jan Strickers en Anthoni Heijlen getuigen. Quod
attestor, Wilb. Vermeerbergen notaris.
WLO-OGA741-240
Conditie en voorwaarden volgend dewelke Peeter Broeckx bekende wel en degelijk te
hebben verkocht aan Sebastiaen Van kerkhoven alhier present en de koop accepterende
van zeker stuk erve genaamd “ het bien eusel “ gelegen achter tot Heultje aan des
“ heerenbroecx veecken “ zeer wel bekend zo hij verklaarde, groot omtrent drie zillen.
Volgen nog verdere verkoopsvoorwaarden.
De koper zal moeten betalen aan som van 100 guldens goed gangbaar geld en dat ten dage
der goedenis precies zonder een langer uitstel. Item zijn deze ook mede verkocht de klaver
en zal den koper daarvoor als mede voor een lijfjes … voor de verkopers huisvrouwe
gehouden wezen boven de erfkoop zijn deze gementioneerd te betalen een som van 40
guldens.
Op al deze condities heeft Sebastiaen Van kerkhoven 8 hoogen gesteld, Peeter Van Roije
stelde een hooge bij, en den eerste koper ook nog een hooge. Aldus gedaan en gepasseerd
coram Sebastiaen Boschmans en Peeter Van Roije als getuigen deze 18 april 1680. Testor
F. Luijten. Compareerde op 26 april 1680, Peeter Van Echelpoel dewelke op den
voorstaande koop op “ het bie eusel “ nog 40 hoogen bijstelde. Coram den meijer Michiels
en Michiel Nuijers als getuigen.
WLO-OGA741-242
Obligatie van 200 guldens kapitaal tot last van Anthoni Coomans en Maricken Van Eijnde
ten behoeve van Mattheijs Van Camp.
Op heden 27 dag in de maand van Januari 1680 compareerde voor mij openbaar notaris tot
Wiekevorst residerende … Anthoni Coomans en Mariecken Van Den Eijnde
Adriaensdochter gehuwden welke voorgenoemde comparanten bekenden schuldig en ten
achteren te wezen aan Mattheijs Van Camp of zijn actie hebbende, de som van 200
guldens kapitaal die de comparanten ten achteren zijn gebleven van de huursom van zekere
windmolen, genaamd den stadt molen, 1689 (guldens) volgens de conditie daarvan zijnde
voor welke voorschreven som de comparanten beloofden te betalen aan den voorzegde
Mattheijs Van Camp een jaarlijkse en erfelijke rente van tien guldens jaarlijks en zo van jaar
tot jaar tot de kwitantie der voorschreven rente die ten alle tijd mag geschieden eens en
eenmaal met gelijke 200 guldens en de verschenen intresten …
De comparanten stelden tot pand hun personen en goederen haafelijke en erfelijke zij
comparante haar kinds onverdeelt part en deel hetwelk bij het overlijden van haar
comparants moeder op haar is verstorven en na de dood van haar vader nog zoude komen
op haar te versterven, gelegen alhier binnen het land en markizaat van Westerlo. Aldus
gedaan en gepasseerd op datum als boven ter presentie van Wouter Bemels en Egidius Van
Den Velde als getuigen. Quod attestor Adriaen Van Gompel notaris publicus.

Westerlo Akten en Contracten 1523-1792

P a g i n a | 150

WLO-OGA741-244
Compareerde Jan Celen alias Marcelli jongeman die bekende schuldig te zijn van goede en
rechtvaardige schuld aan Sr. François Melsior en Juffrouwe Christina Peeters gehuwden
en wonende binnen de stad van Antwerpen de som van 300 guldens eens procederende
over en ter zake van goed geleend geld van (een) gelijke som bij den comparant ten dank
den eersten penning met de laatste van de voorschreven ontvangen in goede species
wisselgeld volgens zijne Koninklijke Majesteits plancarten van Spanje dienende deze mede
voor manuele kwitantie mits deze ook aan de exceptie van geen getelde geld belovende
daarom hij comparant de voorschreven som van 300 guldens eens te restitueren en
volkomen wederom te betalen en te voldoen aan den voornoemde telderen of degene van
actie hebbende dit en drie eerstkomende jaren zonder langer uitstel en daarvoor jaarlijks te
betalen den intrest tegen 4 guldens en 15 stuivers.
Comparant stelde speciaal tot pand voor deze rente zeker perceel land gelegen achter de
Plaatse alhier, groot twee zillen en half. Palende oost Jan VanDer Veken, zuid den
Leugenpadt, west de erfgenamen Adriaen Wijnans Van Rosan en noord den leugensloop.
Item omtrent een half bunder land gelegen in “ de beijlkens “. Palende oost Aert Willaerts,
zuid de erfgenamen secretaris Vermeeren, west Lenaert Wellens en noord Sieur Fraes.
Item omtrent een zille land geheten “ den scas aert “. Palende oost en noord de erfgenamen
Verdonck, zuid Peeter Vermeuninck, west de erfgenamen van de secretaris Vermeeren, hem
comparant competerende bij zekere scheiding en deling tussen hem comparant en zijne
condividenten op datum van 15 januari 1678 voor drossaard en schepenen alhier
gepasseerd.
Actum coram Mr. Guilliam Van Brouwsel schepen die benevens den rentheffer tot meerdere
vastigheid deze mede ondertekende op 29 maart 1680. Getekend Jan Marcelli. Quod
attestor Hen. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-247
Extract uit het schepenregister des land en markizaat van Westerlo alwaar onder andere
staat als volgt.
In den name ons Heeren amen
Allen degene die deze tegenwoordige zullen zien of horen lezen zij konden en kennelijk dat
voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde den eerzame Jasper Blampaerts
en Maeijcken Van Deijck gehuwden dewelke bij vorm van testament of uiterste wille hebben
getesteerd en begeert gelijk zij testeren en begeren bij en mits deze dat de nakinderen
verwekt of nog te verwekken bij haar dochter Maeijken Blampaerts in tweede huwelijk met
Peeter Bellens egaal en hoofdsgewijs met het voorkind van haar dochter verwekt in haar
eerste huwelijk met Peeter Cuijpers zullen delen in al de goederen zo haafelijke als erfelijke
bij de voorschreven comparanten en testanten achtergelaten hoedanig die wezen mochten,
geen gereserveerd en willende dat benevens haar achtergelaten kinderen Frederick
Blampaerts en Machiel Blampaerts staaksgewijs dezelfde goederen na hun dood te delen,
dezelfde haar voorschreven kinderen voor- en nakinderen verwekt of nog te verwekken bij
Maeijke Blampaerts haar dochter getrouwd met Peeter Bellens daarin instituerende pleno
jure institutionis, begerende dat deze hetzij bij vorm van testament of uiterste wille, donatie
inter vivos vel causa mortis altijd zal standgrijpen niet tegenstaande alle punten en clausule
van recht hiertoe gerekwireerd ten deze behoorlijk niet waren geobserveerd de gene zij zijn
dirigerende bij deze en de voorschreven comparanten en testanten gevraagd zijnde of zij
konden schrijven heeft hij attestant geantwoord van neen. Ter presentie van Jan Vervecken
stadhouder, Jan Goijvaerts en Mr. Guilliam van Brouwsel schepenen deze 16 maart 1680.
Op deze kopie staan geen handtekeningen.
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WLO-OGA741-249
Compareerden Jan Van Der Veken met Elisabeth Marceli alias Celen Jansdochter wijlen
zijn wettige huisvrouwe met een vreemde voogd aan haar bij consente dezelfde haar man
gegeven en bekenden als principalen in het bijzonder schuldig te zijn van een goede en
rechtvaardig rente aan Sr. François Melsiors en Juffrouwe Christina Peeters gehuwden en
inwoners binnen de stad Van Antwerpen de som van driehonderd guldens ter zake van
goede geleende gelden van gelijke somme bij hun comparanten ten dank den eerste
penning met de laatste van de voorschreven telders ontvangen in goede permissie
wisselgeld …
De comparanten stelden speciaal hun van beiden comparanten huis, schuur, stal en hof met
den boomgaard daaraan gelegen gestaan in de Plaetse alhier. Palende oost Anthoon Hailoit
en de Bakstrate, zuid de kleine Laecke of Nethe, west de weduwe en erfgename van de
secretaris Wilb. Vermeeren en noord De Plaatse, op hun verstorven uit hoofde van hun
ouders en competerende bij zekere scheiding en deling tussen hun comparanten en mede
consoorten op 15 januari 1678 voor drossaard en schepenen alhier gepasseerd …
Actum coram Mr. Guilliam Van Brouwsel, Jan Goijvaerts schepenen als getuigen hiertoe
verzocht en gebeden deze 19 maart 1680. Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-253
Compareerden Franciscus Dillen met Dimphna van Tongerloo Jansdochter wijlen waar
moeder af was Maria Peeters zijn wettige huisvrouw met een vreemde voogd als haar bij
consent dezelfden haar mans gegeven en bekende in het bijzonder en rechtvaardig schuld
heeft aan Sr. Jaspar Hamers wasverkoper en Juffrouw Marita Gilis zijn wettige huisvrouw
wonende binnen de stad Antwerpen de som van zevenhonderd guldens eens procederende
over en ter zake van goede geleende geld van gelijke som bij hun comparanten ten dank der
eerste penning met de laatste van de voorschreven ontvangen in goede permissie
wisselgeld volgens zijne Koninklijke Maj. plakaat van Spanje dienende deze derde voor
manuele kwitanties …
Daarvoor verbindende principaal en het bijzonder hun respectieve personen en al hun
goederen tegenwoordig hebbende en als nog te bekomen tot welke plaatsen deze zouden
gelegen zijn of bevonden en speciaal eerst een hoeve met de landerijen, heiden en weiden
daarna gelegen met zijn ap- en dependentiën vandien gelijk dezelfde gelegen is onder
Soerle, bestaande in de nabeschreven partijen te weten eerst “ den putmortel “. Palende
oost De Broeckstraet, zuid en noord Peeter Baeten, west “ den dilis bempt “. Item de heide
in “ het rot “. Item “ het klein heijcken “ aan “ de putmortel “. Item het huis en het huisveld,
groot tien honderd twintig roeden. Palende oost Jan Van Den Brande, Merten Peeter en
Anthoni Duwen, zuid de staart en west Anthoen Dauwen en Wilboert van Eemden en noord
de Haerbaene en ten leste nog een stuk land groot honderd zes en dertig roeden. Palende
oost en noord Hendrick De Winter, zuid en west de Schrickstraet, gelijk en in alle de
manieren, heijen en weiden daaraan gelegen gronden en alle andere zijn toebehoorden hun
comparante zijn toekomende zekere scheiding en deling tussen hun comparanten en mede
consoorten op 30 januari 1680 voor drossaard en schepenen alhier gepasseerd alles
ingevolge van de brieven daarvan zijnde, wetende dezelfde hoeve met de partijen van
landen daarnan gelegen allen vrij en onbelast.
De comparanten beloofden bij deze de penningen ook gekweten en afgelost worden de 500
guldens die de voornoemde comparanten moeten geven en opleggen tot betaling van de
schulden van het sterfhuis van den voornoemde Jan Van Tongerloo en Maria Peeters zijn
huisvrouw hun ouders waren en mits hun kavel veel beters was als de kavel van hun mede
condividenten zo zij insgelijks zijn verklarende, stellende al dezelfde partijen van landen en
gronden tot heerlijke reëel en parate executie en vonnis van alle rechten alsof zij
comparanten daarin een voor als principael en in het bijzonder en zonder divisie vonnis
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gelijke bij hun comparanten rechter gedoemd en gecondemneert waren, gelijk wij hun en elk
van hun ten hunne verzoek daarin alzo gedoemd en gecondemneert hebben doemen en
condenseren mits deze renoncerende zij comparanten ter dien effect ook aan alle beneficiën
en behelpen van recht zo van reli vemente precies legie atterminatie, respijt en aan alle
andere beneficiën van rechten … en ook zouden mogen genoemd worden die hun of elk van
hun hier tegens enigszins ten schade of ten baat zouden mogen komen en bijzonder de
regel van recht dicterende, dat generale reneintiatie niet en valideerde ten zij dat speciaal
voor gaat ,mede ook aan het beneficie vellig nij autentica, fiqua mulier … etc.
Actum binnen Westerlo deze 26 maart ter presentie van Peeter Peeters en Niclaes Bertra,
als getuigen hiertoe verzocht en gebeden. Ondertekenden: Dingen van Tongel, François
Dillen, Peeter Peeters, Niclaes Bertrand en onderstond Quod attestor en was ondertekend
Henrick Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-257
Op heden 9 maart 1680 compareerde voor mij Jacobo Van Ghele als openbaar notaris
binnen Balen residerende, en eerzame Peeter Huijsmans woonachtig binnen Olen dewelke
heeft gekend en geleden gelijk hij dat doet bij ende mits deze wel en wettelijk ontvangen te
hebben uit handen van de minderjarige kinderen Merten Verboven zaliger of haar voogden
de som van 120 guldens, belovende daarvoor te geven een jaarlijkse rente van zes guldens
eens en dat tot restitutie toe des voorschreven som van 120 guldens die zal mogen
geschieden binnen een jaar.
Comparant stelde tot pand zijn huis gelegen in Doffen tot Olen. Palende oost en noord
Cornelis Bellens, zuid de wederhelft en west straatwaarst. Verobligerende daartoe al zijn
meubelen en immuebele goederen doch zo dat de touchte van hetzelfde huis alsnog bij
Helena Peijs zijn comparants moeder woonachtig binnen Balen zo alhier mede
comparerende en gevende volle last aan hem comparant om dezelfde som op het huis te
goeden mits nochtans haar leven lang verstaat te houden haar toutchte …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op datum als boven ter presentie van Arnoldus
Goris en Jan Verijs als getuigen hiertoe geroepen.
WLO-OGA741-259
Conditie tussen Hendrick Goijvaerts en Jan Verbist, 1680.
Den 2 maart 168 heeft Hendrick Goijvaerts verkocht een perceel … gelegen tot Gelindel.
Oost Anthoon Goevaerts, weer Jan Helsen, zuid Niclaes Wouters en noord Peeter Helsen.
Item dit goed heeft gekocht Jan Verbiest voor de som van 135 guldens en stelde daarop
tien hoogen, Jan Goeijvaerts stelde nog een hooge, Jan Goeijvaerts stelde nog een
hooge, Jan Verbiest nog drie hoogen …
WLO-OGA741-261
Conditie ingevolge dewelke de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Van
Tongerloo en Maria Peeters zullen verkopen zeker perceel van erven hier onder te noemen
en dat op de navolgende condities o.a. Soo sal eenieder moeten betaelen zijn gelag bij den
doende bij den verkoper te voorens uit off betalende een vierendeel bier …
Eerste twee perceelkens hooiwas en beemd, gelegen achter het kapellen naar Sammel
gaande, palende de weide oost Huijbrecht Wijnants, zuid en noord en west de erfgenamen
Mr. Laureijs Janssens. Item den hooiwas, palende oost Huijbrecht Wijnants, zuid de Laecke,
west de erfgenamen Laureijs Janssens en noord de voorschreven weide.
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Hendrick Verbist aanvaarde den handslag voor de som van 326 guldens en stelde daarop
twaalf hoogen, Balten Tibours stelde nog een hooge bij, Hendrick Verbist nog twee hoogen.
Actum coram Baltasar Tiebours, Franciscus Van Oijstaijen als getuigen hiertoe verzocht
deze 7 februari 1680. Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-263
Conditie ingevolge dewelke de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Van
Tongerloo en Maria Peeters zullen verkopen zeker perceel van erve hier onder te noemen.
Volgen de verkoop condities ... Item twee perceeltjes hooiwas en beemd gelegen achter het
kappellen naar Sammel. Zie voorgaande akte …
WLO-OGA741-266
Conditie ingevolge dewelke Niclaes Van Den Berghe heeft verhuurd mits deze aan
Hendrick Van Dungenen deze dezelfde huur accepterende van zeker huis, hof, landerijen
en dependentiën gelegen alhier onder Westerlo gelijk dezelfde in dezelfde goederen voor
deze in huur heeft gehad op de condites na volgende.
Verhuurd voor drie opeenvolgende jaren ingaande half maart van toekomende jaar 1681.
De huurder beloofde te betalen in voorlijf 46 guldens telkens op St. Andriesmisse mitsgaders
in goed leverbaar 12 veertelen, 4 veertelen gerst, 4 veertelen haver en vier veertelen
boekweit precies te leveren te Lichtmis.
Actum deze 6 november coram Sr. Joannes Wellens en Cornelis Pauwels als getuigen
hiertoe verzocht en gebeden. Quod attestor Henr. Vermeeren.
Depost hebben de partijen voorschreven ingevolge alles in deze conditie geinsereert
continueel mits malkander behoudelijk, dat den huurder jaarlijks alleenlijk zal gehouden zijn
te leveren, 10 veertelen koren en elf veertelen weeckgoet en voorlijf gelijk als voorschreven
staat. Aldus gedaan ecoram Mr. Guilliam Van Brouwsel en Cools als getuigen hiertoe
geroepen en gebeden. Nicolas Van Den Berghe.
WLO-OGA741-268
Conditie tussen Jan Wellens en Joachim Bourbon.
Conditie ingevolge Sr. Jan Wellens mits deze bekende verkocht te hebben aan Joachim
Bourbon den koop accepterende van zekere weide gelegen alhier in “ de quarecken “ gelijk
als den verkoper heeft gekocht van Jan Lauwereijs erfgenamen en dat voor een som van
200 guldens. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Balthasar Tibours en Jan
Vervecken als getuigen hiertoe verzocht deze 6 mei 1680. Ita est Henr. Vermeeren
secretaris.
WLO-OGA741-270
Compareerde Gommer Van Steenbroek en Peeter Bellens dewelke bekenden voor een
termijn van drie jaren de ene den andere eenparelijk navolgende verhuurd te hebben zeker
hoefken gelegen onder Veerle bestaande in huis, schuur en hof aan elkaar gelegen, omtrent
de vijf zillen land met een … beemd groot omtrent een half zille met nog omtrent een half
zille hooiwas gelegen in “ het gemeijn broek “ zo en gelijk hetzelfde gelegen is den na te
noemen huurder genoeg bekent en dat aan Amant Napen dezelfde huur voor den
voorschreven termijn van drie jaar dewelke beloofde daarvoor jaarlijks in voorlijf te betalen
altijd te Bamisse de som van 22 guldens en in graanpacht te leveren te St. Andriesmisse zes
veertelen graan, te weten twee veertelen koren, twee veertelen gerst, twee veertelen haver,
twee veertelen boekweide …

Westerlo Akten en Contracten 1523-1792

P a g i n a | 154

Gepasseerd ter presentie van Gilliam Leukens en Joachim Borbon als getuigen hiertoe
geroepen mij als klerk van den secretaris alhier toe verzocht deze 9 december 1680. Ita est
Joannes Rosa.
WLO-OGA741-272
Conditie van Jan Bulckens en Jan Van Eijnde 1680.
Conditie ingevolge dewelke Jan Bulckens uit kracht van vonnis en executie daaruit
gedreven en behoorlijk kerkgeboden etc. zal verkopen al de haafelijke meubelen van Jan
Van Eijnde tot verhaal en ter concurrentie van zijne geadiudicieerde pretentie en dat ten
hoogste en ten schoonsten en aan de meest daarvoor biedende zodat degene die na drie
klopslagen de hoogste inzetter zal wezen zal koper blijven ten ware etc.
Op heden 22 maart 1680 voor d’ officie en schepenen compareerde de voorschreven
gecondenseerde Jan Van Eijnde dewelke om verdere nodeloze kosten te eviteren van al
zijne gemelde haafelijke meubelen te verkopen, zo heeft dezelfde al zijne haafelijke
meubelen aan ons opgedragen en daarvan te verkopen in vorm tot behoef van den triomfant
publiekelijk voor alle man ter concurrentie van zijne geadiudiceerde pretenties en kosten
verkocht te worden, ingeval binnen een maand of ten uiterste zes weken na deze datum.
Den voorschreven Bulckens niet ontlast of voldoet alzulke obligatie of pretenties als de
voogden van de wezen wijlen Willem Goer 12 en Magriet Vermiert zijn pretenderende tot
last van dito Bulckens ter goede rekening mits gelofte van het surplus hetgeen de
voorschreven Van Eijnde boven de voorschreven pretentie der wezen schuldig zal bevonden
worden ingeval dadelijk alsdan op te leggen en betalen met de kosten daarin
gecondemneerd deze en andere alsnog te gegrijzen ingeval van gene preciese
voldoeningen waar voor ingevolge de voorschreven opdracht al zijne voorschreven Jan Van
Eijnde haafelijke meubelen zullen zijn en blijven verbonden aan dito Bulckens tot de volle of
effectieve voldoening toe van hetgeen voorschreven en heeft de voorschreven opdracht
dienvolgens gedaan aan handen van Jan Verbiest dienaar van justitie present Mr. Gilliam
Van Brouwsel en Hendrick Verluijten schepenen binnen Olen, op datum als boven. Ita est
Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-274
Conditie van Anthoni Melis en Peeter Teurlincx, 1680.
Op heden deze 21 mei 1680 compareerde voor mij en de getuigen na genoemd Anthonij
Melis dewelke bekende in wettige koop overgeven te hebben zekere opgaande eikenbomen
met den ruijmelinck en alles dat goed mocht wezen kapbaar met het bijl, staande op zekere
grond geheten “ het hooge gedungen “ gelegen tot Soerle onder Westerlo welke
voorschreven boomkens, hout of schaar heeft gekocht Peeter Tuerlincx borg Willem
Goijvaerts en dat voor de kwantiteit en som van 400 rijksguldens eens mits conditie dat de
voorschreven koopsommen zullen moeten bereid en betaald worden een jaar na te weten 21
mei 1681 en dat op pene van voluntaire condemnatie.
Item alle kosten zo lijfkoop conditie geld half en half zonder korten aan de kooppenningen te
weten een half ton bier of die kwaliteit van dien. Actum coram Franciscus Van Oijstaeijen,
Jan Thoelen getuigen hiertoe geroepen
WLO-OGA741-275
Extimatie van de goederen van Goris Geens, 1680.
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Wij Joannes Goijvaerts en Mr. Guilliam Van Brouwsel schepenen des land en markizaat van
Westerlo verklaren als dat Goris Geens in eigendom is bezittende zeker veld gelegen achter
zijn huis groot anderhalve zille wezende cijnsgoed. Palende oost Adriaen Verbist, zuid
Niclaes Goijvaerts, west “ de vroenten “ en noord S Heerenstraet.
Item alsnog een perceel land gelegen in “ het groot block “ groot omtrent anderhalve zille.
Palende oost Merten Van Dijck, zuid ’s Heerenstraet, noord en west de erfgenamen Jan
Verbist, de voorschreven twee percelen waardig te wezen van 300 guldens en meer. In
oorkonde der waarheid hebben wij deze met onzen gemeenschappelijke schependomszegel
bezegeld , deze zesde februari 1680. Ita est Hen. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-276
Certificaat voor Franciscus Dillen en zijn huisvrouw, 1680.
Wij Jan Goijvaerts en Mr. Guilliam Van Berousel schepenen des land en markizaat van
Westerlo verklarende onze gemeenschappelijke schependoms zegel waarachtig te wezen
als dat Dimphna Van Tongerloo getrouwd met Franciscus Dillen is competeerde uit de
hofstede van wijlen Jan Van Tongerloo en Maria Peeters haar ouders en bij scheiding en
deling ten dele bevallen de partijen van goederen begrepen in haar kavels zo en gelijk
dezelfde aldaar met hun aanpalende zijn uitgedrukt in forma zijnde vrij van libere dispositie
en onbelast gelijk als de voorschreven rekwiranten onder eed hebben verklaart zulks voor
waarachtig te wezen, nog bij mij onderschreven secretaris ten register bevonden in 50. 60.
70. en meer jaar dezelfde belast te wezen, met tegenwoordige waarde te wezen de som van
1600 guldens en meer, en is mede voor ons gecompareerd de voorschreven Dimphna Van
Tongerloo dewelke is constituerende en machtig maakte haar voorschreven man
Franciscus Dillen om dezelfde goederen te mogen belasten met zodanige partijen of
partijen van renten als het hem beliefde dezelfde goederen daarvoor speciaal te verbinden
en effectere of op obligatie bij vorm van voluntaire condemnatie onder speciaal verband der
zelfde goederen op te lichten zodanige somme van penningen als het hem believen zal,
insgelijks de penningen daarvan te ontvangen bij kwitanties van ontvangsten te geven,
mitsgaders daarvan tot behoef van den gelddoener de Laethen en de schepenen behoorlijke
constitutie brief voor de notaris en de getuigen of zodanige wetten en gerecht als hem
goeddunken en nodig wezen zal vernieuwen en realiseren …
Verbindende hunne respectieve personen en goederen, haafelijke en erfelijke zo degene
voorschreven als andere waar en tot welke plaatsen dezelfde zouden mogen gelegen zijn.
Bevestigd en door ons gezworen secretaris, Laehten en schepenen deze 16 maart 1680.
Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-278
Conditie van huur voor Theodorus Cools en Mr. Andries Somers, 1680.
Op heden deze 18 oktober 1680 compareerde voor mij secretaris en getuigen nagenoemd
Theodorus Cools chirurgijn en verklaarde verhuurd te hebben aan Andries De Somer
insgelijks chirurgijn dezelfde huur accepterende te weten huis en hof zo dat gelijk hij
hetzelfde heeft gehuurd van Sr. Adriaen Geerincx secretaris van Tessenderlo op conditie
navolgende te weten dat de huur zal ingaan en beginnen drie weken na deze datum of
wanneer hij Cools het voorschreven huis gehouden zal zijn te ruimen en zo verder tot half
maart van het toekomende jaar 1681 … en daarvoor te betalen de som van 51 guldens voor
de jaarlijkse huur …
Item moet hij verhuurder retireren naar Vorst zodat hij belooft de chirurgie gedurende den
voorschreven tijd alhier binnen Westerlo niet meer te exerceren. Actum coram Sr. Hendrick
Sneijers en Anthoni Willems als getuigen hiertoe aanzocht. Quod attestor Henr. Vermeeren
secretaris.
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WLO-OGA741-280
Onkosten en betalingen van Peeter Vermunnick, 1681.
Eerste specificatie van kosten voor de rentmeester Rosa die dezelfde heeft moeten doen
over … landen van de kinderen van Jan Bertels en alsnu competerende Peeter
Vermunninck …
Inden eersten heeft dezelfde rentmeester bezeten … 23 januari 1680 en afdoen
aanschreven rechten betaald voor den instel 0 – 5. Item op den 26 juni 1680 ingebracht het
kerkgebod ten einde van de verhuring en alsdan aan de heeren rechten te belasten van het
verhuren de som van 0 – 18.
WLO-OGA741-282
Conditie voor Cornelis Hermans en Hendrick Van Elsen, 1680.
Op heden 3 februari 1680 compareerde voor mij onderschreven notaris binnen Olen
residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd, Cornelis Hermans dewelke
bekende verkocht te hebben aan Hendrick Van Elsen 13 zekere stede bestaande in een
huis, schuur, stal aan elkaar, den hof, landerijen en groesen (weiden), gestaan en gelegen
tot Schaatsbergen. Palende oost het huis en hof oost “ de Plein “ , zuid en west de
erfgenamen Hendrick Smets en noord de erfgenamen Merten Van Lommel.
Item twee perceeltjes land, aaneengelegen. Palende oost de erfgenamen Hendrick Smets,
zuid Anna Vermiert, west Jan Caers en noord Maijken T Sijen. Item zeker dries gelegen in
“ den hoeninck “. Palende oost de erfgenamen Hendrick Smets, zuid Adriaen Smets, west
de Heuninckxtraet en noord Jan Smets. Item als nog een perceel land, geheten “ het bos “.
Palende oost Jan T Sijen, zuid Jan De Becker, west Geert Smets en noord Jan Peeters en
dat voor de som van 544 guldens ten dage der goedenis te betalen. Volgen nog
verkoopsvoorwaarden …
Item is nog conditie dat den verkoper het schob in het huis zal mogen afbreken. De koper
verhoogde de koopprijs met 16 hoogen, Jan Wouters stelde nog een hooge bij en de koper
nogmaals een hooge. Actum op datum als boven en ter presentie van Peeter Bloms en Jan
Bulckens als getuigen hiertoe geroepen en gebeden. Quos attestor Wilb. Vermeeren notaris
publicus.
WLO-OGA741-284
Peeter Van Thielen en Anna Peeters gehuwden aan Jan Govaerts, 1680.
Compareerde op heden zevende dag van september van het jaar 1680 voor mij openbaar
notaris tot Herenthout residerende Peeter Van Thielen en Anna Peeters gehuwden en
inwoners van het voorschreven dorp welke hebben onherroepelijk geconstitueerd en
volkomen macht gegeven Jan Goevaerts wonende tot Strateneinde begrepen tot Westerlo
om in hunne constituanten naam en van haren tweege te gaan en te compareren voor
drossaard en schepenen van Westerlo, om uit haar constituanten naam te goeden … Willem
Goevaerts wonende ook tot Westerlo die na recht is gerekwireerd in een stuk erve, groot
bestaande in een half vierendeel gelegen onder Gelindel, komende oost de erfgenamen
Pauwels Van Houdt, zuid de erfgenamen Jan Helsen, west de erfgenamen Jan Van Eijnde
en noord Peeter Helsen erfgenamen.
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Actum Herenthout, present Jan Verlinden en Jan Maes getuigen en inwoners van dit
voorschreven dorp. Ita Testor … Verboven notaris publicus.
WLO-OGA741-286
Conditie Anthoni Peijs en Jan Sprengers, 1681
Op heden deze 3 oktober 1681 compareerden voor mij notaris den eerzame Anthoni Peijs
dewelke bekende verkocht te hebben aan Jan Sprengers hier present en de koop
accepterende van zeker twee zillen en half heide geheten “ de bulsche heijde “ te weten de
helft naar het oosten waarvan de andere helft is hebbende de weduwe van Jan Van
Genechten. Palende oost Lauwereijs Verboven, zuid den weg van Buel naar Oijsterwijck,
west de weduwe Jan Van Genechten en noord de erfgenamen Jan Verbist en dat voor de
som van 34 guldens te betalen ten dag der goedenis.
Actum op datum als boven ter presentie van Adriaen Meir en Geert Bellens als getuigen.
De voorzegde koper stelde drie hoogen op voorgaande koop. Quod attestor Wilb.
Vermeeren, notaris.
WLO-OGA741-290
Carel bij de gratie Godts, Coninck van Casthilien … etc hertog van Bourgondie … hierop
verzocht wij daartoe contenterende deze dat zo verre … blijken zeker vonnis gegeven in
onze Raad op datum van den derde november 1680 … tussen Peeter Thijs suppliant ter
ene en de secretaris en de schepenen van Westerlo ter andere zijde …
In de marge:

Ik ondergeschreven deurwaarder van zijne Majesteits Raad beken
ontvangen te hebben uit handen van den secretaris van Westerlo de som
van 20 guldens 9 stuivers in het voorschreven geroerd waarop deze is
gedepescheert en dat in naam van Peeter Theijs actum 2 mei 1681.
WLO-OGA741-291

Scheiding en deling tussen de kinderen van Franciscus Geens, 1681.
Scheiding en deling tussen Jan Geens in zijn eigen naam, Peeter Geens bijgestaan met
Jan Helsen als gekozen voogd mede schepen uit de wet. Item Jan Goijvaerts schepen als
gekozen voogd uit de wet van Catharina Geens over de erfgoederen hun achtergelaten bij
wijlen hun ouders Franciscus Geens en Dimpna Bouwen gereserveerd de obligaties die er
in het sterfhuis alsnog bevonden zullen worden, tot dat al de schulden van het voorschreven
zullen voldaan zijn.
Voor de eerste kavel werd gesteld, eerst het huis, schuur en binnenblok en de krekens groot
tezamen twee zillen en een half gelegen tot … Palende oost … Verstappen, west Catharina
Geens, noord Christiaen Goijssens weduwe geschat op 150 guldens. Item “ het til
blocxken “ groot een half bunder. Palende oost Peeter Luijten, zuid dezelfde, west Merten
Verstraten en noord de straat, geschat op 150 guldens. Item de heide achter ILL, groot
omtrent een zille. Palende oost Jan Van Genechten, zuid Peeter Luijten West … (leeg) … en
noord Bastiaen Vleugels, geschat op 12 guldens en is deze kavel bevallen aan Jan Geens
bij keuze.
Voor de tweede kavel werd gesteld, het huis tot Daemseijnde en het binnenblok, groot 91
roeden Palende oost en noord de straat, zuid Adriaen Helsen erfgenamen, west Willem
Wuijts geschat op 600 guldens. Item “ de mertensbusselen “ groot 4 zillen en een half.
Palende oost Catrien Geens, zuid Merten Helsen erfgenamen, west Merten Sterckx en noord
Adriaen Verstappen erfgenamen en Cornelis Siegers, geschat op 500 guldens. Item “ het
jan alen blocxken “, groot twee zillen. Palende oost en zuid de straat, west Jan Wuijts
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erfgenamen en noord Adriaen Wuijts erfgenamen, geschat op 350 guldens. Item “ den
eeckel hoff “ groot twee zillen en 46 roeden. Palende oost en west Adriaen Wuijts
erfgenamen, zuid Machiel Dens en noord Adriaen Van Kerckhoven, geschat op 350 guldens.
Item den hooiwas gelegen in “ de maeldoenck “ groot omtrent een derdel . Palende en
rijdende tegens Peeter Verhaegen en Willem Cuijpers, geschat op 100 guldens. Item “ den
achtersten bosch “ groot omtrent een bunder. Palende oost Jan Helsen, zuid dezelfde, west
Catrien Geens en noord de straat, geschat op 150 guldens. Item “ de grote heije “ gelegen
aan Tongelsche straat. Palende oost de voornoemde straat, zuid Adrien Helsen erfgenamen
en west Adriaen Wuijts erfgenamen en noord Peeter Douwen, geschat op 100 guldens. Item
“ het eel “ groot een zille en 15 roeden. Palende oost Jan Verbist, zuid Machiel Dens, west
de straat en noord Hendrick Goijvaerts, geschat op 125 guldens en is deze kavel bevallen
aan Peeter Geens.
Voor de derde kavel werd gesteld, ten eerste “ den grooten boom hoff “ groot 320 roeden.
Palende oost Casius Van Outsel en Willem Wuijts, zuid Mattheijs Vermeerbergen, west
Adriaen Van Eijnde en noord de straat, geschat op 700 guldens, hieraan de schuur staande
op “ de schrans “. Item “ de voirste busselen “ groot 3 zillen. Palende oost Jan Geens, zuid
Merten Helsen straatje west Peeter Geens en noord Adriaen Verstappen erfgenamen,
geschat op 400 guldens. Item “ den steenbempt “ groot omtrent drie zillen. Palende oost
Peeter Peeters erfgenamen, zuid Joannes Buers, west Adriaen Verstappen en noord Merten
Sterckx, geschat op 500 guldens. Item een heide gekomen van Hendrick Meir geheten “ de
storm “ gelegen onder Tongerlo, groot omtrent een half bunder. Palende oost de heren van
Tongerlo, zuid Peeter Helsen, west Pauwels Vermeerbergen erfgenamen en noord Adriaen
Van De Brande, geschat op 25 guldens. Item “ de peer van passel heije “ groot een half
bunder .Palende oost en zuid Willem Wuijts, west Adriaen Van Eijnde, noord Jan Helsen,
geschat op 75 guldens. Item “ den voirsten bosch “ groot omtrent drie zillen. Palende oost
Peeter Geens, zuid Jan Helsen, west Mattheijs Vermeerbergen en noord de Leemputten
straat, geschat op 150 guldens. Item “ het heijlen bettenblock “ groot een zille. Palende
oost Willem Goijvaerts, zuid en west de Veldstraat en noord Peeter Helsen, geschat op 550
guldens en is deze kavel bevallen aan Catharina Geens.
Verder hebben de partijen verklaard hun kavels hiervoor gesteld te houden voor goed, vast
en van waarde. Verder werd er afgesproken dat alle schulden en renten die op het sterfhuis
zijn uitgaande behoudelijk aan de kerk of H. Geest zullen uit de gelijke massa moeten
voldaan en betaald worden, mitsgaders ook dat zij malkander moeten wegen die niet ter
straat liggen en geen weg hebben. Actum coram de heer drossaard, Jan Goijvaerts, Van
Brouwsel, Jan Helsen en Wellens schepenen deze 12 augustus 1681.
WLO-OGA741-295
Condities, voorwaarden en restricties waarop Joannes Kerstens nom. uxoris en Bavo
Vleugels voogd van het minderjarige kind Anna Van Gorp daar vader af was Gillis Van
Gorp 14 op aggregatie van de heren wethouders van Olen als oppervoogden van alle
pupillen van hunne resort, zullen verkopen ten hoogste en ten schoonste met voorgaande
kerkgeboden en kaarsbranding, hoogen en verdieren.
Zullen komen te stellen zeker hun huis, stal met de aangelegen landen st
aande onder
de voorschreven Heerlijkheid van Olen. Palende oost Maria Peeters erve, zuid de Gemeijne
straat, west Adriaen Spapen en noord Hendrick Deckers, groot omtrent drie vierendelen,
belast met een rente van 400 guldens kapitaal met den verlopen vandien, gelijk te zien is bij
Maria Van De Paer renthefster, woonachtig tot Tongerlo, met nog omtrent de zes zillen
heide, gelegen onder de voorschreven Heerlijkheid op “ den Doffenschen aert “. Volgen de
verkoopsvoorwaarden …
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Compareerde op heden deze 24 juli 1681 voor mij Theodorus De Laet als openbaar notaris
binnen de stad Herentals residerende, Joannes Kerstens nomine uxoris en Bavo Vleugels
die bekenden op voorgaande condities het huis en de andere panden verkocht te hebben
aan Matthias Van Genechten Huijbrechtssone woonachtig in de voorschreven Heerlijkheid
van Olen, present en hetzelfde accepterende voor en om de som van van de voorschreven
400 guldens, welke voorschreven koop de comparanten respectieve beloofden te betalen.
Hebben de voorschreven comparanten deze benevens mij notaris ten protocol mijns
notariaat ter presentie van Adriaen Kenis en Jan Verstrepen als getuigen ondertekend. Quod
attestor Th. De Laet.
Dezelfde dag compareren de voorschreven Matthias Van Genechten die de voorschreven
koop verhoogde met 48 verdieren, Jacobus Van Opstal stelde nog een verdier bij, Matthias
Van Genechten nog een verdier. Compareerde 29 juli dezelfde Van Genechten en heeft ter
presentie van Joannes Claes en Jacobus Van Opstal en mij notaris alsnog 15 verdieren
bijgesteld.
Op 16 augustus 1681 de kaars ingevolge de voorschreven condities op den voorschreven
koop ontstoken zijnde is bij het vallen dezelfde Mattheus Van Genechten laatste hooger
koper gebleven. Coram de meijer Wuijts, Jeroen Van Bijlen ten relaas van Hendrick
Verluijten schepenen. Ita testor Wilb. Vermeeren notaris publicus.
Ik ondergetekende geef volle last en macht aan Jan Kerstens mijn man om nog te goeden
de voorschreven goederen en Mattheus Van Genechten daarin te goeden en erven.
Actum coram als voor Catelijn Van Hoeck.
WLO-OGA741-298
Kladschrift opgemaakt voor de volgende akte.
Jan Lauwereijs bij deling is competerende een stuk land gelegen tot Straeteneijnde, groot
omtrent een bunder geheten “ het laer hof “. Palende oost en west de erfgenamen Peeter
Soeten, zuid de erfgenamen Hendrick Meier en noord het veltstraetje en geschat op 450
guldens. Item alsnog een perceel weide gelegen aldaar geheten “ het papen eussel “ groot
voor zijn part omtrent een half bunder. Palende oost Mr. Jan Heijlen, zuid Niclaes Govaerts,
west Cornelis Tibockx en noord Adriaen Verstraeten de wederhelft, geschat op 150 guldens.
Actum deze 10 juli 1681.
WLO-OGA741-299
Estimatie van het goed van Jan Lauwereijs.
Wij Joannes Goijvaerts en Joannes Helsen schepenen des land en markizaat van Westerlo
verklaren onder eed in het aanvaarden van ons schepenschap waarachtig te wezen als dat
Jan Laureijs in eigendom is competerende een stuk land gelegen tot Straeteneijnde,
geheten “ het laer hof “. Palende oost en west de erfgename Peeter Soeten, zuid de
erfgenamen Hendrick Meir en noord het veldstraatje.
Item alsnog een perceel weide aldaar geheten “ het papeneussel “ groot voor zijn part
omtrent een half bunder. Palende oost Mr. Jan Heijlen, zuid Niclaes Govaerts, west Cornelis
Tiebax en noord Adriaen Verstraten de wederhelft, verklaarden dezelfde percelen voor los
en vrij te wezen, mitsgaders dezelfde alsnu nog waard te wezen de som van 600 guldens. In
teken van waarheid hebben wij met onze schependoms zegel bevestigd, 10 juli 1681.
WLO-OGA741-300
Procuratie van Mattheus Verborght in faveur van zijn wees Barbara Verborght, 1681.

Westerlo Akten en Contracten 1523-1792

P a g i n a | 160

Op heden deze 13 november 1681 compareerde voor het officie en schepenen des land en
markizaat van Westerlo, Mattheus Verborgt als wettelijke voogd van de wezen
achtergelaten bij wijlen heer en Mr. Paulus Verborght en Juffrouw Anna Birens dewelke
verklaarde mits deze te gegeven de volle macht en procuratie om te lichten zoveel
penningen als haar contingent is importerende op de goederen, renten als anderszins op de
wezen is verstorven en achtergelaten bij wijlen hun moeder, grootmoeder en moeijtkens,
gelegen tot Eersel, om daar mede te doen haar believen, belovende te houden voor goed,
vast en van waarde al hetgeen bij haar Barbara Verborght is of zal worden gedaan met
renunciatie in forma, et procuifit in forma, coram Jan Vervecken stadhouder, Jan Berouwsel
en Wellens schepenen datum als boven in oorkonde der waarheid.
WLO-OGA741-301
Identieke kopie van voorgaande akte, wel een ander handschrift.
Op heden 27 october 1681 is voor mij Arnoldus Hendricx als notaris openbaar residerende
binnen Westerlo, gecompareerd Matheuwis Verborght als voogd van de wees
achtergelaten van heer en meester Paulus Verboven, item Barbara Verborght welke
comparant verklaarde mits deze gegeven te hebben volle macht en procuratie van te lichten
zoveel penningen als haar contingent is competerende … Quod attestor A. Henricx notaris
publicus.
WLO-OGA741-302
Conditie voor de wezen wijlen … (leeg) en Merten Van Dijck.
Conditie ingevolge Machiel Bosmans en Jan Goijvaerts als wettelijke voogden met decreet
van schepenen zullen verkopen zeker perceel weide gelegen tot Gelindel. Palende oost haar
zelfs erve, west de erfgenamen Niclaes Wouters, zuid de erfgenamen Pauwels Van Hout
Jan Verstappen en noord Anthoni Goijvaerts en Andries Meer, daarop uitgaan als zijnen
gerechtigde heeren cijns, niet wetende of daar een rente van 100 guldens is op uitgaande of
niet aan de H. Geest alhier en dat met oproepen. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Item indien er geen rente van 100 guldens op staat zo zullen de verkopers dezelfde rente
moeten laten staan twee jaar mits gevende daarvan behoorlijke intrest tegen 6 guldens ten
100. Actum op datum als boven, medeondertekend Marten Van Dijck. Ita est Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-305
Conditie ingevolge Joannes Vermunninck en Wouter Verdoenck als wettelijk voogden van
de wezen wijlen Peeter Vermunninck zullen verkopen aan de meestbiedende met hoogen
en verdieren, met autorisatie van de wethouders van Aarschot ettelijke erfgoederen hierna te
specifieren. Volgen verdere verkoopsvoorwaarden …
Aan dezelfde panden werd bevonden op uitgaan aan de kerk alhier de som van 9 stuivers
één blank jaarlijks dewelke de koper zal moeten opleggen uit zijn kooppenningen.
Den hoek met het bunder tezamen geroepen zijnde is koper en heeft gemijnd Jan Gaukens
voor de som van 600 guldens en stelde daarop 25 hoogens en Carel Dassen nog twee, Jan
Gaukens nog tien, Jan Gaukens nog drie en stopte daarmee voor deze reis. Actum 23 juni
1681 coram Carel Dassen en Jaques Wuijts, ondertekend Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-306
Conditie en voorwaarden voor de wezen wijlen Peeter Vermunninck, 1681.
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Conditie ingevolge Joris Vermunninck en Wouter Verdoenck, … copie van voorgaande
akte met bijvermeldingen van gegevens aangaande deze koop.
Op heden deze 24 juni 1681 hebben de voorschreven voogden verkocht zeker anderhalve
zille land. Palende west den heer markies, noord Jan Celen en de secretaris Vermeeren,
oost Mr. Laurijs erfgenamen en zuid Gilliam Verdoenck en is koper gebleven Jan Gaukens
voor de som van 90 guldens en stelde daarop 10 hoogen, Carel Dassen nog twee, Jan
Gaukens nog drie.
Op “ den hoeck “ en “ het bunder “ de kaars onstoken zijnde is met den uitgang de gemelde
koper gebleven Jan Gaukens, coram den heer De Rest drossaard, Van Berouwsel en
schepen Wellens deze 13 augustus 1681. Ten voorschreven dag de kaars ontstoken op de
voorschreven zille land is met uitgang derzelfde kaars den voorschreven Gaukens koper
gebleven. Ita est Henr. Vermeeren secretaris.
Op heden deze 24 juni 1681 heeft de voorschreven voogd verkocht zeker anderhalvee zille
land. Palende west den heer markies, … nogmaals herschreven kopie van voorgaande akte.
WLO-OGA741-309
Conditie van verkoop voor Sr. Pires, 1681.
Conditie ingevolge dewelke Sr. Pires etc. zullen verkopen ten hoogste en ten schoonste
alleman en aan de meest daarvoor biedende zeker huis en hof gestaan en gelegen alhier in
de Plaatse op den hoek tegenover “ den wildeman “ op de volgende condities o.a. het huis
te aanvaarden te half maart eerstkomende.
Op al de voorschreven condities is koper gebleven Hendrick Verbist voor de som van 1000
guldens en stelde daarop 50 hoogen, Sr. Jan Peetermans nog 5, Hendrick Verbist nog 5,
coram Ambrosius Egidij en Sr. Joannes Wellens als getuigen. Na de kaarsbranding op 4
maart 1681 is de voorschreven Verbist koper gebleven. Quod attestor Henr. Vermeeren
secretaris.
WLO-OGA741-311
Conditie voor de erfgenamen Goris Segers en Guilliam Derboven, 1681.
Conditie en voorwaarden volgend dewelke Juffrouw Elisabeth Segers huisvrouw van Sr.
Lanslot Robrechts rentmeester van den heer graaf en als speciaal last hebbende van haar
man en moeder en heeft in die kwaliteit bekend verhuurd te hebben aan Guilliam Derboven
dezelfde huur accepterende van zeker huis, schuur, stal, hof, landerijen, weiden en heiden
alle dependentiën aan het huis, genaamd “ den engel “ gelijk haar moeder de touchte bezit
en dat voor de drie eerstkomende jaren en beloofde daarvoor te betalen en te leveren het
eerste jaar 70 guldens in geld en 12 veertelen boekweit en voor de volgende twee jaren ook
70 guldens en 16 veertelen goed leverbaar koren. Verbindende hij daarvoor huurder zijn
persoon en goederen, haafelijke en erfelijke, present en toekomende onder verbintenis en
obligatie als naar recht.
Actum Westerlo 6 februari 1681, coram Joannes Rosa en Joachim Bourbon borgmeesters
als getuigen. Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-313
Conditie van verkoop tussen de kinderen Mr. Guilliam Van Passel en Jan Marinus Smets.
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Conditie ingevolge dewelke de gelijke kinderen wijlen Mr. Guilliam Van Passel met
autorisatie van de wethouders alhier zullen verkopen aan de meestbiedende zeker perceel
van erve, huis etc. hierna te specificeren …
Item werd het huis en hof gestaan alhier in de Plaatse naast Juffrouw Margarita Oijen
verkocht op den last van 150 guldens kapitaal aan de heren van Tongerlo.
Item zullen drie zillen achter “ het gasthuis “ los van pond penningen dan de gerechtigde
heeren cijns daarop uit te gaan.
In den eerste werd gesteld het huis en hof voorschreven waarop Jan Marinus Smets heeft
gemijnd 400 guldens koper gebleven en stelde daarop nog 30 hoogen, Theodorus Cools
verhoogde de koopprijs met 2 hoogen en den voorschreven Smets stelde nog 5 hoogen bij.
Actum coram Ambrosius Egidij en Theodorus Cools als getuigen deze 18 februari 1681.
Van het voorschreven goed is de koper Ambrosius Egidij op zal op de voorschreven
condities daaruit betalen tot profilt van de kinderen de onkosten ter zake daartoe te gerijzen
en dat voor de som van 450 guldens en stelde daarop 95 hoogen, Jan Peeters stelde nog 2
hoogen bij en de voorschreven koper nog 3 hoogen, 11 maart 1681. Met uitgaan der
brandende kaars ontstoken op 11 maart is de voorschreven Egidij koper gebleven. Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-315
Op heden deze 19 april 1681 compareerde voor mij secretaris des land en markizaat van
Westerlo Hendrick Verbist en Anna Van Tongerloo zijn huisvrouw en bekenden schuldig
te zijn aan Joannes Steurs en Maijken Bertels een jaarlijkse erfelijke rente van 12 guldens
vallende telkens op deze datum en zo van 1 april 1682 en verder van jaar tot jaar tot de
redemptie toe die zal mogen geschieden met 200 honderd guldens eens, welk kapitaal bij
ons zijn ontvangen in gevalideerd geld. Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-316
Obligatie voor Jan Steurs en Maijken Bertels tot last van Henrick Verbist, 1681.
Op heden 20 april 1688 compareerde voor mij secretaris des land en markizaat van Westerlo
Geert Helsen die bekende schuldig te zijn aan Joannes Steurs en Maijken Bertels zijn
huisvrouw een jaarlijkse rente van twaalf guldens vallende ieder jaar telkens op 20 april van
toekomend jaar 1689 en zo verder van jaar tot jaar tot redemptie toe die zal mogen
geschieden met 200 guldens eens ten danke bij mij ontvangen. Quod attestor Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-317
Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markizaat van Westerlo.
Vertonende reverentelijk Jan Caers en Jan Heijlen als wettige voogden van de minderjarige
kinderen van wijlen Peeter Verboven 15 daar moeder af leeft Dimpna Laenen bijgestaan
met Merten Huijsmans getrouwd met Maijken Verboven één der voorschreven kinderen
hoe dat zij op den 18 december 1668 hebben aangegaan met de voorschreven moeder der
wezen dit mede gaande akkoord van afscheid waarbij blijkt dat zij al haar heere schulden en
intresten zo van obligaties als renten schuldig en gehouden is te effenen en alle jaren te
voldoen, waaraan zij is blijvende in gebreke mede het huis als anderszins is laten
vervallende zonder enig de minste reparaties daaraan te doen, nog insgelijks geweten waar
morgen of overmorgen den uitkoop op der wezen te verhalen, zo dat zij geschapen zijn
hunne … komen te leggen op een edele rest en alsnog daarin boven te moeten staan voor
15
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de schuld om al hetgeen voorschreven te prevenieren alzo dezelfde moeder is hertrouwd, zo
keren de suplianten tot Ue als oppervoogden.
Ootmoedelijk biddende bij marginale apostille hun supplianten te accorderen alle inkomen
der goederen bij der wezen moeder uit kracht van de gevoegde akkoord bezittende in
touchte te mogen nemen in arrest met interdictie aan de pachters in vorm en dat in
assurantie volgens het akkoord gesteld …
WLO-OGA741-318
Rekwest der voogden en erfgenamen van de kinderen Peeter Verboven 1681.
Compareerde voor meijer en schepenen van Olen Adriaen Helsen Pauwelssone als last en
procuratie hebbende zo hij verklaarde van Dimpna Laenen weduwe van wijlen Peeter
Verboven en dezelfde comparant van hetgeen nageschreven ... verbindende ter eerste zijde
en Jan Caers en Jan Heijlen als wettelijke voogden van de minderjarige van de voorzegde
Dimpna Laenen en van wijlen den voorschreven Peeter Verboven ter tweede zijde,
verklarende met elkaar overeen gekomen te zijn over de alimentatie der voorschreven
weeskinderen tot vijf in het getal in voegen navolgende.
Dat de voorschreven Dimpna Laenen haar kinderen zal onderhouden van kost en drank,
wullen en kleden, ziek en gezond tot ze gekomen zijn tot een geprobeerde staat gekomen
zijnde een middelmatige koe niet van de beste of van de plicht een ton quanselbier, item
twee veertelen koren waarvan de voorschreven moeder zal hebben en behouden al haar
proper goede en al de haafelijke goederen ten dele van wijlen de voorschreven kinderen op
hun verstorven ….
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen deze achttiende dag december 1668 ter presentie
van Jan Caen meijer, Merten Meer. Attestor Swinnen kapelaan in Olen.
WLO-OGA741-319
Mijn heeren
Mijnheere Schout, stadhouder of andere officieren van justitie der stad en bijvang tot
Herentals.
Mijn heere

Westerloo 25 november 1681.

Alzo de voogden van de wezen wijlen Peeter Verboven daar moeder af leeft Dimpna
Laenen hebben bekomen op hun rekwest deze mede gaande appointementen tot last van
de voorschreven Dimpna Laenen alsnu getrouwd met Jan Teuns … gemerkt dezelfde is
belast met communicatie, zult believen in faveur van justitie, dezelfde aan hun te doen
communiceren en gevende huur van pertinent relaas zal in gelijk … blijven , zo keren de
supplianten hun tot Ue als oppervoogden.
Ingevolge dewelke de rekwiranten in den witte van deze begrepen hebben dat ik
onderschreven stadhouder van Herentals nu de condeseratie gedaan van het orgineel
rekwest en appointement met een stuk annex aan de huisvrouw van Jan Teuns en dezelfde
gelaten ... Actum 28 november 1681
De rente van Peeter Verboven Adriaenssone is begonnen den vierde mei 1668 tot nu toe
wetende den tweede november 1681, verschenen sedert den vier mei laatstleden dertien
jaar intrest waarvan het kapitaal is 50 patatons jaarlijks zes guldens zeventien stuivers een
halve, den intrest hierop in drie reizen betaald aan Wouter Hermans tot zeven jaar den
intrest rest nog zes jaar van den vierde mei laatstleden. Rest 41 guldens 5 stuivers. Actum 2
november 1681. Peeter Hermans.
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Dingen Lanen weduwe Peeter Verboven heeft hiernaar gelieven om te zien, ik zal de rente
inzetten tot Ue lasten en dat met den eersten zo belieft het te verzien want U belieft etc…
Peeter Hermans.
WLO-OGA741-325
Obligatie van de schepenen van Olen ten behoeve van den Schout Bongaerts anno 1681.
Wij schepenen van het graafschap van Olen deze ondertekend hebbende beloven zo wij
doen mits deze binnen een maand na deze datum ieder als principaal te betalen aan den
procureur Bongaerts de som van 44 guldens op korting van een een meerdere som van 144
guldens als den voorschreven procureur Bongaerts pretendeerde tot last van den drossaard
van Westerlo ingevolge de specificatie daarvan zijnde belendende de resterende honderd
guldens te betalen promtelijk te Sint Jansmisse eerstkomende 1681 daarvoor verobligerende
hunne goeden, present en toekomende op parate executie en en condensatie volontair,
constituerende onherroepelijk, te samen ieder van hun in het bijzonder om deze in den Raad
van Brabant of elders daar toonder deze zal gelieven te doen en wijzen executabel cum
expansies en in teken der waarheid hebben wij deze akte door onze gezworen secretaris
laten schrijven.
Actum binnen Westerlo deze 11 maart 1681. Jeroen van Bijlen en Hendrick Verluijten. Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-326
Obligatie van 200 guldens voor Catleijne Adriaens tot last van Hendrick Verbist, 1681.
Op heden deze 19 april 1681 compareerde voor mij secretaris des land en markizaat van
Westerlo Hendrick Verbist en bekende schuldig te wezen aan Catleijn Adriaens weduwe
van wijlen Adriaen Daniels een som van 200 guldens eens in goed gevalideerd geld ten
danke bij ons ontvangen en genoten waarvoor hij jaarlijks beloofde te betalen den
behoorlijke intrest tegen vijf guldens van ieder honderd makende te samen tien guldens
jaarlijks vallende telkens deze 19 april en zo verder van jaar tot jaar tot de redemptie toe die
altijd zal mogen geschieden met een gelijke som van 200 guldens en daarvoor te stellen
goede en sussistante panden.
Mede gecompareerd Anna Van Tongerlo degene de voorschreven approberende
verklaarde te renuntierende aan alle benefieten … Actum coram Joannes Rosa en Joannes
Kenens oud schepene. Ita est Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-328
Copie van voorgaande akte. Op heden deze 19 april 1681 compareerde voor mij secretaris
des land en markizaat van Westerlo Hendrick Verbist en bekende schuldig te wezen aan
Catleijn Adriaens weduwe wijlen Adriaen Daniels een som van 200 guldens eens …
WLO-OGA741-330
Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markizaat van Westerlo.
Vertoond reverentelijk Adriaen Van Kerckhoven als voogd over de wezen wijlen Jan
Peeters bijgestaan met een vreemde voogd hem uit de wet gegund hoe dat hij benevens
andere erfgenamen zijn hebbende verscheidene kleine perceeltjes van erven waarvan niet of
weinig geprofiteerd en gemerkt de wezen alsnog zijn belast met enige schulden volgens de
staat hiernaast gaande, welke hij niet kan koelen tenzij met het verkopen der zelfde erven en
gemerkt dat dezelfde niet vermag te geschieden zonder Ue permissie en decreet de
supplianten hun keren tot Ue.
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Ootmoedelijk biddende tot autorisatie en permissie in forma mits doende van deze
penningen behoorlijke rekening en bewijs doende.
WLO-OGA741-331
Aan de heren drossaard en schepenen van den lande en markizaat van Westerlo.
Vertonende reverentelijk Jan Van De Weijer en Joris Verluijten als voogden van de
achtergelaten wezen wijlen Hendrick Vervorst daar moeder af was Maijken Van Meroije,
hoe dat zij het sterfhuis belast vonden met extreme en passieve schulden, namelijk een som
van 50 guldens kapitaal en 4 guldens 19 stuivers van verlopen met enige verteringen aan
Adriaen Van De Weijer. Item alsnog een som van 90 guldens aan Elisabeth Van Meroije
en meer andere, het is ook zo dat de reparatie aan der wezen huis zo groot is dat zij
supplianten ten uiterste geraadzaam vinden van hetzelfde te verkopen met alsnog een
perceel erve om dezelfde schulden daarmede af te leggen en de wezen uit schade te
houden, dan alzo de verkoping niet mag geschieden zonder voorgaande permissie als
oppervoogden van alle wezen zo zijn zij supplianten voorschreven hun kerende tot Ue.
In de marge:

Schepenen gezien hebbende den inhoud dezer accordeerden in de
verzochte verkoping. Actum in collegio deze 25 november 1681.
WLO-OGA741-333

Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en markizaat van Westerlo. Vertonende
reverentelijk Jan Van Kerckhoven als voogd over zijn broers bijgestaan met een vreemde
voogd hem uit de wet gegund benevens andere erfgenamen zijn hebbende verscheidene
kleine perceelkens van erven waarvan weinig wordt geprofiteerd zijn belast met enige
schulden volgens den staat hiernaast gaande, welke zij niet kunnen koelen tenzij met het
verkopen der zelfde erven en gemerkt dat het niet vermag te geschieden zonder Ue
examinator en decreet zo keren de supplianten hun tot Ue, ootmoedelijk biddende tot
autorisatie ….
Gezien bij de schepenen den dispositieve dezer op alles gelet, accordeerden met de
verkoop en goedenis ten deze verzocht mits van de penningen hiervan te maken behoorlijke
rekening en bewijs. Actum deze 22 april 1681.
WLO-OGA741-334
Autorisatie om goederen te mogen verkopen voor Jan Vermeerbergen Janssone en Peeter
Verloije als voogden van de kinderen daar vader van was Dilis Vues en moeder nog in
leven Elisabeth Verloije.
Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en markizaat van Westerlo. Vertonende
reverentelijk Jan Vermeeren Janssone en Peeter Verlooije als voogden van de kinderen
daar vader af was Dielis Vues en moeder nog in leven Elisabeth Verloo, als dat het
voorschreven sterfhuis belast vonden met schulden tot de som van 384 guldens en vijf
stuivers een halve volgens de meegaande staat van inventaris van welke schulden de
voorschreven Ue zeer overvallen wordt, zo tot restitutie van kapitale sommen alzo
anderszins het gene in haar macht niet en is kan hetzelfde te betalen ten andere de
voorschreven rente van hoge bestaande is om hunne erfenis geheel te consumeren, zo is
het dat de supplianten van den inventaris zijn daarom te verkopen in het geheel of in deel
zeker huis en huisveld groot te samen omtrent 25 roeden, gestaan en gelegen tot Hulshout
en gemerkt de dat de verkoping niet mag geschieden zonder Ue consent dezelfde verkoop
te accorderen en toe te staan. Copie. Actum in collegio deze 11 maart 1681, Henr.
Vermeeren secretaris.
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WLO-OGA741-336
Transport van Adriaen Van Castel aan Jan Helsen en Jan T’ Siongers, 1681.
Op heden deze 18 november compareerde Adriaen Van Castel dewelke bekende te
transporteren aan Jan Helsen Geertssone en Jan Jongers Peeterssone zekere som van 25
guldens en 15 stuivers gesproten van een erfelijke rente staande op zeker huis
toebehorende Peeter Roelandts en Jan Wilms als erfgenamen van Magriet Janssen.
Geven de tweede comparanten verder last aan de eerste comparant om hetzelfde huis
verder af te breken, welke comparanten beloofden hetzelfde te houden voor goed, vast en
van waarde en hebben dezelfde dit onderkent. Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-337
Conditie voor de voogden der wezen Herman Wijnants en Catharina Lambrechts aan den
advocaat Thijs, 1681.
Conditie en voorwaarden volgens dewelke de voogden van de kinderen wijlen Mr. Herman
Wijnants van Rosan en Catharina Lambrechts onder beneficie van inventaris hebben
aanvaard het sterfhuis zullen verkopen de na gespecificeerde goederen op condities
navolgende.
In den eerste dat alle kopers of hoogers uitgenomen rentreffers of reeele actie hebbende
zullen gehouden wezen hunne koopsommen te consigneren in de Griffie van Westerlo ten
dage als de opdracht en goedenisse zal wezen geschied en die zal geschieden na drie
zondagse proclamaties zonder daaraan te korten enige pretenties als degene voorschreven
….
Item zullen de kopers de huizingen alhier gestaan in de Plaetse cum appendentien en
dependentien aanvaarden te half maart toekomende een jaar te wezen half maart 1683. Mits
hetzelfde voor zo een termijn is verhuurd aan Jan Baptist Van Kerckhoven.
Achter volgens de voorschreven conditie heeft den heer advocaat Thijs den palmslag
geobtineert van de huizingen alhier gelegen aan de markt van Westerlo. Palende oost
Adriaen Wijnants of zo wie, zuid de Laecke, west de Kasteelstraat en Peeter Peeters
erfgenamen en noord S’Heerenstrate en dat voor de som van 1800 guldens en de koper mits
wetende mede voogd en gehoord en gezien hebbende dat over acht dagen meer is geboden
consenteerde dat de kaarsbranding zal uitgesteld worden voor acht of veertien dagen zo Ue
als oppervoogden ten rade zullen vinden om de goederen te brengen tot den meesten prijs,
geconsidereert dat alle kopers zijn vertrokken protesterende de mede voogd Mr. Jan
Oliviers van zijnen diligente en comparitie mits om deze affaire expresselijk is overkomen.
En mits redenen voorschreven en dat geen kooplieden meer present zijn protesteren één der
voogden van hun dilikwentie nopende de goederen onder Herselt, Blaerdoenck en
Varendoenck gelegen dat dezelfde tot op deze dag niet en hebben kunnen verkopen deze
24 juni 1681. Coram Jan Baptist Kerckhoven, Van Ostaijen en meer andere als getuigen.
Henr. Vermeeren secretaris.
Op heden 8 juli 1681 de kaars ontstoken zijnde is met uitgang dezelfde kaars den advocaat
Thijs koper gebleven. Actum in collegio present de voogden voorschreven.
WLO-OGA741-341
Conditie voor de wezen wijlen Jan Belmans 16 en Magdaleen Van Hove, 1681

16

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Belmans x Magdalena Van Hoeve, nr. 186, pag. 39.
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Conditie en voorwaarden welke Amant Belmans en Hendrick Van Hove in kwaliteit als
voogden van de kinderen Jan Belmans daar moeder af is geweest Magdaleijn Van Hove
verkopen op het welbehagen van de heren oppervoogden de na beschreven goederen.
Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Ten eerste is publiekelijk geroepen het huis met den hof zonder schuur, groot tezamen
omtrent anderhalve zille, welke schuur nog voor 2 jaar op het voorschreven perceel mag
staan achtervolgens scheiding en deling is hetzelfde gekomen op 562 guldens en is gemijnd
bij Jan Hoeffs en stelde 40 hoogen, Merten Huijsmans verhoogde deze koopsom met nog
3 hoogen. Dezelfde dag stelde Hendrick Belmans nog drie hoogen bij op de koopsom, en
naderhand nog 20 hoogen. Hij is koper gebeleven met het vallen van de kaars ontstoken
door de meijer Wuijts nomine officie en nog te ontsteken op deze navolgende kopen.
Item het land tegenover het voorschreven huis gelegen, groot omtrent drie zillen opgedragen
achtervolgens conditie op zeven honderd guldens en afgekomen op de som 375 guldens is
gemijnd bij Merten Verbist en stelde daarop 20 hoogen, Hendrick Luijten stelde nog 2
hoogen bij en de koper nog een hooge. Dezelfde dag compareerde Jan Vanden Bruel en
stelde achtervolgens conditie op de koopsom 10 hoogen bij. Hij is koper gebleven met het
vallen na de kaars.
Item “ den papendries “ groot een zille opgeroepen op 250 guldens en afgekomen op 198
guldens is gemijnd bij Hendrick Belmans en stelde hierop 10 hoogen, Amant Belmans
stelde nog een hooge, en de voorschreven koper ook nog een hooge. Hij is koper gebleven
met het vallen van de kaars.
Item de helft van “ het mosblock “ opgedragen op 310 guldens, afgekomen op 113 guldens
is gemijnd bij Amant Belmans en stelde hierop 4 hoogen, Peeter Van Camvort stelde nog
een hooge en den voorschreven koper verhoogde de koopsom ook nog met een hooge.
Dezelfde dag compareerde Laurijs Goissens en stelde op de koopsom 4 hoogen bij en
daarna nog 3 hoogen. En is hij na de kaarsbranding koper gebleven.
Item den hooiwas gelegen onder Geel, groot omtrent een zille opgeroepen op 150 guldens
en afgekomen op 97 guldens is gemijnd bij Guilliam Van Hove en stelde daarop drie
hoogen en naderhand nog een hooge. Op heden 9 november compareerde Guilliam Van
Hove en stelde op de koopsom nog 2 hoogen bij, ter presentie van Merten Verluijten en
Peeter Van Genechten volgens het biljet aan mij notaris overgegeven. Dezelfde dag
compareerde Jan Van Genechten en stelde nog drie hoogen bij present Adriaen Maes en
Jan Verbist en is koper gebleven met het vallen der kaars.
Item de helft van “ de pisbergheijde “, groot omtrent 5 zillen, opgeroepen 38 guldens en
afgekomen op 8 guldens is gemijnd bij Hendrick Belmans en stelde daarop een hooge,
Peeter Van Camvort en de voorzegde koper stelden elk nog een hooge bij.
Item een heide groot omtrent een zille gelegen in “ de bulderbosssen “ opgeroepen op 20
guldens en afgekomen op 5 guldens is gemijnd bij Jan Van Lommel en stelde een hooge
bij. Dezelfde dag compareerde Adriaen Maes en stelde nog een hooge bij, ter presentie van
Jan Verbist en Adriaen Bertels de 9 november 1681 en is koper gebleven met het vallen der
kaars
Item het vijfde part in een zille moer, gelegen onder Geel op “ de seggen “ zo kuilen, water
en anderszins, opgedragen op 50 guldens op 8 guldens is gemijnd bij Hendrick Belmans op
conditie dat den pachter nog een half roede zal mogen baggeren en stelde nog een hooge,
Merten Verbist stelde ook nog een hooge bij
Aldus gedaan en gepasseerd tot Olen, ten dage, maand en jaar als boven. Quod attestor S.
Maes notaris publicus.
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De beddekoets is gemijnd bij Cornelis Maes voor 9 guldens 4 stuivers. Item de
schelfthouten van onder opwaarts geroepen zijn gemijnd bij Jan Claes Larum voor de som
van 2 guldens. Item strooi of baerslag, Jan Van Den Bruel 2 guldens conditie geld. Item van
het daar tegenover … een gulden 4 stuivers. Item van “ den papendries “ 1 gulden 4
stuivers …
WLO-OGA741-347
Conditie ingevolge Joannes Vermunninck en Wouter Verdoenck als wettelijke voogden
van de wezen wijlen Peeter Vermunninck zullen verkopen met autorisatie van de
wethouders van Aarschot ettelijke erfgoederen aan de meestbiedende met hoogen en
verdieren tot profijt van de wezen. Volgen de verkoopsvoorwaarden …
“ Den hoek “ met het bunder samen opgeroepen zijnde is koper gebleven en heeft gemijnd
Jan Gaukens voor de som van 600 guldens en stelde daarop 25 verdieren en Carel Dassen
nog twee hoogen, Jan Gaukens stelde nog 13 hoogen bij op deze 23 juni 1681.
Op heden deze 24 juni 1681 heeft de voorschreven verkocht zeker anderhalve zille land.
Palende west de heer markies, noord Jan Celen en de secretaris Vermeeren, oost Mr.
Laurijs erfgenamen zuid Guilliam Verdoenck en is koper Jan Gaukens voor en om de som
van 90 guldens en stelde daarop 10 hoogen, Carel Dassen nog 2, Jan Gaukens nog 3.
Actum Jacob Wuijts. Ita est Henr. Vermeeren secretaris.
Op ” den hoek “ en het bunder de kaars ontstoken zijnde is met den uitgang der brandende
kaars de gemelde Jan Gaukens koper gebleven. Ten voorschreven dag de kaars ontstoken
zijnde is met uitgang der zelfde uitgang de voorschreven Jan Gaukens koper gebleven.
De kopen van deze drie partijen met de hogers bedragen 745 - 0
De halve stuivers
17
Gezien bij schepenen den voorschreven conditie onder de clausule van condensatie daar
geïnsereerd de koper tot de zienswijze gedaagd … de voorschreven condemantie doch mits
geen doening recht doende verklaren en wijzen de voorschreven conditie in al zijne punten
cum extpensie, deze 1 mei 1682.
WLO-OGA741-349
Conditie van De Schranse.
Conditie ingevolge den borgemeester Jan Bertelmeus zal verkopen zeker huisje met de
schuur daaraan staande op “ de schrans “ alhier achter de kerk met oproepen des vorsers,
dewelke na drie klopslagen den hoogsten inzetter de koper zal blijven en dat met contant
geld. Het huis is verkocht en aangebleven aan Lauwereijs Peeters voor 29 guldens.
Item de boge heeft gekocht Jan Van De Hofstadt voor zes guldens. Actum coram Mr.
Guilliam Van Brouwsel schepene en secretaris Rosa deze 29 oktober 1680. Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-350
Alzo na scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen van Lambrecht Helsen en
Cattelijn Soeten was gereserveerd ten gelijke profijt zekere partijen van huizing, brouwerij
en beemd etc. om daaruit te betalen de onkosten en voordeel bij testament aan den oudste
zoon gelaten, zo hebben dezelfde onder elkaar gesteld verkopingen dewelke zullen worden
opgeroepen en die zal komen te mijnen zal koper wezen die na den handslag zal gehouden
wezen te stellen hoogen doende ieder xx half en half te verdelen en dat binnen korten tijd
daartoe gelijkelijk te nomineren en de koper zal gehouden wezen zijn penningen te tellen …
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Item “ het bakbemdeken “ Lambrecht Wuijts voogd van de kinderen Jan Helsen voor 125
guldens en stelde daarop 12 hoogen. Depost Jan Helsen en Jan Siongers stelden nog een
hooge bij, aldus gedaan en geschied ten bijwezen van Merten Helsen en Jan Goijevaerts
schepenen onder Westerlo getuigen op deze 12 april 1679. Henr. De Winter notaris publicus.
De ondergeschreven verklaarde in scheiding en deling bij de gelijke erfgenamen Lembrecht
Helsen ten … hebben geconstitueerd mede in het bijzonder om tot behoef dezer de andere
zo over de percelen hun in deling is bevallen als degene in gelijke verkopingen … 9
september 1681. Sic est, Hendrick De Winter.
WLO-OGA741-353
Verhuur tussen Sr. Jan Wellens en Wouter Verhoeven.
Op heden deze 13 augustus 1681 compareerde voor mij secretaris des land en markizaat
van Westerlo Sieur Jan Wellens dewelke verhuurt mits deze aan Wouter Verhoeven en
Maria Geerts zijn huisvrouw en deze huur accepterende van zijn comparante hoeve
gekomen van zijn tegenwoordige huisvrouw consisterende in huis, schuur, stal, landerijen,
weiden en heiden zo en gelijk die in huur is bezittende den tegenwoordige pachter met naam
Peeter Berghmans en dat op volgende condities.
Ten eerste deze hoeve verhuurt voor een termijn van zes jaar … Dat den pachter gehouden
is behoorlijk te maken en vegen en open te doen alle straten … etc.
Voor al welke de voornoemde pachter jaarlijks beloofde te betalen in voorlijf de som van 85
guldens precies te Sint Martensmis, mitsgaders te leveren in graanpacht 25 veertelen koren,
10 leupen haver, en 10 leupen boekweit precies op den behoorlijke tijd ten huize van hem
verhuurder te weten op Sint Andriesmisse. Ook bij conditie dat hij huurder vermag zeker een
roede baggert te steken mits de kuilen te vullen. Coram (Peeter) Van Den Eijnde meijer van
Eindthoutham en (Jan) Van Oistaijen als getuigen hiertoe verzocht. Ita est Henr.
Vermeerbergen.
WLO-OGA741-356
Koopcedule van graan voor Juffrouw Anna Janssens, 1681.
Condities en voorwaarden volgens dewelke Juffrouw Anna Janssens uit kracht van vonnis
zal verkopen ten hoogste en ten schoonste en voor alleman de meestbiedende daarvoor
biedende zekere oogst vruchten als wijlen haar pachter Geeraert Mertens op haar panden
heeft bezaaid des verstaande dat tot verhaal van alzulke presenties als hij bij conclusie is
uitgestoken en vonnis haar aangewezen, alles op conditie na volgende.
Ten eerste wordt hetzelfde verkocht met oproepen der vorsers ... etc. aan den eersten alzulk
koren staande in de hopen achter Adriaen Peskens en is hetzelfde aangebleven aan
Adriaen Peskens voor 10 guldens en vijf stuivers. Item het koren daarnaast staande alsnog
wassende heeft ingemijnd Jan Berthelomeus, gepost Franciscus Van Oijstaeijen voor 22
guldens en 15 stuivers borg Adriaen Peskens. Item den derde koop heeft ingemijnd
Ambrosius Egidij voor 21 guldens en 5 stuivers, borge Jan Wellens.
Item zekere plek koren staande noord aan de straat bij de hoeve en heeft gemijnd de Schout
van Tongerloo voor 20 guldens. Item alsnog zeker zilleke koren. Item 31 ruggen te beginnen
van de hoeve, heeft gemijnd Ambrosius Egidij voor 15 guldens en 5 stuivers borg
Franciscus Van Oijstaeijen. Item den tweede koop tot dertig ruggen gemijnd bij Jan
Baptist Van Kerckhoven voor 16 guldens en 15 stuivers, borg Jan Wellens. Item den
derden koop tot 30 ruggen heeft gemijnd Adriaen Kenens voor 17 guldens borg Joachim
Bourbon. Item den laatste koop naast “ het verloren cost “ heeft gemijnd Baltasar
Tiebours voor 21 guldens en 15 stuivers borg Jan Diercx.
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Actum coram d’ officie Van Berousel en Wellens schepenen deze 11 augustus 1681. Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-359
Conditie ingevolge de wethouders alhier ten bijwezen en consent van Amant Pellen zullen
verkopen ten hoogste en ten schoonste alle man even na de meestbiedende daarvoor
biedende, zeker groot huis en het klein huis daaraan gelegen geheten “ den ketel “ met den
hof in de Kasteelsche straete. Palende oost en zuid Peeter Peeters erfgenamen, zuid de
Kasteelsche straete en noord de Plaatse en dat op volgende condities en volgens oude
palen.
Ten eerste werd het voorschreven huis en hof verkocht op last van een half veerteel koren
jaarlijks daarop uitgaande aan Onze Lieve Vrouwen altaar alhier hetzij kwijtbaar of
onkwijtbaar en alle verdere renten, mitsgaders den heren cijns … dan zullen de kopers op
het voorschreven pand vermogen te laten staan 400 guldens mits betalende daarvan den
intrest … Item werd het voorschreven huis verkocht met hoogen en iedere hooge twee
guldens … Volgen verdere koopvoorwaarden.
Item is hetzelfde verkocht met drie zitdagen de ene het andere eenparelijk volgende. Item
den tweede zitdag deze 3 januari 1681 en al volgens opgeroepen zijnde is koper geworden
en heeft het voorschreven huis en aangelegd gemijnd Jan Ridders voor en om de som van
826 guldens en stelde daarop 25 hoogen, den secretaris Vermeeren stelde nog op deze
koopsom 4 hoogen bij, coram Joachim Bourbon en J. Rosa als getuigen. Qoud attestor
Henr. Vermeerbergen secretaris.
WLO-OGA741-361
Extract uit den ordinarissen rolle der wethouders des land en markizaat van Westerloo ten
ordinairssen gerechten van 5 maart 1680 onder andere staat als volgt.
Dingen Augusteijns cum marito tutore aanlegster tegen Amant Pellen gedaagde,
Bongarts voor de aanlegster condenseerde tot betaling van 65 guldens salvo gesproten
over geleverde winkelwaren als andersints salvo kortingen etc. ... alias salutariter cum
expensis et resort … Vervecken van het dagement gedaan te hebben aan de gedaagde in
persoon en mits etc. verzoek herdaagsel.
-

-

Den 20 maart 1680. De gedaagde verzocht kopie en dag om te doen pro ut concilie.
Bongarts verocht voldoening alias ordonnatie
Den 2 april 1680. Bongarts verzoekt voldoening alias ordonnantie.
Den 7 mei 1680. Bongarts als ten laatste dage.
Den 21 mei 1680. Bongarts als ten laatste dage.
Den 4 juni 1680. Bongarts ut ante (als boven)
Den 26 juni 1680. Bongarts als ten laatste dage
Den 9 juli 1680. Bongarts als ten laatste dage
Den 10 september. Bongarts als ten laatste dage
Den 24 september. Bongarts mits gebleken is dat den gedaagde op 20 maart
laatstleden heeft geopponeerd dag en kopie verzocht tot voldoening alias
ordonnantie indicatum, de gedaagde ad prima te antwoorden op pene van verstek
salvo wete.
Den 8 oktober, 22 oktober, 5 november Bongarts verzoekt alsnu decreteert van
verstek en adiudicatie comensionis.
Den 3 december 1680, Bongarts als ten laatste dage.
28 januari 1681, 11 februari 1681, 22 april 1681, 6 mei 1681, 20 mei 1681, 10 juni
1681, 25 juni 1681, 8 juli 1681 2 september 1681, 1 oktober 1681, Bongarts zal
blijken bij notariele akte dat de aanlegster haar schuld heeft gerevericeert.
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29 oktober, Bongaerts vertoond alhier akte verificatoir waarbij blijkt dat de aanlegster
cum marmot future haar eis concluderende genomen heeft geverificeert met clausule
van procuratie van de voorschreven akte te vernieuwen in de ziel van hun
constituanten dienvolgens is gecompareerd.
Den 11 november Bongarts supplierende zijn openstaande voorgaande termijn van
den laatste gerechtsdag vertoont alhier extract authentiek ui den schuldboek van
Dingen Augusteijns waarbij blijkt de rechtvaardige pretentie geeist mitsgaders akte
notarieel verleden bij de man van de voorzegde Dimpna gepasseerd voor de notaris
J. Bongaerts waarbij blijkt dat de schuld concludeerde geeist onder eed of is
geverificeert met last om in de ziele der constituanten hetzelfde te vernieuwen en
dienvolgens compareerde Mr. Joannes Rosa en heeft uit kracht van prospencuratie
de voorschreven akte vernieuwd die in de ziele als voor et juravis in ... forma.
Op 25 november 1681, Bongarts doet blijken per Vervecken ut resort van de wete
van Ue penaal ordonnantie gedaan te hebben aan de gedaagde in persoon
dienvolgens verzocht voldoening alias decreteert van verstek.
Op 27 januari 1682, Bongarts mits gebleken is van behoorlijke wete van Ue
ordonnantie verzoek, voldoening of antwoord.

Volgen verdere zittagen tot 2 juni 1682 waarbij Bongarts verzoekt alsnog decretement van
verstek.
WLO-OGA741-363
Notulen in zake van de erfgenamen Maeijken Vervecken aanlegster, tegen Amant Pellen
gedaagde, 1680.
Extract uit ordinairsten rolle wethouders des land en markizaat van Westerloo alswaar ten
ordinairsten gerecht van 5 maart 168 onder andere staat als volgt: de erfgenamen Maeijken
Vervecken aanleggers tegen Amant Pellen gedaagde.
Bongaerts voor de aanleggers met Jan Vervecken één der erfgenamen present
contendeerde tot betaling of restitutie van 75 guldens kapitaal of sussistante hypotheek cum
expensis en intrest … den heer drossaard de gedaagde hiertoe te hebben gedaagd.
20 maart, Bongarts zal doen blijken van het herdagemente depost resert Aert Wouters van
het dagement. De gedaagde verzoekt kopie en dag om te doen prout concilie … Volgen
verdere datums van dagementen.
WLO-OGA741-365
Extract uit het schuldboek wijlen Sr. Eeuwout Mallants sub num. 5 alwaar onder andere
staat folio 341 als volgt.
24 april 1663

Amant Pellen is mij schuldig par rest van couleur laken tot een kleed met
zijn toebehoren de som van 8 guldens 11 stuivers.
Nog 9 ellen lint à 2 ½
Nog 2 builen … 6 guldens

Mei 1663

Item is mij schuldig gebleven Amant Pellen 3/8 stof tot voijen de el 32
stuivers

Collata concordaat 1 maart 1674, quod attestor C. Marcelli notaris.
WLO-OGA741-366
Extract uit “ den verstantboeck “ generaal getrokken uit de manualen journalen en
schuldboeken respectieve van wijlen Sr. Eeuwout Mallants en Juffrouw Helena
Geertsmans zijn huisvrouw alwaar onder ander folio 11 staat als volgt.
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9 - 19 1/2
0 - 12

Collata concordat 1 maart 1674, quod attestor. Marcelli notaris.
WLO-OGA741-367
Staat over het sterfhuis Amant Pellen gerepudieert en bij officie aanvaard. Den koop van het
huis gekocht op 3 juni 1681 met de hoogen bedraagt in het geheel 969 – 13.
Betalingen hierop gedaan:
De rente daarop staande gegoed bedraagt
Den intrest en kosten bedragen en betaald volgens kwitanties
De helft van den lijfkoop het sterfhuis rakende is
De helft van het pontgeld, goedenis, conditie en kaarsbranding bedraagt

400 - 0
114 - 18
5-0¾
25 - 15
545 - 13 ¾

Deze 545 - 13 ¾ afgetrokken aan de 969 - 13 komt alhier voor
de gelijke crediteurs boni

423 - 19 ¼

Nota dat den verkoper onderhoud 100 guldens voor een half veerteel koren dat er schijnt
meer op uit te gaan als bij conditie hem is uit gestaan.
Item komt de wet voor het houden van drie zitdagen.
Item komt den secretaris over het maken van den staat en het dirigeren van het sterfhuis.
Item komt den secretaris voor tantième van
534 - 17 ¼
Item aan heeren cijnzen moet worden betaald voor het stellen van het sterfhuis wie dat
geprefereerd is en wie dat moeten concurreren, of hoeveel ieder komt.
Item voor deze expressen.
Volgt in een ander handschrift:
Advies van den onderschreven advocaat gedraagt dat in materie van presentie moet
voorgaan, eerst de renten van zijn kapitalen en verlopen, wel verstaande dat zijn renten
uitgaat op hetzelfde verkocht huis. Moet ook korten op de koopprijs van het voorzegde huis
de helft van den lijfkoop en de helft van de pondpenningen volgens conditie, item de
verachterde cijnzen. Rakende het half veerteel koren die schijnt verzwegen te zijn mocht de
koper bij provisie ten onderen houden 50 guldens en niets meer, alzo een veerteel koren ten
hoogste maar op 10 guldens kapitaal te estimeren. Verder op de kooppenningen gekort de
eetkosten in het verkopen voor zoveel raakt de ene helft. Ook gekort de onkosten in het
maken van de staat en het dirigeren van het sterfhuis, item de tantiesme van de secretaris
en de kost van advies over de presentie met de kost van den bode.
Daarvoor dient geprefereerd Dimpna Boré over rest van haar bedeloon … Item Hendrick
Hermans voor zijn pretenties van 1- 5 3/4 mits affirmerende als boven. Volgt verdere
explicatie ...
De verdere creditieuren als den advocaat Willems, voor zijn obligatie en verloopen,
Lambrecht Pellen over zijn ontlastingen en voldoening van waren, den drossaard van
Lichtert over zijn obligatie en verloopen. Lambrecht Pellen over zijn borgtouchte aan
Joannes Buijens, Jan Vervecken over zijn obligatie en verloopen, Jan Helssen over zijn
pretenties van verschoten goed, de personen tot Antwerpen over geleverde waren,
Jenneken Gebruers over verdronken gelag, Dingen Augusteijns over geleverde
winkelwaar en Elisabeth Oijen ook over geleverde waren in (het) vinden gerecht van
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preferentie, maar moeten alle concurreren ponts en schelling gewijs dit alles bij provisie.
Aldus geadviseerd binnen Lier den … juli 1682. J. Vander Cammen.
WLO-OGA741-369
Extract uit den ordinarissen rolle der wethouders des land en markizaat van Westerlo ter
ordinarissen gerecht van 11 maart 1681 onder andere staat als volgt:
Compareerde Lambrecht Pellen als principale voogd van de wezen Amant Pellen
bijgestaan met Mr. Lodewijk Wuijts meijer van Olen als mede toeziende van de voorzegde
wezen, welke comparanten in hun voorschreven kwaliteit der voorschreven sterfhuis
onderzocht hebbende en bevonden dat er meer schulden zijn als zij wel vermeend hadden,
overkluis vermeld dat zij in de rechtvaardige administratie zouden te kort schieten, zo
verklaarde zij het voorschreven sterfhuis te repudieren met het doen van repartieren zo van
de haafelijke als erffelijke goederen en effecten, verzoekende daartoe het officie en Ue
autoriteit om het sterfhuis na equiteijt bij Ue geadministreert te worden, latende de crediteurs
geheel om hun pretenties bij Ue te zoeken, welk naar concurrentie en presentie en na
likwiditeijt van de eisen verlenende hiervan akte … etc.
WLO-OGA741-370
Extract uit den ordinairsten rolle der wethouders des land en markizaat Westerlo alwaar
ordinairsten gerecht van 8 maart 1678 onder andere staat als volgt:
Den administrateur van het sterfhuis Eewout Mallans qua aanlegger tegen Amant Pellen
gedaagde.
Gezien bij mijn heren schepenen de conclusie des aanlegger concludeerde genomen in aktie
van den 30 oktober 1673 mitsgaders alle verdere akten en actiesaten in zaak gehouden en
speciale appointementen van den eerste december 1677 en daarvan ingebracht en mits
geen voldoening in confortumatiam te manisse recht doende condemneren den gedaagde in
conclusie bij den aanlegger concluderende genomen salvo korting ingeven cum extensie
salvo verificatione.
Volgen inliggende kwitanties van afbetalingen o.a. nog gezonden met mijnen broeder
Anthoon Pellen eenen pattakon nog …
Ik ondergeschreven bekende ontvangen te hebben uit handen van Martinus Peeters op
rekening van Amant Pellen het welk op rekening zal korten de som van 28 guldens,
Elisabeth Augusteijns.
WLO-OGA741-377
Ontvangen van de heer secretaris Vermeeren de som van 110 guldens in voldoening van
den intrest van een rente ten kapitaal van 400 guldens als heffende is Sara Maria
Raijmakers op de panden en huis van Amant Pellen tot den dag van 25 juni 1681
verschenen als wanneer den voorschreven pand is aanvaard bij Joachim Bourbon als
koper, oorkonde deze 17 oktober 1681
Den ondergeschreven bekende over rechtskosten van de voorstaande evictie ontvangen te
hebben uit handen van de huisvrouw van Joachim Borbon de som van 4 guldens en 18
stuivers daarin begrepen de rolkosten die aan den secretaris zijn voldaan, oorkonde deze 8
oktober 1681. Rosa.
Dimpna Boré meijsen pretendeerde een paar schoenen en een vlassen hemde, 3 guldens.
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WLO-OGA741-378
Staat en inventaris van alle schulden achtergelaten bij wijlen Marijke Wuijts daar
weduwnaar af leeft Amant Pellen volgens de biljetten alhier ten contraire overgebracht.
Ten eerste Juffrouw Sara Maria Raeijmaeckers bij deling van de gelijke kinderen Sijmon
Raeijmaeckers competeerde een rente ten laste van het huis van Amant Pellen tot
Westerlo ten kapitaal van 400 guldens. Item de verlopen tot 25 november 1679 bedragen ter
som van 72 guldens. Item het lopende jaar dat vallen zal den 25 november 1680 bedraagt 24
guldens. Dit is betaald met 514 guldens 18 stuivers als staande gegoed op het huis.
Item de pretenten van Hendrick Hermans:
- Ten eerste Amant Pellen is aan hem schuldig en den eerste 25 januari aan kwart
klein bier daarvoor 6 stuivers
- Item nog den eerste juni hetzelfde jaar een vierendeel half bier, komt daarvoor 10
stuivers
- Item nog nauw(?) als den melk gehaald om 6 stuivers een blanck 6 - ¾
- Item nog den 22 januari 1680 verteerd 3 stuivers.
- Zo beloopt deze rekening te samen
1-5-¾
Item de pretenten van den advocaat Willems:
- Den advocaat Willems pretendeerde op Lambrecht Pellen borg als principaal voor
zijn broer Amant Pellen een obligatie van 600 guldens kapitaal.
- Item voor den intrest jaarlijks 30 guldens permissie geld verschijnende elk jaar op 18
november en zal op 18 november 1689 eerstkomende verlopen zijn 75 guldens
waarvoor den voorschreven Lambrecht hebbe aangesproken ten rolle der vrijheid
Geel 675 - 0
Item heeft Lambrecht Pellen afgerekend met Amant Pellen van … en eerdtwerck en een
half kinneken siep (zeep) samen bijeen gerekend 25 guldens en 4 stuivers in het jaar 1678,
28 juni
Item aan den drossaard van Lichtert 150 guldens. Item de verlopen van twee jaar zo hij niet
beter en weet vervallen februari 1681 24 - 15 – 0. Item Lambrecht Pellen nog een rente van
200 guldens aan Juffrouw Buijens daar Jan Pellen mede borg is. Item van verlopen 40
guldens. Item aan Jan Vervecken 75 guldens welke intrest hem is bekend 75 – 0. Van
intrest 18 – 15. Item aan Snijers tot Veel (Veerle) 6 gulden tot Turnhout hetwelk de Schout
van Tongerloo bekend is maar het staat tegen een te rekenen dus dient pro memoriam.
Item aan Jan Helsen 11 guldens. Item tot Antwerpen aan een man van winkelwaar 3
guldens. Item nog tot Antwerpen tot een lijnwaad winkel 6 of 7 guldens. Item tot Geel aan
Jenneke Gebruers van verdronken gelag het gene hij niet en wel en waar hij van t’ zijnen
wege tegen te rekenen heeft.
Ergo de peretenties van Jan Pellen daarvoor dat hij is borge hebbende bedraagt in het
geheel
980 - 0
Den administrateur van het sterfhuis Eewout Mallans heeft den secretaris betaald zijne
pretenties als bij vonnis hier medegaande hem aangewezen
10 - 11
Item de kosten in het geheel betaald

29 - 15 1/2

Item aan Jan Vervecken op zijn pretenties betaald
De rolkosten bedragen

12 - 0
4-0

Presentie van Dingen Augustijns is

65 - 0
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De rolkosten van den procuruer Bongaerts en verschoten geld is niet geweten.
Elisabeth Oijen pretendeerde
3 - 13 1/4
Dingen Boré gewezen meiisen pretendeerde van zeker een paar schoenen en een vlassen
hemd.
Ontvangen bij mij onderschreven uit handen van de secretaris Vermeeren uit de
kooppenningen van het huis toebehoort hebbende Amant Pellen en verkocht bij wet aan
Joachim Bourbon de som van twaalf pondt in 72 guldens en dat op korting van mijn
pretenties als borg gebleven zijnde aan differente personen deze 6 augustus 1682.
Lambrecht Pellen.
WLO-OGA741-383
Notulen in zake van Digna Augustijns cum marito tutore, aanlegster tegen Amant Pellen
gedaagde.
Specificatie van kosten van verschoten penningen en verdiende salarissen als heeft gedaan
den administrateur van het sterfhuis … Ewout Mallans aanlegger qualitate qua tot last van
Amant Pellen gedaagde waarin zo ver is gedeponeerd dat de gedaagde bij vonnis van
schepenen van Westerlo is gecondemneerd in den eis der aanlegger concluderende
genomen cum expansies welke kosten alhier in ordine worden gesteld zo die zijn gevallen,
verzoekende daarvan … taxatie en moderatie niet tegenstaande enige frivole diminutie ter
contrare protesterende in alle gecomitteerden en na kosten geheel te blijven daar en alzo
etc…
In den eerste alzo die voorschreven Amant in fout bleef te betalen de som van 10 guldens 11
stuivers die gesproten waren over geleverde winkelwaar zo heeft den procureur Bongaerts
als last hebbende va den administrateur van het voorzegde sterfhuis den voorschreven
Amant doen dragen tegen den gerechte van den derden oktober en betaald aan den dienaar
van dagement.
Item ten voorschreven dag dezelfde Pellen ingesteld en betaald voor instel aan de
herenkosten.
Item komt den procureur voor termijn …
Item betaald voor het dagement aan de meergemelde den dienaar.
Item voor termijn substantieel van den 28 september 1673 als wanneer den heer het
dagement heeft ingebracht … etc.
Volgen verdere folio’s met vermelding van gerechtskosten op verscheidene datums vermeld
…
WLO-OGA741-390
Inliggende kwitantie: Jan Segers bij koop geld van twee huizen en hof geheten “ den ketel “.
Peeter Peeters bij versterf, Huijbrecht Van Tongerloo bij touchte van het klein huisje met
akkoord.
WLO-OGA741-391
Visa, Ik onderschreven beken ontvangen te hebben van den secretaris Vermeeren als
bewindhebber van het sterfhuis van Amant Pellen in het geheel tot hiertoe ontvangen te
hebben op korting van mijn presentie die ik tot last van het voorschreven sterfhuis hebbende
de som van honderd negen en vijftig guldens en vijf stuivers. Actum deze 12 november
1682. Lambrecht Pellen.
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WLO-OGA741-392
Visa, Den ondergeschreven ontvangen te hebben van den secretaris Vermeeren van
Westerlo als bewindhebber van de verkopingen en penningen geprocedeerd van zeker huis,
toebehoren gedaan hebbende Amant Pellen en M. Wuijts zijn huisvrouw verkocht tot
behoef van de gelijke crediteuren en dat bij d’ officie alhier mits de repudiatie des
voorschreven sterfhuis bij de voogden der wezen gedaan de som van 29 guldens 14 stuivers
alzo hij te rade zal bevinden te behoren en verder na renten gelijk of dergelijke zaak wordt
geplogen. In oorkonde, actum derden oktober 1682. W. Wouters
WLO-OGA741-396
Inliggende losse kwitanties. Den advocaat Willems pretendeerde op Lambrecht Pellen
borg als principaal voor zijn broer Amant Pellen een obligatie van 600 guldens permissie
geld verschijnende elk jaar op 18 november … waar voor den voorschreven Lambrecht heeft
aangesproken ter rolle der Vrijheid Gheel.
WLO-OGA741-405
Conditie van verkoop tussen Amant Pellen en Joachim Borbon.
Op heden deze 13 juni 1681 compareerde Joachim Borbon en stelde op de voorstaande
koop alsnog dertig hoogers ter presentie van Joannes Rosa en L. Wellens getuigen ten deze
verzocht en gebeden. Ita est Henr. Vermeeren secretaris.
Op heden deze 14 juni 1681 ter presentie van mijnheer Joannes Raijemaeckers en
Joannes Vervecken stelde Jan Ridders op de voorstaande koop boven de gestelde hooge
alsnog dertig hoogen. Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris. Op heden 23 juni 1681 ter
presentie van Jaques Wuijts en Adriaen Kenens stelde Joachim Borbon op de voorzegde
koop en boven de gestelde hoogen alsnog dertig hoogen bij.
Op de voorschreven koop ingevolge de voorschreven conditie, de kaars rechtelijk ontstoken
zijnde is met den uitgang der brandende kaars den voorschreven Bourbon koper gebleven.
Actum in collegio deze 25 juni 1681. Henr. Vermeeren.
WLO-OGA741-408
Conditie van verkoop volgend dewelke de voogden van de kinderen Mr. Herman Wijnants
van Rosan en Catharina Lambrechts zullen verkopen onder beneficie van inventaris de
goederen hierin staande aan den advocaat Thijs, 1681.
Conditie en voorwaarden volgens dewelke de voogden van de kinderen wijlen Mr. Herman
Wijnants van Rosan en Catharina Lambrechts onder beneficie van inventaris hebbende
aanvaard den sterfhuis, zullen verkopen de na gespecificeerde goederen op conditie na
volgende.
Ten eerste dat alle kopers … of actie hebbende zullen gehouden wezen hun koopsom te
consigneren in de griffie van Westerlo ten dage als de opdracht en goedenis zal wezen
geschied en die zal geschieden na drie zondaagse proclamaties … etc.
Item zullen de kopers het huis alhier gestaan In de Plaatse cum appendentien en
dependentiën aanvaarden te half maart toekomende jaar 1683 mits hetzelfde voor een
termijn is verhuurd aan Jan Baptist Van Kerckhoven maar zal de koper tot soelaas en dat
promtelijk te moeten voldoen zijne koop trekken hiervan den dag der goede nis ….
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Achter volgens de voorschreven conditie heeft den heer advocaat Thijs den palmslag
aanvaard van het huis alhier gelegen aan de markt van Westerlo. Palende oost Adriaen
Wijnants of zo wie, zuid de Laecke, west de Casteele strate en noord Peeter Peeters
erfgenamen en noord S’ Heerenstraet en dat voor de som van 1800 guldens en de koper
mits wetende mede voogd en gehoord en gezien hebbende dat over acht dagen meer is
geboden constateerde dat de kaarsbranding zal uitgesteld worden voor acht of veertien
dagen zo Ue als oppervoogden ten raad zullen vinden om de goedere te brengen tot meer
prijs geconsidereert dat alle kopers zijn vertrokken protesterende den mede voogd Mr.
Joannes Oliviers van zijnde diligente en comparitie mits om deze affaire expresselijk is
overkomen.
En mits redenen voorschreven dat er geen kooplieden meer present zijn protesteren de
voogden van hunne diligente nopens de goedere onder Herselt, Blaerdoncken en
Varendoenck gelegen, dat dezelfde tot op deze dag niet en hebben verkopen deze 25 juni
1681. Coram Jan Baptist Kerckhoven, Jan Oijstaijen en meer anderen als getuigen. Henr.
Vermeeren secretaris.
Op heden 8 juli de kaars rechtelijk ontstoken zijnde is met uitgang der brandende kaars den
advocaat Thijs koper gebleven. Actum in collegio van schepenen, present de voorschreven
voogden. Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-412
Compareerde den achtsten dag van de maand februari 1681 voor mij notaris en de getuigen
na genoemd Antoni Van Olmen voor zijn zelve en hem sterkmalende voor zich en voor zijn
broer Adriaen Van Olmen en Peeter De Rijck inwoner van Hulshout ten andere zijde, zo
verklaarde den eerste comparante verkocht te hebben aan den voorzegde tweede
comparant Peeter De Rijck zeker derdel hooi was gelegen in “ het heulckensche broeck “
onverdeeld met Peeter Van Echelpoel en Peeter Van Den Eijnde op navolgende conditie.
Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Op al de voorschreven condities beloofde den voorschreven koper Peeter De Rijck te geven
aan den voorschreven verkopers Antoni Van Olmen en Adriaen Van Olmen boven de
voorzegde rente de som van 20 guldens en stelde hij daarop nog twee hoogen.
Compareerde Peeter De Neve en stelde op deze koopsom nog een hooge. Dezelfde dag
stelde Peeter De Rijck alsnog een hooge bij. Quod attestor Mangelschots notaris publicus.
WLO-OGA741-414
Koopdag gehouden van de haafelijke goederen van Jan Goijvaerts naar voorgaande en
behoorlijke afpandingen, koopdagen en kerkgeboden en dat voor de som van 23 guldens
twee stuivers en een halve over achtertal van dorpslasten en dat ten verzoek van Willem
Goijvaerts collecteur van Gelindel deze 2é oktober 1681.
Compareerde Jan Goijvaerts bijgestaan met de notaris De Winter vertonende alhier het
origineel waarvan de kopie authentiek met deze is overgevende van alzulke akte als voor
hem bij de comparant gepasseerd is met redenen daarin vermeld en vervolgend het relaas
daarop gevolgd waarbij blijkt de partialiteijt in het antwoord des pretente verkopers
sustineerde in de voorschreven afpandingen en gevolgde executie ongehouden te wezen, te
meer mits blijkt en de pretenten verkoper present niet en kan ontkennen den comparant en
andere in het proces vermeld hunne quote aan hem hebben voldaan en is bij dezelfde
bekennen tot de verkopingen van de andere neglitentie is op gesaeijt was persisteerde en
protesteerde het seffens van onbehoorlijke kosten, schaden en intresten geleden en alsnog
te lijden, nemende in dat geval en ingeval van eerder attenstaat hiervan akte en mits den
comparant is indicio present bevindende aldaar zijne bestialen voorgebracht om te verkopen,
sustineerde dat dezelfdee verkoop niet zal geschieden eerst en alvorens ten verzoek des
comparant zal worden gekocht gedaan op deze zijne gereclameerde akte hetzelfde alzo
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sustineren en het seffens recht verzoekende cum expensis indicatum, dat de voorschreven
collecteur Willem Goijvaerts hier tegen hierna nong zal hebben te doen of zeggen prout
concilie om hetzelfde gedaan en partijen daar weder opgehoord verder zo kort recht gedaan
te worden als men in equiteijt en institutie bevonden zal behoren reservatie expensis en
zonder persecutie van partij …goed recht, verklarende de twee gehaalde koeien te
separeren bij vonnis daar over verder zal worden gesentisieert.
De kosten dezer koopprijs tezamen getaxeerd ter som van 8 guldens 6 stuivers condenseren
partijen dezelfde te betalen binnen 8 dagen. Actum in collegio en schepenen deze 29
oktober 1681. Henr. Vermeeren secretaris. Coram d’ officie, Jan Wellens, schepene en Van
Berouwsel ten relaas en dat wegens navolgende condities.
Te weten dat dezelfde haafelijke goederen worden verkocht ten hoogste en ten schoonsten
alle man even met oproepen der vorsers … en meest daarvoor biedende …
WLO-OGA741-416
Zeer slordig en moeilijk leesbare en tevens sterk beschadigde akte. Item compareerde Jan
Bellens dewelke verkocht heeft aan … Geert Bellens, Jan Van Olmen, Merten Goor met
hoogen en verdieren en dat voor een som 46 guldens en gelegen in zijn regenoten oost
Merck Belllens erfgenamen, zuid Henrick Verbiest, west de straat, Heijstraete naar Grees te
gaan en noord Machiel Van Lommel en gepasseerd met de getuigen hier onder genoemd en
zal daarop dezelfde koop som verhogen Jan Verbiest met een hooge.
Conditie op heden deze den 4 maart 1681 … Geert Bellens aan Merten Goor … een
perceel erve geheten “ stijnens “ gaande Oost Merten Verboven kinderen, Zuid Peeter Ver
Heijstraeten , west de straten en noord ... verkocht met hoogen en verdieren te stellen.
Te betalen den dag der goedenis en zal bovendien de koper dat jaar de pacht trekken en zal
het aanvaarden te half oogst naastkomende en dat voor de som van drie honderd guldens
eens ende Geert Bellens stelde daarop den eerste koopsom tien hoogen, Adriaen Bellens
stelde daarop nog twee hoogen en is daarmede uitscheidende. Ondertekend: Merten Goor,
Geeraert Bellens, Jan Verbiest, Jan Daems de getuigen hieronder genoemd.
Wouter Bogaerts stelde op deze koop nog acht hoogen … Op heden 9 maart 1681 zijn tot
akkoord gekomen Cornelis Van De Weijer met Merten Goor van den hooiwas en drie
percelen heiwassen, één onder Olen twee onder Geel gelegen, samen verkocht ter som van
twee honderd en tien guldens en dat ook met hoogen en verdieren en stelde de koper
daarop tien hoogen … Ondertekend Merten Goor, Jan Van Bijlen, Henrick Van Hoove
WLO-OGA741-418
Akkoord tussen de kinderen Franciscus Geens en Jan Wuijts, 1681.
Op heden deze 30 juli 1681 voor drossaard en schepenen compareerde Jan Wuijts ter ene
en Jan Geens in zijn eigen naam, Peeter Geens bijgestaan met Jan Helsen als gekozen en
wettelijke voogd mede schepene uit de wet. Item Jan Goijvaerts schepen als gekozen en
wettelijke voogd uit de wet en Catharina Geens ter andere zijde, welke comparanten om alle
kwesties en geschillen die tussen hen stonden te geschieden ter oorzaak van zeker
testament gemaakt bij wijlen Maria Geens aan de voorschreven Jan Wuijts haar gewezen
man als anderszins waarmede den voorschreven Wuijts enigszins zou komen te pretenderen
part en deel in de erfgoed, renten en obligatoire acties of kredieten rakende het sterfhuis van
wijlen Franciscus Geens en Dimpna Bouwen die wijlen hun ouders waren, zo zijn de
partijen door tussenspreken van de schepenen en met aggregatie van dezelfden minnelijk
geaccordeerd, te weten dat de voorschreven tweede comparanten in de voorzegde kwaliteit
aan hen eerste comparant beloofden om de na te specificeren obligaties ten keuze van den
eerste comparant over te zetten de kwantiteit van 710 guldens, dewelke zijn als volgt.
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Ten eerste Machiel De Ceuster woonachtig tot Oosterwijk onder Tongerloo en aldaar
gegoed ten kapitaal van 144 guldens.
Item een obligatie aan Adriaen Van Kerckhoven een som van 150 guldens.
Item een obligatie aan Peeter Douwen Antonissone ter som van 100 guldens.
Item een obligatie aan Jan Verbist Hendricxssone tot gelijnde 100 guldens.
Item een obligatie aan Jan Helsen Geertssone ter som van 100 guldens.
Item een obligatie aan Peeter Verbist tot Gelindel ter som van 100 guldens en zo wanneer
bevonden werd dat de voorschreven renten of obligaties tot mindere som of penningen als
voorschreven staat waarom uitgezet zulle bij de tweede comparanten de mingelding van
dien worden goed gedaan, mitsgaders de meerdere rest van 710 guldens.
Hierboven zal den eerste comparant vermogen te wegen door zekere weg naast den bos
zijnde de straat hun tweede comparanten toekomende om van de erve hem eerste
comparant zijn ouders competerende geheten “ het vranckrijck “ zijnde weide en landen.
Item zo wanneer de obligatie bij den eerste comparant uit gedaan aan Willem Gooijvaerts
tot 137 guldens niet goed bevonden werd of dat men de zelfde niet geheel op hem niet en
kon verhalen zo zal den eerste comparant voor een zesde part schuldig en gehouden zijn
het verlies van dien goed te doen en benevens hun tweede comparant te betalen, hier mede
kwijtscheldende zij tweede comparanten aan hem eerste comparant al hun acties zo … van
rekeningen als enige andere acties die zij uit wat hoofden hetzelfde zou mogen gesproten
wezen enigszins zouden kunnen of mogen pretenderen, zo dat hij eerste comparant mits
genietende en profiterende hetgeen voorschreven verklaarde in geen der manieren of uit wat
oorzaak hetzelfde zou mogen wezen geen meerdere pretentie te hebben op hem tweede
comparant als een vreemden, dezelfde hier mede remitterende en kwijtscheldende van alles
en hebben de voorschreven tweede comparnanten ter zake voorschreven van den
voorschreven obligatie gerenuntieert en ten behoeve van hem eerste comparant gecedeerd
en getransporteerd in form waarvan hij eerste comparant ter behoorlijke rekening van deze
datum den intrest zal beginnen te profiteren zonder hem ten sterfhuis verder iets te
bemoeien of gehouden te zijn enige of ander voordeel, acties en kredieten odf schulden te
bemoeien als voorschreven staat, belovende dit hun akkoord altijd te houden voor goed, vast
en waardig onder verbintenis van hun personen en goederen present en toekomende …
Actum coram mijnheer De Rest drossaard, Jan Goijvaerts, Van Berouwsel, Jan Wellens en
Jan Helsen schepenen deze 30 juli 1681. Quod attestor Henr. Vermeeren secretaris.
Inliggende folio:
Mattheus Dierckx 1684 debet goedenis, Jan Augustijns.
Ick onderschreven bekennen ontvangen te hebben uit handen van Mattheus Dierckx de
som van honderd guldens en heb daarvoor beloofd jaarlijks den intrest van te geven tot dat
ik weder kan geven en ik het zake dat ik hem net weder en kan geven binnen de tijd van acht
jaren, zo Mattheus Dierckx het land daarvoor mogen houden, genoemd “ het gersten
blocxken “ waar ik hem geef volle macht om zijn zelve daar in te doen, te goeden als het
hem believen zal zonder mij aan te spreken en geve daar volle macht en kracht toe om te
goeden en te erven. Actum 17 april 1672 ondertekend Adriaen Peeters. Ita est Henr.
Vermeeren secretaris.
WLO-OGA741-423
Compareerde op heden 13 november 1681 voor mij openbaar notaris tot Hulshout
residerende, Peeter Ceulemans Gommerssone woonachtig tot Bruggeneijnde onder het
land en vrijheid van Heijst, welke comparant bekende mits deze van goede en rechtvaardige
schuld, schuldig te wezen aan heer en meester Jaques Antonius De Witte oud schepene
der stad Antwerpen de som van 325 guldens zijnde hier mede gecasseerd de rente of
obligatie gepasseerd op 3 maart 1673 voor notaris Wouters tot Itegem, en dat ter zake van
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gelijke som in goed Antwerps wisselgeld, door handen van Mr. Bartholomeus Honijaerts
Licentiaat in de rechten aan hem geteld , welke som in gelijke specie binnen Antwerpen
zullen moeten geteld worden waarvoor de voorzegde comparant beloofde te heven jaarlijkse
intrest.
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker stuk land genaamd “ de hoeve “ gelegen
alhier tot Hulshout groot in het geheel omtrent een bunder. Palende oost, zuid en west
S’Heeren straete, noord Jan Mertens, en oost Peeter Van Woensel. (De aanwijzingen oost,
zuid, west en noord werden in deze tekst door elkaar gehaald)
Gegarandeerd op zijn gerechtigde heren cijns op welk pand de voorschreven De Witte hem
zal mogen goeden met de voorschreven 355 guldens en daarvan te maken een erfelijke
rente tot welk einde heeft den voorzegde comparant Peeter Ceulemans geconstitueerde
machtig makende en stelde zijn stede mits deze onherroepelijk en in het bijzonder om in zijn
naam te gaan en te compareren als het den voorzegde De Wit goeddunken zal voor de
wethouders des land en markizaat van Westerlo en aldaar de voorzegde heer en meester
Jaques Anthonis De Wit zijn huisvrouw, oiren en nakomelingen te goeden en te erven uit
het voorzegde pand met een kapitale som van 355 guldens en de voorschreven Peeter
Ceulemans daar van te ontgoeden.
Actum op datum als boven, ter presentie van Peeter Tuerlincx schepene tot Westerlo en
Norbertus Hoijbergs ten deze verzochte getuigen. Quod attestor Mangelschots notaris
publicus.
WLO-OGA741-426
Op heden 27 oktober 1681 hebben de voogden van de wezen wijlen Hendrick Vervorst 17
met decreet van de schepenen bekent verkocht te hebben aan Niclaes Smets 18 hier
present en de koop accepterende van zeker huis en binnenblok daaraan gelegen, gestaan
en gelegen te Schaatsbergen. Palende oost Geeraert Smets, zuid, west en noord de straat.
Item alsnog zekere dries groot omtrent drie zillen. Palende oost Adriaen Smets, zuid het
straatje west Merten Van Lommel en noord een loop en dat voor de som van 265 guldens
ten dage ter goedenis te betalen en stelde hij daarop nog 10 hoogen. Peeter Van Lommel
verhoogde deze koopsom met een hooge en de koper stelde ook nog een hooge bij.
Actum op datum als boven ter presentie van Jan Verbist, Peeter Meir en meer anderen als
getuigen en is de minute dezes bij de comparanten te weten Jan Van De Weijer en Joris
Cluijts voogden, Niclaes Smets als koper en Jan Verbist en Peeter Meir als getuigen hier
ondertekend. Quod attestor Wilb. Vermeeren notaris.
Depost ingevolge de voorschreven conditie stelde Peeter De Cock op de voorschreven koop
nog vijftien hoogen of verdieren, present de meijer Wuijts en Anthoni Peijs als getuigen. Op
heden 15 november 1681 heeft Niclaes Smets alsnog tien hoogen gesteld op de voorzegde
koop ter presentie van Anthoni Peijs en Adriaen Smets getuigen. Ita testor Wilb. Vermeeren
notaris.

17
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WLO-OGA742-002
Conditie ingevolge Merten Van Lommel en Jan Wouters als voogden van de minderjarige
wezen van Merck Van Lommel 19 en Anna Wouters zullen verkopen met decreet van
schepenen, zeker huis en schuur en binnenblok groot de maten onbegrepen ten hoogste en
schoonste verkopen met hoogen en verdieren … Volgen de verdere condities tot verkoop …
Item sullen die coopers hunnen coop vermogen te aenveirden te half meert 1683 en sullen
coopers den voorlijf van den jaere 1682 te weten vijftien guldens en vijf stuivers, mits dat
Adriaen Van Lommel de lasten moet dragen ...
Ingevolge dese voorschreven conditie zo heeft Jan Vande Bruel den palmslag geobtineerd
van het voorschreven huis, schuur en binnenblok. Palende oost en zuid Geert Bellens, west
Geeraert Verbist en noord de straat gaande van Gerheijen naar Olen en dat voor de som
van vijf honderd en veertien guldens en stelde daarop tien hoogen, Peeter Vande Bruel nog
twee en den voorschreven Jan Vande Bruel nog één hooge. Actum den 3 februari 1682,
present van Peeter Vande Bruel en Adriaen Van Lommel en meer andere. Opgemaakt
Wilboort Vermeeren.
Op heden 25 februari 1682 de kaars ontstoken zijnde op den voorschreven koop is met
uitgang der zelfde Jan Vande Bruel koper gebleven. Coram de meijer, Jeroen Van Bijlen en
Hendrick Verluijten schepenen.
WLO-OGA742-004
Compareerden heden deze 11 juni 1682 Peeter Van Hout en Hendrick Vervort als
voogden van de achtergelaten kinderen wijlen Adriaen Vervort alhier ter ene zijde en
Antoni Putters man van Catelijn Van Hout ter andere zijde en dat op conditie gelijk als
volgt. Volgen te condities en voorwaarden ... Item zijn ten deze tot akkoord dat de kinderen
of voogden der kinderen jaarlijks zullen trekken drie loopjes koren ingaande het eerste jaar
den vervaldag omtrent Kerstmis van het jaar anno 1682 … etc.
WLO-OGA742-005
Conditie van verkoop tussen Matthijs Vondervens en Machiel Dauwen, 1682.
Conditie en voorwaarden van al zulk goed als Mattias Vondervens heeft verkocht aan
Machiel Dauwen een zeker stuk land, groot omtrent een bunder gelegen tot Westerlo onder
het gehucht van Daemseijnde en of Gelindel. Palende zuidwaarts Casus Van Outsel,
westwaarts de straat noord het Voortcappelle, noordwaarts Nicolaus Goevarts, oostwaarts
Casus Van Outsel. Volgen verdere verkoopsvoorwaarden …
En dat ter presentie van de getuigen Martinus Helsen, Niclaes Goeijvaerts. Geschied op den
16 februari 1682. Ten zelfde dag stelde Machiel Dauwen die deze koop verhoogde met vijf
hoogen voor de getuigen Martinus Goor en Paulus Wouters. Aldus gedaan ten dage als
boven ter presentie van Jan Wouters en Jan Helsen getuigen.
WLO-OGA742-007
Op heden den 29 december 1682 zijn voor mij Arnold Henricx als notaris openbaar van den
Soevereinen Raad van Brabant residerende binnen Westerlo en de getuigen ondergenoemd
compareerde Servaes De Muntere en Elisabeth Korts gehuwden welke comparanten
19
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bekenden bij deze verkocht te hebben hun part en deel van een stuk land, gelegen alhier
binnen Westerlo op “ het bacxveld “, groot een half bunder. Het derde part daaraan palende
oost den voetweg naar Tongerlo, zuid Juffrouw Van Gemen, west den heer Markies van
Westerlo en noord Jan Van Tongerlo. Voor los en vrij van ’s heeren cijns … Cornelis
Bosschaerts present en de koop accepterende …
Dit alles is geschied binnen Westerlo ten 4 september anno 1682, ter presentie van Lendert
Stiers en Jan Verhoffstat. Qaud attestor notaris A. Henricx.
WLO-OGA742-009
Aan mijnheer drossaard en schepenen des land en Markizaat
Westerlo als oppervoogden van alle onbejaarde kinderen.
Vertoonde reverentelijk Peeter Bordoncx en Jan Verbist als voogden van de kinderen daar
vader van is Peeter Van Calster daar moeder af was Lisabeth Bordoncx welke deszelfs
sterfhuis alsnog belast vindende boven de staat die voor deze overgegeven van schulden
geldende waren aan den H. Geest van Hulshout voor welke som benevens den verlopen
intrest Peeter Van Calster hier van den H. Geestmeester overvallen wordt om tot voldoening
te komen ofwel dat hij dezelfde som wilde verpand hebben op sussisante panden en mits de
voorschreven remonstranten geen middel hebben ware dat zij dezelfde penningen kwamen
te hypothekeren op zekere erve eussel of hooi was in “ het houtvense broeck “ groot
omtrent een derdel van een bunder, gelijk hetzelfde in zijn aanpalende gemerkt hebben en
dat zij aalzulke goeddeels niet konden doen zonder Uwe consent en permissie.
Zo keren de voorschreven supplianten benevens Peeter Van Calster schoonvader van de
voorschreven wezen tot den eerwaarde ootmoedelijk biddende aan den voorschreven H.
Geest met de voorschreven vijftig guldens zullen mogen goeden op de voorschreven
gementioneert pand dit doende … etc.
Kopie van de appuntementen … Schepenen gezien hebbende den inhoud deze rechtelijke
akkoorden in de verzochte hypothicatie op hetzelfde pand in deze geroerd mits reden daarin
vermeld. Actum in collegio deze 10 november 1682. Ondertekent Henr. Vermeeren
secretaris.
WLO-OGA742-011
Op heden deze 30 november 1682 compareerden ten huize van Adriaen Wouters, Peeter
Cluijts en Merten Huijsmans dewelke zullen verkopen zeker huis, schuur en hof met
omtrent een zille land aldaar aangelegen, groot de maten onbegrepen. Palende oost Merten
Menten, west de Hestraeten, zuid de kinderen Giliam Van Elsen en noord Jan Sprengers.
Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Item zo verder het voorschreven huis, schuur en hof met het binnenblok voor los en vrij ’s
heeren cijns en daarop een rente van 150 guldens competerende aan de kinderen van de
zuster van Jan Vanden Paire tot Larum waarvan den voorschreven Jan Vanden Paire is
voorganger aan welke de kopers aan de verkopers zullen moeten te goed komen …
Zo is den voornoemde palmslag gegaan op Adriaen Verbiest voor de som van zes honderd
en vijf en dertig guldens en stelde de voorzegde Adriaen Verbiest twaalf hoogen, Jan Van
Eijnde een hooge en de voorschreven koper alsnog twee hoogen aldus geschied ter
presentie van Gilis Bouwen en Merten Verlinden als getuigen. En na dat de drie zondagse
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kerkgeboden gedaan zijnde en de kaars daarop ontstoken zo is de kaars uit gegaan op
Adriaen Verbiest .
WLO-OGA742-013
1682, Scheiding en deling aangegaan en gesloten bij de kinderen en erfgenamen wijlen
Anna Swinnen daar vader van leeft Peeter Blerincx 20 alhier present en consenterende op
de condities en achtervolgens van schriftelijk contract daarvan tussen de voorschreven
partijen gepasseerd zijnde de voorschreven kinderen vier in het getal namelijk, Adriaen
Blerincx, Jenneken Blerincx met Adriaen Verstappen haar man en momber en Peeter
Blerincx als vaderlijke voogd met Jeroen Van Bijlen gekozen uit de wet in de plaats van
Adriaen Blerincx mede participant van Margriet Blerincx. Item Peeter Verboven als
wettelijke voogd van Anna Blerincx bijgestaan met Adriaen Verboven geassumeerde in de
plaats van de voorschreven Adriaen Blerincx, zijnde alzo deze goederen gezet in vier
kavels
Voor de eerste kavel is gesteld het huis tot Gerheijden alhier onder Olen met de gerechte
helft van het binnengeleg na dien dat er vooraf zal gemeten zijn naar de westzijde honderd
en twintig roeden erve daar de schuur zal vooraf hebben en verder zal het restant van
hetzelfde binnengeleg half naar de oostzijde gaan tot het voorschreven huis en de andere
helft tot de schuur westwaarts, dus zal den hof tot het huis mede gemeten worden en zal de
weg tot “ het achterste block “ blijven tussen beide deze twee parten om elk half te dragen
en te gebruiken, dus zal de erve tussen huis en schuur blijven in gemeenschap tussen de
eerste en de tweede kavel, om hun rijden, gaan, staan en stouwen met beesten naar
behoren te hebben, mede ook is besproken dat afgevende dat de voorschreven schuur een
woonhuis wordt dat de gebruikers van de schuur hun acces zullen mogen hebben tot den put
bij het voorschreven huis staande om water te halen mits helpende alsdan den schuur mede
te repareren.
Item nog tot deze kavel gevoegd worden de helft van het blok daarachter aangelegen en dat
naar de zuid oost zijde ook in de gerechte helft over te delen. Nog de helft naar de oostzijde
van een erve genaamd “ de postelen “ dus moet deze de achterste wegen. Nog een stuk
genaamd “ den doffenschen dries “ nog de helft onverdeeld den beemd aan “ den pleinen
dijck “ met ook de helft van den hooiwas op “ het voorste geruijm “ met nog de helft van
den hooiwas en moer op “ den kivit “. Nog de helft van “ de hoeve heijde “ naar de
zuidzuide, nog “ de voorste heyde ” aan het “ ringelven “ met nog “ de cree vennen “.
Deze eerste kavel is bij loting en kaveling bevallen aan Margriet Blerincx bijgestaan als
voor.
Voor de tweede kavel is gesteld de schuur bij “ de voorste heyde ” staande met de
voorstaande 140 roeden met het binnengeleg vooruit en voorts de helft van de rest van het
geheel binnen gelegen op de conditie van deze tweede kavel, dus moet dit part het achterste
part tot het huis gezet naar behoren wegen, nog de andere helft van “ de postellen “ achter,
nog een perceel land genaamd “ het gerstblocxken “, nog de andere helft van den beemd
aan “ den pleijnendijck “, ook de helft van den hooiwas op “ het voorste geruijm “ en op “
den kivit “ met de andere helft van “ de hoeven heijde ” daarvan de andere helften staande
in de eerste kavel naarder uitgedrukt, nog de achterste heide bij “ het ringelven “, deze
tweede kavel is bij loting en kaveling bevallen aan Anna Blerincx bijgestaan als voor.
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Voor de derde kavel is gesteld een perceel land genaamd “ het willem wuijts “ met het
binnenblock en het heijcken daar achter met nog een perceel land genaamd “ het silleken “
met den halve “ grootbos “ achter westwaarts met de helft van een perceel genaamd “ den
hoeck “ en dat naast het huis van Geert Helsen. Item den “ voorsten bempt “ in de
Vierhuizen en den hooiwas bij “ den oude gracht “, nog een heide tot Schaatsbergen daar
Elisabeth Verboven de helft heeft met nog een heide genaamd “ de hooi heijde “, nog een
perceel land genaamd “ de dellen “. Item zijn tot deze kavel nog gesteld aal de opgaande
eikenbomen boven de tien duimen dik zijnde die tegenwoordig staan op al de goederen en
gronden van erven van deze kavel om beide degene die deze kavel zal bevallen of zijn akte
hebbende van den grond doen in den tijd van zes naaste jaren te rekenen van heden deze
datum. Deze kavel is bij loting bevallen aan Jenneken Blerincx bijgestaan met haar
voorschreven man.
Voor de vierde en laatste kavel is gesteld zekere schuur staande tot Hoelven onder Geel
zonder den grond om bij degene die deze kavel zal bevallen in den tijd van een jaar
trekkende van half maart eerstkomende 1683 af te doen, dus dezelfde zal afgedaan moeten
worden te half maart af daarvoor 1684 mits al het land en erve aan de voorschreven schuur
tussen partijen blijft onverdeeld, nog zijn tot deze kavel gesteld beide de stukken land
genaamd “ de schambraecken “ met het blok land over de Heirstraete met de andere helft
van “ den goorbos “ vooraan en de andere helft van “ den hoeck “ naast de straat, nog den
hooiwas in “ de mosselgooren “ met nog een plek land genaamd “ nijs sille “ op “ den
mosberch “ gelegen, nog een heide daar Peeter Verboven de helft van heeft, nog een
heide aan “ den haenheuvel “ met “ het haege eussel “ met een perceel land genaamd “ de
schomme “. Item zal deze laatste kavel in geld in den tijd van een jaar van heden datum
dezer gehouden zijn en moeten geven aan de andere drie voorgaande kavelen vijftig
guldens eens om onder hen te verdelen elk een derde part, ende is deze vierde kavel bij
keuze die aan Adriaen Blerincx oudste zoon om redenen is gegeven en verklaarden
daarmede uit te scheiden en tevreden te zijn.
Volgen de condities van deze scheiding en deling … Gemaakt deze akte dezen 29 augustus
1682 ter presentie en overstaan van Dilies Menten en Huijbrecht Van Genechten als
getuigen hierover geroepen en mij notaris, quod attestor J. Pauli.
WLO-OGA742-021
Op heden den 5 maart 1682 compareerden Machiel Vleugels en heeft bekent verkocht te
hebben aan Adriaen Menten zeker perceel land geheten “ het honsbos “ gelegen te Bijlen
Palende oost Dilis Menten, zuid Merten Spapen, west en noord “ den Boeckelsen aert “.
Voor los en vrij en zes lopen koren jaarlijks aan de Tafel van den H. Geest van Olen en dat
voor en om de som van twee honderd en vijftien guldens den dag der goedenisse te betalen.
Adriaen Spapen stelde hierop twee hoogen en de voorschreven koper nog één. Actum
datum en jaar als boven ter presentie van Jan Bouwen en Cornelis Vande Weijer als
getuigen. Quod attestor Willb. Vermeeren notaris.
WLO-OGA742-023
Condities en voorwaarden op heden deze 13de oktober van het jaar anno 1682 zo bekent
mits deze Machiel Peeters pachter van en voor last van Mr. Lauwereijns Seger en Abram
Verbraeken verkocht te hebben aan Merten Goor een perceel heide gelegen omtrent “ het
schapsdijck “ onder het land en markizaat van Westerlo, groot omtrent zeven honderd
roeden. Palende oost en zuid de straat, west de Heren van Tongerlo en noord de
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erfgenamen Jan Van Uten en dat op conditie gelijk als volgt. Volgen de
verkoopsvoorwaarden …
Op al de voorschreven condities beloofde de koper te geven de som van twee en vijftig
guldens en stelde daarop nog 10 hoogen, Merten Goor stelde nog zes hoogen. Actum 13
oktober 1682.
In de marge:

Op heden deze 10 november 1682 de kaars rechtsgeldig ontstoken zijnde
present partijen contractanten is Merten Goor met den uitgang dezelfde
koper gebleven.
WLO-OGA742-024

Op heden 13 maart 1682 compareerde Gommar Praets dewelke bekende verkocht te
hebben aan Machiel Lemi zekere dries gelegen tot Schaatsbergen, groot omtrent een zille.
Palende oost Peeter Bulckens, zuid Jan Peeters, west Cornelis Laenen en noord een
straatje en dat voor de som van veertig guldens te betalen den dag der goedenis. Depost
stelde Machiel Lemi nog drie hoogen ter presentie van Dilis Stroijbans en Jeroen Van
Bijlen. Quod Attestor Wilb. Vermeeren.
WLO-OGA742-025
Conditie en voorwaarden welke de gelijke erfgenamen van wijlen Maijken ‘T Sijen begijntje
geweest op het Begijnhof van Herentals zullen verkopen zekere percelen van erfgoederen.
Volgen de verkoopsvoorwaarden …
Ten eerste zeker perceel gelegen bij de kerk alhier genoemd “ het begijnhof “. Item alsnog
zeker perceel geheten “ den roeien dries “ met nog een heide gelegen aan “ de weuwe “.
Voor de tweede koop zeker perceel land genaamd “ den teunen dries “, groot omtrent drie
zillen, met een heide gelegen aan “ de gansekoije heijde “.
Voor den derden koop zeker perceel genaamd “ het lammerblock “ gelegen tot
Schaatsbergen met een heide gelegen in “ den heuninck “.
Voor de vierde een half derdel hooi was gelegen in “ het schurendel “.
Ten vijfde een perceel hooi was of baggert gelegen op “ de mombort “.
Ingevolge de voorschreven condities heeft Willem ‘T Sijen den palmslag aanvaard van den
eersten koop “ het begijnhof “ voor de som van vier honderd en vijftig guldens en stelde
daarop nog vijftien verdieren, Adriaen Vande Weijer nog één en de voorschreven koper nog
vijf. Ter presentie van de meijer Wuijts en Adriaen Meir en meer getuigen.
Ingevolge de voorschreven conditie heeft Peeter De Cock den palmslag ontvangen van de
tweede koop “ den teunen dries “ voor de som van vier honderd guldens en stelde daarop
20 hoogen, Peeter Meir nog één en de koper nog twee. Ter presentie als voor.
Ingevolge de voorschreven conditie heeft Peeter De Cock gemijnd den laatste koop “ den
momboirt “ voor de som van 22 guldens en stelde vier hoogen, Dierck Nijs nog één en den
koper nog één.
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Ingevolge de voorschreven conditie heeft Machiel Lemi den palmslag ontvangen van den
hooiwas voor de som van dertig guldens en stelde één hooge, de notaris Vermeeren nog
één en den koper nog één.
Ingevolge de voorschreven conditie heeft Adriaen Smets gemijnd den derde koop “ het
lammerblock “ voor de som van vijf en zeventig guldens en stelde daarop tien hoogen,
Merten Meir nog één en de koper nog één.
Op heden den 24 oktober 1682 de kaars ontstoken zijnde op den eerste koop is met uitgang
derzelfde Willem T’ Sijen koper gebleven. Met uitgang van de kaars van den tweede koop
gekocht bij Peeter De Cock en is met uitgang de koper gebleven. Met uitgang van de kaars
van den derde koop ingemijnd bij Adriaen Smets is hij koper gebleven. Met uitgang van de
kaars van de vierde koop is Machiel Lemi koper gebleven. Met uitgang van de kaars van de
vijfde koop is Peeter De Cock koper gebleven. Ita Testor Wilb. Vermeeren.
WLO-OGA742-029
Op heden 24 oktober 1682 compareerde voor mij openbaar notaris Mr. Peeter Wouters die
bekende verkocht te hebben aan Peeter Biermans die deze koop accepteerde zeker
perceel erve genaamd “ den loockaert “ en dat voor de som van twee honderd guldens.
Getuigen present Willebort Gebruers en Mr. Michiel Heijlen. Quod Attestor Wilb. Vermeeren
notaris.
WLO-OGA742-031
Aan mijne Heeren den drossaard en schepenen des landen en
marquisaets Westerloo.
Vertoond reverentelijk hoe dat Jan Diercx op den 30 juni 1672 met de voogden van zijn
kinderen heeft aangegaan zeker akkoord of afscheid van zijn kinderen waarvoor hij verder
niet is belast van zijn kinderen te doen leren enige ambachten en gemerkt (dat op enige
zelfde gedaan en nog zijn doende enige ambacht als Jan Baptist Diercx het ambacht van
raijemaecker en Dilis Diercx het kleermakers ambacht welk onderhoud zo van leren kleden
en reden als anderszins zo hooge is monterende dat hij suppliant daartoe geen middelen is
vindende om dezelfde verder te kunnen onderhouden, hetwelk zijn kinderen namelijk Anna
Diercx, Maria Diercx, Peeter Diercx en Dilis Diercx hebben aan hun vader suppliant
geaccordeerd alsnog twee honderd guldens op hun gelijke zusters en broers goederen op te
lichten om geen ‘ loiiaert ‘ (luiaard) te worden ten einde als boven etc.. Doch alzo hetzelfde
niet mag geschieden vragen wij U … Actum 14 april 1682.
Inliggende losse folio.
Wij hebben gehoort dat onsen vader in nood is, Wij ... (stemmen toe) om twee honderd
guldens op te halen ick ondertekent hebben Anna Dierckx, Maria Dierckx, Peeter Dierckx,
Dilis Dierckx. 1682.
WLO-OGA742-033
1684, Aan mijne heeren den drossaard en schepenen des land
en markizaat Westerlo.
Getoond reverentelijk Gommar Van Castel als voogd van het achtergelaten weeskind wijlen
Jan Vande Poel en Woutruijt Van Castel hoe dat hij graag zou verkopen zeker huis, hof
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met het land en heide met zijn toebehoren om het weeskind beter te kunnen onderhouden
omdat ze met de opbrengst van de huur niet kunnen toekomen om het weeskind te
onderhouden en brengt de verkoop meer op dan de huur en nog gemerkt dat de
weeskinderen nog enige kleine schulden hebben tot onderhoud men is nodig hebbende
enige penningen geconsidereert dat boven hetgeen voorschreven alsnog geen merkelijke
som zal over (blijven) de wezen alsnog zal worden uitgezet hetzij op een rente of obligatie …
Gezien bij schepenen den dispositie dezer akkoorden in de verkoop alhier verzocht mits
doende van de penningen hiervan procederende aan ons en behoorlijke rekeningen …
WLO-OGA742-035
Aan den heer drossaard en schepenen des land en Markizaat
van Westerlo,
Vertoond reverentelijk Mattheus Bogaerts en Peeter Verboven als voogden van de
onmondige wezen wijlen Jan Cluijts 21 daar moeder af was Naenken Verboven hoe dat zij
supplianten den sterfhuis belast worden met grote schulden namelijk een obligatie van drie
honderd en vijftig guldens aan den heer Henricus Swinnen. Item drie honderd guldens aan
zekere Jan Roosendaals. Item drie honderd en zeventig guldens aan het weeskind van
wijlen Machiel Van Eijnde. Item alsnog een som van honderd guldens aan Adriaen Peeters
met alsnog vele verlopen intresten waartoe zij supplianten geen ander middel weten te
bekomen mits zij bedreigd worden van in recht te trekken en als daartoe erfgoederen te
moeten verkopen, welk zonder de voorgaande permissie niet vermag te geschieden zo zijn
zij supplianten hun kerende tot U, ootmoedelijk biddende ten einde het Uwe geliefde zijn aan
de supplianten te accorderen in de verzochte verkoop der erfgoederen mits redenen
voorschreven.
Coppije App… Gezien bij schepenen de dispositie dezer akkoord in de verkoop ten deze
verzocht mits doende van de penningen en makende daarvan een behoorlijke
rekeningbewijs en reliqua. Coram in collegio deze 27 januari 1682. Her. Vermeeren secr.
WLO-OGA742-037
Aan den heer drossaard en schepenen van den lande en
Markizaat Westerlo,
Vertonende reverentelijk Adriaen Verboven en Jan Belmans als voogden van de wezen
wijlen Jenneken Belmans daar vader af leeft Merten Verboven 22, hoe dat zij bevinden dat
de voorschreven vader zijn kinderen tot drie in het getal niet kan onderhouden van klederen,
linnen en wullen, dat dezelfde ten eenmaal zijn naakt en bloot en bijna van koude vergaan
en alzo de voorschreven wezen in eigendom zijn hebbende benevens hun oom zeker
perceel erve, zo zou hij supplianteir dat perceel erve verkopen om uit die penningen de
voorschreven wezen te bekleden en alzo de voorschreven verkoop niet vermag te
geschieden zonder uwe voorgaande permissie als oppervoogden van alle wezen, zo zijn zij
supplianten hun kerende tot U. Ootmoedelijk biddende ten einde uwe geliefde zij te
accorderen in de verzochte verkoping mits redenen voorschreven …

21
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Copije app… Gezien bij schepenen des disposities van dit akkoord in de verkoop ten deze
verzocht mits doende van de penningen daarvan pretenderende behoorlijke rekening bewijs
en reliqua. Actum in collegio deze é7 januari 1682. Her. Vermeeren secr.
WLO-OGA742-039
1682, Aan de heren drossaard en schepenen des land
en Markizaat van Westerlo,
Vertonende referentielijk Jan Wouters en Merten Van Lommel als voogden van de
onmondige wezen wijlen Anna Wouters daar vader af leeft Mercus Van Lommel, hoe dat
zij supplianten bevinden den sterfhuise belast met excessive en passive schulden, namelijk
een obligatie van twee honderd guldens aan Jan Smets. Item nog honderd guldens aan
Hendrick Swinnen. Item nog 100 guldens aan Jan Sprengers en meer anderen en alzo de
voorschreven supplianten van die voorschreven rentheffers of crediteurs bedreigd worden
van in recht te activeren tot restitutie der voorschreven kapitalen of sussistante hypotheek,
zo hebben zij supplianten geraadzaam bevonden te verkopen erfelijke goederen ten meeste
profijt en alzo de zelfde verkoop niet mag geschieden zonder Uwe voorgaande permissie en
decreet zo zijn zij supplianten hun kerende tot Ue ootmoedelijk biddende … etc.
WLO-OGA742-040
1682, Aan de heren drossaard en schepenen des land
en Markizaat van Westerlo,
Vertonende reverentelijk Adriaen Verboven en Jan Belmans als voogden van de
onmondige wezen wijlen Jenneken Belmans daar vader af leeft Merten Verboven, hoe dat
zij bevinden dat den voorschreven vader zijn kinderen tot drie in het getal ... (dubbele akte
zie akte op foto WLO-OGA742-039)
WLO-OGA742-041
Aan den heer drossaard en schepenen des land en Markizaat
van Westerlo,
Vertoond reverentelijk Mattheus Bogaerts en Peeter Verboven als voogden van de
onmondige wezen wijlen Jan Cluijts 23 daar moeder af was Naenken Verboven hoe dat zij
supplianten den sterfhuis belast worden met grote schulden namelijk een obligatie van drie
honderd en vijftig guldens aan den heer Henricus Swinnen. Item drie honderd guldens aan
zekere Jan Roosendaals. Item drie honderd en zeventig guldens aan het weeskind van
wijlen Machiel Van Eijnde. Item alsnog een som van honderd guldens aan Adriaen Peeters
met alsnog vele verlopen intresten waartoe zij supplianten geen ander middel weten te
bekomen mits zij bedreigd worden van in recht te trekken en als daartoe erfgoederen te
moeten verkopen, welk zonder de voorgaande permissie niet vermag te geschieden zo zijn
zij supplianten hun kerende tot U, ootmoedelijk biddende ten einde het Uwe geliefde zijn aan
de supplianten te accorderen in de verzochte verkoop der erfgoederen mits redenen
voorschreven.

23
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WLO-OGA742-043
Aan mijn heren drossaard en schepenen des land en Markizaat
Westerlo,
Vertonende reverentelijk Cornelis Vande Wijer en Jan Peeters als rechtelijke voogden over
de wezen van Cornelis Vande Poel 24 en Catlijn Vande Goir hoe dat zij ten voorschreven
sterfhuis belast zijn vindende met merkelijke schulden te weten aan Peeter Vermeulen een
obligatie van drie honderd guldens zonder de verlopen intresten. Item twee honderd guldens
aan Merten Verbist en Peeter Gijs. Item aan Adriaen Spapen een obligatie van honderd
vijftig guldens. Item aan Jan Smets een obligatie van twee honderd guldens.
Totaal acht honderd vijftig guldens zonder alsnog andere (op) gemerkt de supplianten zijn
vrezende van schade te lijden alzo daar geen bestaand middelen zijn om de voorschreven
crediteuren te voldoen ten zij U te consenteren in het verkopen der wezen erfgoederen, doch
alzo zulks niet vermag te geschieden zonder vorig decreet en permissie als oppervoogden
van alle wezen zo keren de supplianten hun tot U … Ootmoedelijk biddende … etc. Akte 27
januari 1682. Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA742-045
1682, Aan den heer drossaard en schepenen des land en Markizaat van Westerlo,
Vertonende reverentelijk Adriaen Vande Veken hoe dat ingevolge de kavel aan hem
bevallen volgens de erfelijke scheiding en deling alhier gevoegd hij suppliant moet van hem
geven een som van vijftig guldens, over welke som hij in recht is gesanctioneerd en terwijl hij
geen andere middel weet als zijn kavel te moeten belasten met een som van vijftig guldens
en gemerkt hetzelfde niet vermag te geschieden zonder Uwe permissie zo keert suppliant
hem tot U. Ootmoedelijk biddende ten einde Uwe geliefde zij aan hem suppliant te
permitteren de verzochte belasting welk doende …
WLO-OGA742-045
1682, Conditie voor Jan Verheijden verkoper en Willem Helsen en Jan Wuijts kopers.
Conditie ingevolge dewelke Jan Verheijen verklaarde verkocht te hebben aan Willem
Helsen en Jan Wuijts den koop accepterende van zeker perceel erve, groot omtrent een
bunder, gelegen tot Daemseijnde onder Westerlo. Palende oost de straat, zuid Adriaen Van
Houdt, west Peeter Diercx en noord “ de pleijn “ en Willem Wuijts en dat voor de som van
vijf honderd guldens.
Volgen de condities en voorwaarden tot deze verkoop ... en stelde de koper Jan Wuijts vier
hoogen, Willem Helsen ook één, Jan Wuijts nog één. Actum deze 26 oktober 1682, coram
F. Van Oijstaijen en Ambrosius Egidij als getuigen.
WLO-OGA742-048
1682, Contract van afscheid gemaakt bij de momboiren der wezen wijlen P. Van Roije en
Adriaenken Claes ter ene en ter andere de voorschreven Adriaenken Claes.
Op heden deze 15 september 1682 compareerden Bertel Verrijcken en Jacob Snijers als
rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Peeter Van Roeij daar moeder af
24
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leeft Adriaeneken Claes ter ene en Adriaenken Claes ter andere zijde, welke voorschreven
tweede comparante beloofde te geven aan ieder kind gekomen zijnde tot een geaprobeerde
staat een veerteel koren waarmede ieder kind zich zal moeten tevreden houden.
Dan zal de tweede comparante haar kinderen moeten onderhouden tot een ouderdom van
18 jaar, waarvoor de tweede comparante zal behouden alle haafelijke meubelen om daar
mede te doen haar eigen vrije wil ... Actum ut ante en presentio van Peeter Tuerlincx en Jan
Goijvaerts schepenen.
WLO-OGA742-049
Staat en inventaris van de haave en schulden van het sterfhuis van Niclaes Vanden Berghe
Staat en inventaris over schulden, actien en kredieten als er bevonden wordt in het sterfhuis
wijlen Paescheijn Vos daar man af leeft Niclaes Vanden Berghe aangebracht bij de
voorstaande Niclaes Vanden Berghe deze 1 december 1682.
Ten eerste … zijner huisvrouwe opgemaakt den huize afgebrand tot Westerlo en heeft
gekocht met de navolgende schulden als volgt: Ten eerste aan den heer procureur Van
Tongerloo een obligatie van honderd guldens. Schuldig aan den H. Geest van Tongerlo
vijftig guldens. Item aan den H. Geest van Westerlo een obligatie van 100 guldens. Item aan
de erfgenamen Cornelis Vande Poel twee honderd guldens.
Item aan Govaert Goijvaerts zijn zwager tot Mol honderd guldens. Item na den brand van
het huis van Westerlo gehaald aan Pauwels Pac… twee honderd veertig guldens en dat om
het huis tot Westerlo wederom op te bouwen. Item aan Jacob Janssens tot Tongerloo ten
einde als boven opgehaald twee honderd guldens. Item aan den heer Dispensier tot
Tongerlo ten einde als boven twee honderd guldens. Item aan de erfgenamen Adriaen
Diercx honderd gulden. Item 50 guldens an Elisabeth Feijen tot Mechelen. Telkens vermeld
de verlopen intresten op het opgehaalde geld. De schulden bedragen tezamen ter som van
1374 guldens.
Hiertegen brengt dito Niclaes Van Den Berghe voor boni: Ten eerste komt hem van de
erfgenamen Jan Verachtert tot Oevel honderd guldens met een jaar intrest. Item komt van
Jan Vos zijn zwager twee honderd veertig guldens met een jaar intrest. Item van Jeroen
Vos 60 guldens met een jaar intrest. Item van Willem Meus erfgenamen honderd guldens
met een jaar verlopen intrest. Item van Sr. Willem Knaeps twee honderd guldens. Item aan
de gemeente tot Mol dertien honderd guldens.
Totaal van 2270 guldens zonder de straat schulden, weder schuld hierin begrepen te zijn.
Aldus overgebracht ter presentie van zijn dochter Maria Vanden Berghe d’ Officie met
Gilliam Van Berouwsel schepene. Quod Attestor Henr. Vermeeren secr.
WLO-OGA742-051
Akkoord tussen Merten Caers en Peeter Biermans als momboors van de wezen wijlen
Dimpna Caers tegens Antoni Peijs, 1682.
Alzo er kwestie en geschil was gerezen tussen Merten Caers en Peeter Biermans voogden
van de wezen achtergelaten bij Dimpna Caers aanleggers tegen Anthoni Peijs 25 vader der
voorschreven wezen gedaagde, rakende het testament gemaakt bij wijlen Dimpna Caers en
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zo zijn de partijen veraccordeerd door tussen spreken en met aggregatie van ons schepenen
te weten als dat de schuur en landen gelegen aan de Plaatse van Olen wezende leengoed
bij hun zal worden verkocht van welke penningen daar van te procederen tot behoef van de
wezen, gereserveerd Antoni Peijs zijn touchte, zullen worden uitgezet drie honderd guldens
en de overige penningen zal hij Antoni Peijs profiteren tot schuld behoef mits dat hij zal
gehouden zijn voor den uitkoop van zijn kinderen te stellen voor borg zeker perceel hooi was
gelegen op “ den mommaert “ en bij zo ver met de overige penningen en zijn schulden niet
kon betalen zal alsdan alsnog vermogen te verkopen de halve zille hooi was en moer.
Item accordeerde hij Antoni Peijs dat als het gebeurde enige van zijn kinderen kwam te
sterven en waardoor hem enig recht zou geboden zijn, verklaarde daartoe geen recht te
willen en te laten tot de langstlevende van zuster of broer behoeve …
Actum deze 2 november 1682 ten overstaan en met aggregatie van Jan Goijvaerts, Gilliam
Van Berouwsel en Jacop Van Bijlen schepenen als commissarissen. Quod Attestor Henr.
Vermeeren.
WLO-OGA742-054
Rekening over het huis van Joachim Bourbon gekocht van Amant Pellen, 1682.
De koop is
De hoogen in het geheel
Etc …

826 guldens
120 guldens …

WLO-OGA742-058
Conditie van erfkoop tussen Peeter Dalen en de erfgenamen Jan Dalen, 1682.
Conditie ingevolge Peeter Dalen en de erfgenamen Jan Dalen zullen verkopen zeker hun
huis en hof alhier gestaan in de Plaatse. Palende oost de klijn Laeck, west ‘S Heerenstraete,
zuid Margrita Oijen en noord de erfgenamen Elisabeth Gijsen en ten hoogste en schoonste
met oproepen, met een half zille hooi was competerende de erfgenamen Jan Dalen gelegen
in “ ’t Broeck “. Palende oost den heer dispensier van Tongerlo, west de grote Laecke, zuid
de Laeck en noord Elisabeth Oijen. Item wordt het voorschreven huis en hof verkocht los en
vrij … etc. Volgen verdere verkoopsvoorwaarden de rest van de verkoopsvoorwaarden.
Het huis opgeroepen zijnde is koper gebleven Peeter Dalen voor en om de som van 350
guldens en zal daarop twintig hoogen, Francis Borbon nog twee, Peeter Dalen nog vijf en
scheid hiermede uit voor deze koop actum deze 22 september voor Jan Peetermans en
Joachim Borbon getuigen hiertoe geroepen.
Den hooiwas opgeroepen zijnde is koper gebleven Peeter Dalen voor en om de som van 36
guldens en zet daarop 5 hoogen, Joachim Borbon nog één en Peeter Dalen nog twee.
Dezelfde dag heeft Jan Peetermans alsnog 10 hoogen gedaan op het huis. Dezelfde dag
stelde Jan Peetermans nog vijf guldens op hetzelfde huis.
Op 23 september 1682 compareert François Van De Puth en heeft op de voorstaande koop
van het huis alsnog 5 hoogen gedaan ter presentie van Cornelis Pauwels en Jan
Bartholomeus getuigen. Op heden deze 13 oktober 1682 op den voorzegde koop de kaars
rechtelijk ontstoken zijnde is François Vande Put met uitgang derzelfde koper gebleven.
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WLO-OGA742-061
Akkoord tussen Merten Van Roije mede als voogd benevens Peeter Van Dijck van de
wezen wijlen Jan Van Roije en Elisabeth Van Dijck en Bertel Vereijcken als mede voogd
van de wezen wijlen Peeter Van Roije.
Alzo zware kwesties en disputen zouden gerezen zijn tussen Merten Van Roije ter ene
mede voogd benevens Peeter Van Dijck van de wezen wijlen Jan Van Roije en Elisabeth
Van Dijck ter andere en Bertel Verreijcken en als voogd van de wezen wijlen Peeter Van
Roije mede hem sterkmakende voor de wezen wijlen Ida Van Roije getrouwd geweest
zijnde met Adriaen Geens ter andere zijde, ter oorzaak van zeker versterf van Sebastiaen
Van Roije … Waarvoor hij eerste comparante aan hem tweede comparante beloofde te
betalen eens de som van 52 guldens 8 stuivers … etc.
WLO-OGA742-062
Conditie voor erfkoop tussen Adriaen Ooms en Peeter Stoop aan Nicolaes De Win 1682
Herselt.
Conditie ingevolge Adriaen Ooms en Peeter Stoop bekennen verkocht te hebben aan
Nicolaes De Win zeker perceel hooiwas gelegen tussen de grote en de kleine Laecke, west
het Godshuis van Tongerlo. De koper beloofde daarvoor te geven de som van 104 guldens
die hij beloofde te betalen de dag der goedenis. De koper stelt daarop 3 hoogen, Norbertus
Hoijberghs een hooge en de koper nog een hooge ... actum deze 12 augustus 1682 ter
presentie van Franciscus Van Oijstaeijen en Jan Verbist als getuigen hiertoe geroepen.
WLO-OGA742-063
Conditie voor de meijer Vermeerbergen en Adriaen Vermeerbergen, 1682.
Compareerde voor mij notaris Jan Vermeerbergen Bastiaenssone, meijer alhier en
Elisabeth Maesmans en bekende te samen verkocht te hebben aan Adriaen
Vermeerbergen Adriaenssone en Jenneken Soeten zeker perceel weide genaamd “ het
peertseussel “, hun bekomen uit de succesie van zijn vader. Palende oost de koper, zuid
Merten Helsen, west Adriaen Soeten wezen en noord Henrick De Winter en Peeter
Vermeerbergen. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... Item hetzelfde perceel belast aan Sr.
Carel Janssen tot Loven (Leuven).
Op al de voorschreven condities beloofde de koper daarvoor te betalen de som van vijf
honderd guldens en bovendien alle onkosten te nemen tot zijn last. Aldus gedaan en
gepasseerd ter presentie van Adriaen Helsen en Pauwels Van Houtven getuigen op den 8
mei 1682. Quod Attestor Henrick De Winter notaris publ.
WLO-OGA742-065
Compareerde op heden deze 21 oktober van het jaar 1683 Juffrouw Maria Wouters
begijntje alhier, welke comparante verklaarde verkocht te hebben alzeker stuk erve groot
anderhalve zille gelegen in het blok van wijlen Adriaen Wouters haar comparants vader
gelegen onder Westerlo en dat aan Jan Wouters en zijn huisvrouw, broer van de
comparante, en dat voor de som van honderd vijftig guldens.
Item nog een stuk heide gelegen onder Nodderwijck gelegen op de Cruijsstraat. Palende
noord de Plaine, oost Michiel Peeters, west Wouter Wouters drossaard van Lichtert en zuid
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de erfgenamen Peeter Siongers … Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals deze 21
oktober 1683, ter presentie van F. Van Leemputten en Christiaen Cornelis (Cornelissen).
WLO-OGA742-067
Conditie voor Jeroen Verhoeven erfgenamen en Merten Wouters, 1682.
De voogden van de wezen wijlen Jeroen Verhoeven ontslagen zijnde zo is op officie alsnog
verhuurd het huis waarop Jan Verlinden is heffende 300 guldens kapitaal mits hem niemand
der sterfhuis of huijsinge is aandragende voor drie jaren expirerende het laatste te half maart
1685 en dat alles op de oude conditie en een voorlijf tot twaalf guldens en pacht tot vier
veertelen koren en een half vierdel boekweit zal betalen aan Jan Verlinden en den
overschot van dien zal dienen aan de reparaties te doen boven honderd stroije die hij
jaarlijks moet leggen. Actum Westerlo deze 11 september 1682, Merten Wouters.
WLO-OGA742-068
Op heden den jaar 1682 zo doen Christiaen Bouwen Christiaenssone en Christiaen
Bouwen Dietersone verkoop van een heide gelegen onder Olen, genaamd “ de
huijshoefheijde “, groot een half bunder palende oost Jan Verbist Sso (sone), zuid Jan
Verbist Rso (sone), west de erfgenamen Adriaen Bouwen … dat Christiaen Bouwen doet 4
hoogen ter presentie van Sander Sijmons en Bernard ... als getuigen. De koper stelt hier 22
hoogen, Adriaen Wouters nog een hooge, Christiaen Bouwen nog twee hoogen ...
WLO-OGA742-069
Inliggend los briefje: Den ondergetekende Merten Bellens bekend ontvangen te hebben van
Adriaen Spapen de som van 25 guldens permissiegeld en te bamisse eerstvolgend ... den 1
mei 1689. Ter presentie van Adriaen Wouters en Merten Spapen als getuigen.
WLO-OGA742-070
Conditie van verkoop aan Jan Corten met zijn gelijke erfgenamen en Willem Mertens,
1683.
Conditie ingevolge Jan Corten met zijn gelijke erfgenamen bekent verkocht te hebben aan
Willem Mertens getrouwd zijnde met de weduwe wijlen Pauwels Corten zeker half bunder
land gelegen onder “ de banck “ van Westerlo. Palende oost het straatje komende van “ ’t
leemputten veldt “ gaande naar Tongerlo, west juffrouw Van Gerve, zuid den Varenwech
van “ ’t bacxveldt “ en noord de erfgenamen Jan Van Tongerloo en dat voor de som van
honderd guldens. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... Ter presentie van Hendrick Hermans
en Mattheus Verborght getuigen hiertoe geroepen.
WLO-OGA742-072
Aan mijne heren drossaard en schepenen des lands Westerlo.
Vertonende met behoorlijke referentie Adriaen Vande Veken en Lenaert Peeters als
rechtelijke voogden van de onmondige kinderen wijlen Martijn Van Veken en Peeter De
Rijck hoe dat zij het voorschreven sterfhuis zijn bevindende met zodanige menigvuldige
schulden dat ze zich niet weten waar van af te keren, doch om ettelijke overvallende schade
kosten en schulden te koelen zo weten de voorschreven voogden geen andere of beter
middel dan om enige der wezen ongelegenste te verkopen, doch alzo hetzelfde niet vermag
te geschieden zonder Uwe decreet en autorisatie, ootmoedig biddende ten einde U te
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gelieven bij marginale apostille te accorderen in de voorschreven verzochte verkopingen mits
doende van de penningen daarvan procederende behoorlijke rekening en reliqua.
Copije vanden appuntementen ... Actum deze 17 maart 1683. Coram Vervecken stadhouder,
Van Berousel en Tuerlincx schepenen en ondertekent Henr. Vermeeren secr.
WLO-OGA742-074
Aan mijne heren drossaard en schepenen des lands en
Markizaat Westerlo, 1683
Vertonende referentielijk Jan Van Euijtsel en Jan Vleugels als rechtelijke voogden van de
onmondige kinderen wijlen Dimphna Verstrepen daar vader af leeft Willem Goijvaerts hoe
dat zij het voorschreven sterfhuis belast vonden meer als over de duizend guldens, volgens
de staat bij de wezen vader overgegeven en gemaakt zonder de schulden die hij als
collecteur van Gelindel heeft tegenover zijn borgemeester waartegen hij is te onderhouden
zijn boeken gemaakt zo voor U, kennelijk de wezen dagelijks zijn lopende in grote kosten en
bedreigd met zware executieven belast te worden, alwelke kosten te voorkomen zij
remonstranten geen ander of beter middel ter wereld te zijn dan enige percelen van erven te
verkopen de meesten ongelegen en voor de wezen het profijtigste, doch hoe hetzelfde niet
vermag te geschieden zonder Uwe vorige decreet en permissie richten zij remonstranten
zich tot U. Ootmoedig biddende ten einde U te gelieven bij marginale apostille te accorderen
…
WLO-OGA742-076
Aan de heren drossaard en schepenen des land en Markizaat
van Westerlo, 1683
Vertonende reverentelijk Machiel Peeters en Adriaen Blerincx als voogden van de
minderjarige wezen wijlen Aert Peeters 26 daar moeder af leeft Anneken Van Hove hoe dat
zij het sterfhuis belast vinden met verschillende schulden, namelijk een obligatie van drie
honderd guldens aan zekere Adriaen Boicx en enige jaren verlopen intresten tot restitutie
van de voorschreven vorderingen daar den voorschreven Adriaen Boicx is geactioneert zo
moeten de voorschreven supplianten geen ander middel als daartoe erfelijk goed te moeten
verkopen om die voorschreven wezen uit schade te houden dan alzo hetzelfde niet vermag
te geschieden zonder Uwe voorgaande autorisatie en decreet zo zijn de supplianten hun
richten tot U, ootmoedelijk biddende ten einde Uwe geliefte te accorderen …
WLO-OGA742-078
Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
Markizaat van Westerlo, 1683.
Geeft te kennen met behoorlijke referentie Peeter Verlinden hoe dat na het scheiden van
zijn huwelijk hem zijn aangebleven de erfelijke patrimoniale goederen waarvan enige
dezelfde ten dele onverdeeld is belast in een perceel land gelegen tot Wiekevorst hetwelk
hun heel en onbekwaam en ongelegen (is), zo is het dat ter samen ter hand hetzelfde
hebben verkocht zo hetzelfde niet bekwamelijk kon gedeeld worden, wezende maar één
perceel en gemerkt de remonstranten de koper niet behoorlijk kon vestigen of bewaren mits
zijn minderjarige kinderen, hetwelk hem nochtans bekwaam dunkt te wezen om de
26
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penningen daarvan deponderende uit te stellen ten behoeve van de wezen of wel zijn
jaarlijkse intrest daarvan te genieten, oorzaak (waarvoor) den remonstrant zijn toevlucht is
nemende tot U als oppervoogden … (anno 1683)
WLO-OGA742-079
Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
Markizaat Westerlo, 1683
Vertonende referentelijk Peeter Cluijts en Jan Papen als voogden van de minderjarige
wezen wijlen Merten Huijsmans hoe dat zij supplianten het sterfhuis belast vinden met
execptieve schulden, namelijk een obligatie van 300 guldens aan het nonnenklooster binnen
Herentals. Item 100 guldens aan Onze Lieve Vrouwe kapel. Item 100 guldens aan zekere
Jan Sprengers. Item 100 guldens aan zekere Peeter Oijen. Item alsnog 125 guldens aan
de kinderen van Elisabeth Vande Perre met de verschenen intresten en mits de
voorschreven supplianten dagelijks overvallen worden van de crediteurs en geen ander
middel komen te vinden om daarvoor erfelijk goed te verkopen en dat zulke verkoop niet
vermag te geschieden zonder voorgaande permissie zo richten de supplianten zich tot U,
ootmoedelijk biddende te accorderen in de verkoop ...
WLO-OGA742-080
Aan de heren drossaard en schepenen des land en Markizaat
Westerlo, 1683
Vertonende referentelijk Merten Goir en Peeter Verheijen als rechtelijke voogden van de
onmondige kinderen wijlen Maeijcken Verheijen daar vader af leeft Willem Goir hoe dat zij
supplianten het sterfhuis bevonden met enige schulden, waartoe zij geen ander middel
vinden om erfelijk goed te verkopen welke niet vermag zonder Uw voorgaande permissie …
WLO-OGA742-081
Aan de heren drossaard en schepenen des land en Markizaat
Westerlo, 1683
Vertonende referentelijk Merten Verluijten en Jan Vande Poel als voogden van het
onmondig kind van wijlen Jan Van Lommel 27 daar moeder af is Maijken Lanen, hoe dat zij
supplianten het sterfhuis belast bevonden met som van vijfhonderd en meer guldens aan
zekere Peeter Van Bijlen die hetzelfde verstaat met recht te doen restitueren, waartoe zij
geen ander middel weten te bekomen dan alzo erfelijk goed te verkopen, welk niet vermag
geschieden zonder voorgaand decreet keren zij hun tot U … Ootmoedelijk biddende te
accorderen. Actum in collegio 27 april 1683.
WLO-OGA742-082
Op heden deze 25 november 1683 compareerde Jan Laurijs vader van de achtergelaten
kinderen wijlen zijn huisvrouw Catharina Verstraeten en Christiaen Laurijs en Adriaen
Verstraeten rechtelijke voogden derzelfde drie kinderen ter andere zijde, welke eerste
comparanten op heden ten overstaan van de voogden afscheid hebben genomen van zijn
kinderen op conditie navolgende.

27
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Ten eerste dat de vader zal gehouden wezen aan ieder kind gekomen zijnde tot een
ouderdom van 24 jaar te geven een koe of wel vijf en twintig guldens in plaats van een koe
ten beliefte der kinderen. Item aan ieder kind twee veertelen koren en aan veertel boekweit.
Item is dezelfde vader gehouden dezelfde kinderen op te brengen eerlijk en deugdelijk in de
vrede Godts. Dezelfde laten leren, lezen en schrijven … De vader moet betalen al de straat
schulden en bovendien de rente van drie honderd guldens kapitaal dewelke de voorschreven
Jan Laurijs is goedende aan den Heer Jan Baptist Ooms pastoor tot Geel, met den intrest
van dien … behoudelijk dat dezelfde Jan Laurijs jaarlijks de intrest zal betalen zolang als de
heren het goed van de kinderen gebruiken en als de kinderen het goed zullen aanvaarden
hem te reguleren volgend de costuijmen …
Actum al boven coram Jan Goijvaerts, Peeter Vermeerbergen, Hendrick Hermans
schepenen en getuigen hiertoe geroepen. Ita est Ambrosius Egidij.
WLO-OGA742-083
Transport tussen Philippus Peetermans en Jan Peetermans, 1683.
Op heden deze 26 februari 1683 compareerde voor mij secretaris en getuigen Philippus
Peetermans dewelke bekende getransporteerd te hebben aan Jan Peetermans zijn broer
alzulke goederen, actie en kredieten gekomen uit den hoofde van wijlen Wouter Michiels
den ouden waar van hij beloofde nog ten eeuwige dag (n)iet(s)meer van te pretenderen als
een vreemde en dat voor de som van vijf honderd pattacons … Actum datum als boven,
coram Joannes Rosa en Hendrick Douwen als getuigen.
WLO-OGA742-084
Conditie ingevolge Sr. Jan Baptist Louis zal verkopen het huis etc. competerende de
weduwe en erfgenamen wijlen Peeter Sannen gewezen pachter van de voorschreven hoeve
genaamd “ het goirken “ en dat met oproepen des vorsers zo dat de gene die na drie
cloxslaegen den hoogsten inzetter zal wezen koper blijven … Volgen de condities van de
verkoop ...
Ten eerste wordt het graan verkocht ... en heeft den eerste koop ingemijnd Jan Baptist
Kerckhoven. Item ook nog vijf veertelen en een leupken Ambrosius Egidij modo Hendrick
Van Aelten voor twee en vijftig stuivers en half. Item nog vijf veer telen gemijnd bij Joachim
Bourbon voor 52 stuivers en half. Item nog vijf veer telenen voor 52 stuivers en half gemijnd
bij Jan Baptist Kerckhoven. Item de rest gemijnd bij Hendrick Hermans voor 52 stuivers
en half. De boekweit gesteld in twee parten gemijnd Egidij voor 31 stuivers. Item het tweede
part op geroepen en werd ingemijnd door Jan Gauwkens voor 33 stuivers en half. Actum
deze 18 februari 1684, present Guilliam Verboven en J. Bourbon en meer andere getuigen.
Het totaal van de voorschreven ontvangsten bedraagt de som van 97 guldens 16 stuivers.
Uitgave tegen de voorschreven ontvangsten: ten eerste komen de rechtskosten ten bedrag
volgens de specificatie hiernaast ter som van 14 guldens 11 stuivers. Item aan Jan Ven op
het subsidie van het jaar 1679 10 gulden 6 1/4 st. Item aan Jan Gaukens erfg. op de
subsidie van het jaar 1681 8 guldens 11 3/8 st. Item rest aan borgemeester Bourbon van
het jaar 1681 26 guldens 12 stuivers … Item aan Jan Berthelomeus borgemeester in het
jaar 1682 geëxpireerd. Item aan Jan Peetermans borgemeester anno 1681. Item aan
Hendrick Van Aelten collecteur van de subsidie anno 1683. Item aan Adriaen Kenens
borgemeester anno 1679.
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WLO-OGA742-086
Conditie ingevolge François Van Oijstaeijen bekent verkocht te hebben zeker huis gestaan
tot Zammel in de Neerstraet, aan Dilis Verschueren met het land en weiden daaraan
gelegen, gelijk Nicolaes Michiels in huur heeft gehad en dat op conditie navolgende:
Ten eerste voor hetzelfde huis moet de huurder opbrengen in voorlijf 36 guldens en in
korenpacht twaalf veertelen en half, welk huis te aanvaarden toekomende jaar half maart
1683. Item wordt hetzelfde huis verpacht voor een termijn van zes jaar. Item als de huurder
de voorzegde condities niet kwam te voldoen ten vervaldag zal men deze conditie vermogen
te laten wezen executabel voor de heren wethouders alhier in de Raad van Brabant of elders
te constitueren onherroepelijk ... zonder enig figuur van procedure ter presentie van den
eerwaarde heer mijnheer Cornelis Willems en Jan Baptist Kerckhoven al getuigen hiertoe
geroepen deze 16 oktober 1682.
WLO-OGA742-088
Conditie Willem Goijvaerts en Peeter Van Hout, 1683.
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Willem Govarts bekent verkocht te hebben aan
Peeter Van Hout present en deze koop accepterende van zeker perceel erve genaamd “ het
velt “ gelegen tot Damseijnde. Palende oost Jan Verbist erfgenamen, zuid de kopers erve …
west en noord … (leeg) en dat alles op conditie navolgende. Volgen de
verkoopsvoorwaarden ...
Op al de voorschreven condities beloofde Peeter Van Hout te betalen boven de kapitale
som van honderd guldens die hem competeerden en op intrest staan de som van honderd
zes en zeventig guldens. Aldus gedaan ter presentie van Antoen Govaerts en Willem Wuijts
getuigen en geroepen op 8 maart 1683.
WLO-OGA742-089
Op heden deze 22 maart 1683 compareerden Jan Van Uijtsel en Jan Vleugels als
rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Dimpna Verstrepen daar vader af
leeft Willem Goijvaerts en hebben de voorschreven koop gelandeert vermits deze
kooppenningen door de borgemeesters Joachim Bourbon en Adriaen Kenens waren
beslagen om verdere kosten van uitwinning te verhoeden hebben geconsenteerd en tot
akkoord gekomen mits deze lichting der zelfde penningen. Actum coram d’ officie van
Berousel en schepenen.
WLO-OGA742-090
Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
Markizaat Westerlo.
Vertonende referentelijk Jan Van Uijtsel en Jan Vleugels als rechtelijke voogden van de
onmondige kinderen wijlen Dimpna Verstrepen daar vader af leeft Willem Goijvaerts hoe
dat zij het voorschreven sterfhuis belast hebben bevonden meer als over de duizend guldens
volgens de staat bij de wezen vader overgegeven en gemaakt zonder de schulden die hij als
collecteur van Gelindel heeft tegen zijn borgemeesters waartegen hij is ten onderhoudende
zijn boeken en gemerkt kennelijk te wezen dagelijks zijn lopende in grote kosten en bedreigd
met zware executie overlast te worden, alwelke kosten te voorkomen zij remonstranten geen
ander middel ter wereld weten dan te verkopen enige percelen van erven de meeste
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ongelegen en tot profijt der wezen doch zo hetzelfde niet vermag te geschieden zonder Uw
decreet en permissie de remonstranten zij hun zijn kerende tot U, ootmoedelijk biddende ten
einde te accorderen in voorschreven verkoop.
Copije apputementen: Gezien bij de schepenen actum 22 maart 1683 coram den heer
drossaard van Berousel en Jan Govaerts.
WLO-OGA742-092
Staat en inventaris (onvolledige akte): ... ten eerste werd in het sterfhuis bevonden de
schulden navolgende voor een totaal van 1038 guldens:
-

Honderd guldens aan de kerk van Olen zijnde een obligatie.
Item alsnog honderd guldens aan Jan Helsen zijnde een obligatie.
Item alsnog honderd guldens aan Peeter Van Houdt.
Item alsnog honderd en vijftig guldens obligatie aan Maeijken Huijens wegens
Herman Wijnants.
Item alsnog twintig guldens aan Margarita Oijen.
Item aan Adriaen Vande Wijer laken verkoper tot Olen achttien guldens.
Item nog vijf honderd guldens aan Merten Verstappen zijnde een gegoede rente
verachtert twee jaren tegen vijf guldens ten honderd.
WLO-OGA742-093

Conditie van verhuring tussen de mombers van de kinderen wijlen Willem Vos en Hendrick
Roovers, 1683.
Conditie ingevolge dewelke Adriaen Leijsen als rechtelijke voogd van de onmondige
kinderen wijlen Willem Vos en Anneken Dassen met aggregatie van de oppervoogden
verklaarden verhuurd te hebben aan Hendrick Roovers deze huur accepterende zeker het
huis en hof der wezen gestaan en gelegen alhier bij de Plaetse van Westerlo in de
Polderstraat en dat voor de som van veertien guldens en daarboven nog gehouden te
betalen acht boecken en of er meer kwam gemaand te worden zullen blijven tot last van de
wezen en verder op navolgende condities : o.a. dat het bemdeken aan de brug met consent
van Merten Helsen … bij dezelfde huur blijft … Actum ter presentie van Joannes Rosa en
Van Berousel als getuigen hiertoe geroepen deze 29 januari 1683.
WLO-OGA742-095
Conditie en voorwaarden ingevolge den eerzame Mr. Abram Verbraecken zal vermogen
met oproepen des dienaars zeker perceel van erve hier onder genoemd en dat van zijn
ouders achtergelaten gelegen tot Soel onder Westerlo en Parwijs en dat op conditie als
volgt. Volgen de voorwaarden tot verkoop van dit perceel ...
Item verkocht “ het calverdrisken “ gelegen onder Parwijs en dat aan Machiel Peeters voor
honderd vijf en veertig guldens en stelde daarop vijftien hoogen, Peeter Peeters nog één
hooge en Machiel Peeters nog acht hoogen. Item de heide gelegen bij Peeter Douwen en
is verkocht aan Jan Peeters voor honderd en vijf en dertig guldens. Item den hooiwas bij
Adriaen Verijt met “ den langenbempt “ verkocht aan Adriaen Van kerkhoven voor de
som van zes honderd guldens en twee pattcons. Aldus gedaan en geschied ter presentie
van Helsen schepen van Westerlo, Jan Vermeerbergen meijer tot Parwijs als getuigen op 6
maart 1683.
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Item het hooiveld verkocht aan Jan Vande Brande voor achttien veertelen en half koren te
leveren ten huize des verkoper ….
WLO-OGA742-097
Op heden deze 20 januari van het jaar 1683 compareerde ten huize van Jan Dams, Peeter
Verboven de welke mits deze verklaarde verkocht te aan Peeter Verboven Laurereijssone
zeker perceel van erve gelegen tot Buel, genoemd “ het buelblock “ groot omtrent twee
zielen. Palende oost de kinderen Adriaen Van Elsen, west de kinderen Peeter Verboven,
zuid Hendrick Verheijden en noord Jan Sprengers en dit perceel erve zijnde verkocht los en
vrij en het voornoemde perceel heeft den voornoemde Peeter Verboven verkocht aan
Peeter Verboven Laurereijssone voor de som van twee honderd en vijf en twintig guldens
die zullen betaald moeten worden den dag der goedenis … Volgen de verdere
verkoopsvoorwaarden ...
En stelde de voornoemde koper Peeter Verboven Laureijssone acht hoogen, Merten
Verluijten één hooge en alsnog de koper één hooge. Aldus gedaan ter presentie van Peeter
Peeters en Jan Van Olmen als getuigen.
WLO-OGA742-099
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Seger Verbraken Abrahamssone met deze
bekent verkocht te hebben aan Machiel Peeters ten deze present en de koop accepterende
zeker huis en appendentien en erven daartoe behorende, hem bekomende bij scheiding en
deling. Palende oost de Heerenstraete, zuid Adriaen Verhoeven erfgenamen, west Margriet
Verbraken en noord Adriaen Verluijten. Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Op alle voorschreven condities beloofde de koper voor het voorschreven goed te betalen de
som van … honderd en vijf en twintig guldens en stelde daarop 25 verdieren, Adriaen Van
Kerckhoven stelde nog twee hoogen, en den eerste koper nog drie hoogen. Aldus gedaan
en geschied ter presentie van Anthonij Douwen en Lembrecht Helsen getuigen op den 5 april
1683. Quod Attestor Henr. De Winter.
WLO-OGA742-101
Conditie Peeter Claes, Jan Bogaerts.
Op heden deze 11 maart 1683 compareerde voor de getuigen ondergenoemd den eerzame
Peeter Claes Henricxsone ingezetene tot Zoerle onder Westerlo, dewelke bekende wel en
degelijk verkocht te hebben zeker perceel erve land wetende gelegen tot Heultje, groot een
derdel genaamd “ het streepken “. Palende oost en noord Peeter Jansen erve, zuid zeker
straatje en west Pauwel Dauwen erve en dat aan en ten behoeve van Jan Bogaerts
ingezete alhier binnen Westmeerbeek voor en om de som van zeventig guldens. Het
voorstaande perceel erve is momenteel verhuurd aan Jan Verstraeten. Volgen de condities
van de verkoop den voorschreven koper (Jan Bogaerts) stelde op deze koop vier hoogen,
Jacob Snijers nog één hooge, den voorschreven koper nog drie hoogen. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Westmeerbeek ter presentie van Jacob Snijers, Jan Borckels en Jan
Augustijns als getuigen. Concordat J. Tuerlincx.
WLO-OGA742-103
Alzo na het overlijden van Maria Verlinden weduwe van Machiel De Belder was geschapen
kwestie te gerezen tussen haar voorkinderen of kindskinderen verwekt in eerste huwelijk met
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Niclaes vande Brande en degene in tweede huwelijk verwekt met Machiel De Belder te
weten Anna De Belder getrouwd met Joachim Van Hout over de gekonkwesteerde
goederen in eerste huwelijk aangekomen gelegen onder Westerlo als Parwijs. Ondertussen
is niet vindbaar het testament tussen Machiel De Belder en Maria Verlinden, zo is
onderling door tussenkomst van goede mannen ook op aggregatie van de oppervoogden
Jan Helsen (schepen van het Markizaat van Westerlo) geaccordeerd tussen Adriaen
Verlinden ter assistentie van Jan Helsen als voogden, Jacob Andries en Bastiaen Van
Kerckhoven cum suis kinderen van Niclaes Van Kerckhoven en Cattelijn Vanden Brande
ter ene en Joachim Van Hout man en momber van Anna De Belder ter andere zijde …
In de eerste dat aan de 2e comparanten al de goederen verkregen in het huwelijk van
Machiel De Belder en Maria Verlinden zonder daarin enigszins ... En dat aan de 2e
comparant insgelijk zullen volgen al de goederen die bij Maria Verlinden in touche zijn
gebruikt geweest, bestaande een perceel weide genaamd “ het hol eussel “. Palende oost
Machiel Helsen weduwe, zuid Jeroen Verhoeven erfgenamen, west “ de cappelrije “ of
“ papens eussel “ en noord “ het lang block “. Item een perceel bos gelegen aan “ de
vranckebeke “. Palende oost den tweede comparants erve, zuid de Heerstraete, west den
H. Geest van Westerlo en noord Jan Vermeerbergen. Item een heide nu ten dele
opgebroken gelegen aan “ de stoppelhoeve “. Palende oost … Vermeerderen, zuid den H.
Geest voorschreven, west Adriaen Verlinden en noord de straat. Item alsnog twee heiden
gelegen achter “ de stoppelhoeve “ …
Mits dat de tweede comparant aan de eerste comparanten zal geven en betalen boven de
kapitale som van twee honderd guldens die aan hem copterende en op intrest verleden met
de verschenen intresten en andere pretentie die enigszins tussen partijen comparanten
pretenderen, die alle met deze komen te cesseren een som van drie honderd guldens en
alsnog drie boomkens gestaan in de weide en dat alles te voldoen 1683 … en is deze bij Jan
Govaerts en Jan Helsen schepenen alles met hun overstaan geschied op 11 maart 1683,
present Jan Vermeerbergen meijer en Adriaen Helsen als getuigen. Quod Attestor Hendrick
De Winter.
WLO-OGA742-105
Anno 1705 den 28sten maart zo zullen de erfgenamen wijlen Antoni Govaerts verkopen
zekere opgaande bomen en ook schaarhout en dat op conditie als volgt:
-

Den eerste kerf in “ den steenvoort “ 14 bomen
Den tweede kerf in den beemd en in het bussel onder Parewijs 17 bomen.
Den derde kerf in het eussel en in “ het …block “ 16 bomen.
Den vierde kerf in en bunder 11 bomen.
Den vijfde kerf in den hof aan het huis zes eiken, appelbomen al berkenbomen 11
bomen.
Den zesde kerf in “ den blockenbempt “ 17 bomen.
Den zevende kerf in dezelfde “ blockenbemt “ 15 bomen.

Den eerste koop is gemijnd bij Gilliam Helsen voor de som van 11 - 15 borg Niclaes
Govaerts Willemssone. Den tweede koop ingemijnd bij Merten Helsen, borg Adriaen
Helsen. Den derde koop ingemijnd bij Jan Meir borg Nicolaes Govaerts. Den vierde koop
ingemijnd bij Hendrick Peetermans, borg Peeter Soeten(?). De vijfde koop ingemijnd bij
Jan Marinus, borg Jan Stiers. De zesde koop ingemijnd bij Adriaen Verbist, borg Jan
Diels. De zevende koop ingemijnd bij Jan Meir, borg Niclaes Govaerts. Den achtste koop
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ingemijnd bij Adriaen Verbist, borg Jan Diels. De negende koop ingemijnd bij Adriaen
Verbist, borg Jan Diels.
Het schaarhout op de bunder in den eersten “ het bosken “ zonder de kanten is ingemijnd bij
Peeter Van Outsel, borg Merten Wijndricx. Alsnog een koop schaarhout in dezelfde bunder
is ingemijnd bij Jan Vermeerbergen Mattheijssone, borg Peeter Van Passel. Nog een koop
in “ de steenvoort “ naast de straat is ingemijnd bij Hendrick Peetermans, borg Adriaen
Helsen.
WLO-OGA742-106
Procuratie van Elisabeth Verstraten en Jan De Winter, 1683.
Op heden 16 juni 1683 compareerde voor mij openbaar notaris binnen Herentals
residerende Elisabeth Verstraeten begijnken op het Begijnhof van Herentals geassisteerd
met een vreemde voogd en heeft gemachtigd Jan De Winter om in haar naam te
compareren voor heer drosssaard en schepenen van Westerlo en daar te goeden en te
wettigen Jan Verbist in een stuk land gelegen tot Zoerle genaamd “ Het Heyvelt “. Dit land
op haar verstorven van haar ouders.
WLO-OGA742-108
Aan de heren drossaard en schepenen van het land en
Markizaat van Westerlo, 1684.
Vertoonden referentelijk Geeraert Bellens en Jan Peijs als voogden van de minderjarige
wezen wijlen Jan Van Eijnde 28 daar moeder af was Marijke Peijs, hoe zij als supplianten
het sterfhuis belast bevonden met passieve schulden, namelijk een obligatie van twee
honderd guldens aan de kinderen wijlen Wouter Sprengers met enige verlopen intresten en
diezelfde kapitalen te moeten schieten met vele onkosten bij de vader der wezen.
Item alsnog een obligatie van vier honderd zestig guldens aan Jan Hermans. Item alsnog
een obligatie van honderd vijftig guldens aan Peeter Verhaegen met vele verlopen intresten
waarvoor zij supplianten bedreigd werden van hun in recht te trekken.
Zo vonden ze geen beter middel als daarvoor erfgoederen te verkopen. Omdat alzulks niet
mag zonder Uw voorgaande autorisatie en decreet vragen zij hiervoor toestemming tot
verkoop.
WLO-OGA742-109
Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
Markizaat van Westerlo, 1684.
Vertonende referentelijk Gommar Van Castel als voogd van het achtergelaten weeskind
wijlen Jan Vande Poel en Woutruijt Van Castel, hoe dat ze graag hadden willen verkopen
zeker huis, hof met het land en heide met zijn toebehoren om het weeskind beter te kunnen
onderhouden, want zij komen niet toe met de huur om alzo de de jaarlijkse lasten en
reparaties te doen.
Tevens gemerkt dat de wees nog enige kleine schulden heeft en omdat hiervoor enige
penningen nodig waren en dat boven hetgeen alsnog een merkelijke som welke tot voordere
28
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alimentatie der wezen alsnog zal worden uitgezet hetzij op rente of obligatie en alzo
hetzelfde beter gedaan als gelaten en dat hetzelfde niet vermag te geschieden zonder Uw
permissie en decreet zo heeft hem suppliant zich tot u gewend … Biddende ten einde de
autorisatie in forma ….
WLO-OGA742-111
Aan mijne heren drossaard en schepenen des land en
Markizaat van Westerlo, 1684.
Vertonende referentelijk Peeter Vincx voogd benevens zijn broer Jan Baptist Vincx over
Catharina Vincx en Elisabeth Vincx, mitsgaders Jan Baptist Vincx en Godeschalck
Bartholomeus voogden van het weeskind van wijlen Anna Maria Vincx daar vader af leeft
Jan Bartholomeus, hoe dat zij tweede supplianten zo voor hun zelf als in kwaliteit
voorschreven hebben verkocht zekere goederen hun gelijkelijk competerende gelegen in “
het waetereijnde “ waarin zij den koper of koopster graag zouden goeden, doch alzo
hetzelfde niet kan geschieden mits hun voor zoveel hun wezen aangaat abuseert Ue
autorisatie en dat ook graag den advocaat Thijs gewezen voogd over den eerste suppliant
en zij wezen zouden dwingen tot het doen van zijn rekening over zijn genoten administratie
keren hun tot Ue als oppervoogden van alle wezen dezer instructie.
WLO-OGA742-113
Obligatie, Jan Vanderveken en Jan Celis en Jan Diercx, 1685. Peeter Geens en Maeijken
Truijens, 1684.
Op heden negen december 1684 compareerde voor mij secretaris, Peeter Geens
bekennende schuldig te zijn aan Maria Truijens een obligatie van twee honderd vijftig
guldens, waarvoor hij goede en supplianten panden stelde. Ter presentie van Jan Goijvaerts
en Peeter Vermeerbergen als getuigen.
WLO-OGA742-114
Conditie ingevolge dewelke Jan Peeters verklaarde verhuurd te hebben aan Willem Van
Kerckhoven zekere percelen land met den hof gelegen tegenover zijn huis, groot te samen
zes zillen en half gelegen op “ den keijseleer “ zo en gelijk Jan Laureijs hetzelfde in huur
heeft met de weide daarbij groot twee zillen … Volgen de voorwaarden tot verhuur ... Ter
presentie van Mattheus Verborght en Adriaen Van Outsel als getuigen deze 15 mei 1684. Ita
est Henr. Vermeeren 1684 secretaris.
WLO-OGA742-116
Conditie ingevolge de voogden van het weeskind wijlen Laureijs Geeraerts en Catlijn
Patroons schaarhout verkopen gelegen aan “ het Gijvel “ en het hout in het bemdeken
achter “ de lange brugge “. Volgen de condities van de verkoop ....
Ten eerste opgeroepen “ het bosken “ is gemijnd bij Catlijn Buijens voor twee en twintig
guldens vijf stuivers, borg Jan Peetermans. Item het hout gestaan aan “ het bemdeken “ is
gemijnd bij Hendrick Verbist voor twee guldens elf stuivers. Actum 18 maart 1684, coram
Hendrick Hermans en Cornelis Pauwels als getuigen.
WLO-OGA742-118
Contract aangegaan tussen Jan Goijvaerts en Madleen Verstraeten, 1684.

© https://www.ansfridiana.be

P a g i n a | 205

Alzo kwestie en geschil was geschapen tussen Jan Goijvaerts en Madleen Verstraeten
gehuwden over en ten resectie van de uitkoop der kinderen wederzijds, alsmede over
differente andere schulden die in het aankomen van hun huwelijk tot de een en andere last
waren staande, onder andere de pretentie van Adriaen Van De Wijer monterende in
kapitaal ter som van acht en zeventig guldens, waarvoor deze koopdag geboden werd om
welke verdere onkosten te voorkomen en verklaarden tot akkoord gekomen te zijn.
Jan Goijvaerts bijgestaan met Hendrick Goijvaerts en Antoni Dauwen als voogden over
dezelfde wezen ter ene, Madleen Verstraeten bijgestaan met Willem Van Kerckhoven en
Adriaen Van Kerckhoven, Adriaen Verstraeten voogd tot deze bij haar gekozen ter andere
zijde op conditie dat de pretentie van den voorschreven Vande Wijer bij de respectieve
competeerde zal betaald worden voor half en half op het capitaal als op de onkosten en dat
de haafelijke meubelen tot wederzijds profijt zullen gedeeld worden dat ook de bezaaide
vruchten op hun respectieve erven de ene of het andere competerende ook het onbezaaide
ledig land zal geprofiteerd worden bij den eigenaar voor zoveel aangaat de gehuurde
goederen eerst daarvan geleverd zijn den pacht, het surplus zal geprofiteerd worden half en
half … Aldus gedaan deze 2 mei 1684.
WLO-OGA742-120
Obligatie voor Maria Truijens tot last van Peeter Geens, 1684.
Op heden negen december 1684 compareerde voor mij secretaris, Peeter Geens
bekennende schuldig te zijn aan Maria Truijens een obligatie van twee honderd vijftig
guldens, waarvoor hij goede en supplianten panden stelde. Ter presentie van Jan Goijvaerts
en Peeter Vermeerbergen als getuigen.
WLO-OGA742-122
Op heden den 6de mei 1684 compareerde voor mij notaris en getuigen Geeraert Bellens en
Jan Peijs als voogden van de minderjarige wezen wijlen Jan Van Eijnde en Maijken Peijs
en hebben in die kwaliteit bekent verkocht te hebben aan Merten Spapen die deze koop
accepteerde zeker perceel weide, groot omtrent 80 roeden gelegen tot Doffen. Palende oost
Merten Spapen, zuid Jan Cluijts, west Merten Wouters en noord de erfgenamen Jan Van
Genechten en dat voor de som van honderd guldens ten dage der goedenis te betalen.
Volgen de voorwaarden tot deze verkoop ...
Ter presentie van Machiel Meermans en Jan Verbist getuigen stelde de koper vier hoogen,
Jan Verbist nog één, item stelde Jan Verbist nog drie hoogen. Actum coram ut ante, quod
Atterstor Wilb. Vermeeren. Op heden den 19 juni 1684 de kaars door de meijer ontstoken
zijnde is met den uitgang der zelfde Jan Verbist koper gebleven, coram de meijer Wuijts,
Jeroen Van Bijlen en Hendrick Verluijten schepenen.
WLO-OGA742-124
In het jaar 1684 den vijftienden januari zijn verschenen Niclaes Kallaerts en Peeter Joos
voogden van de kinderen Wilm Peeters daar moeder af leeft Nanken Kallaerts en
verklaarden in koop overgeven te hebben aan de hoogste bieder een plek erve of heide in
het binnenblok van Peeter Verheijden. Palende oost Jan Van Dijck, zuid Benedictus
Homans, west de Heere straat en noord Wilm Kallarts. Volgt een lijst met kopers en de
hoogen die ze doen (slecht leesbaar) ... Op heden deze 22 februari 1684 voor d’officie en
schepenen in collegia vergadert de kaars ontstoken zijnde van den eerste tweede en derde
koop zijn dezelfde heren daarvoor aangebleven.
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WLO-OGA742-125
Vertonende referentelijk voor U de eerbiedige Cecilia Bultiens weduwe wijlen Willem
Siongers Niclaessone dat zij haar belast is vindende met zes kinderen en met verscheidene
schulden dan alzo zij is onvoorzien van de middelen om dezelfde te betalen en haar
kinderen te mainteneren waarvoor zij permissie vraagt om te mogen verkopen een half
bunder land haar verstorven van haar ouders gelegen te Westerlo waarvan Jan Verbist nu
pachter is …
WLO-OGA742-126
Akkoord tussen den advocaat Thijs en Sr. Oliverius q.q., 1685.
Compareerde voor de schepenen Adriaen Thijs als voogd der kinderen heer Wijnants van
Rosan en Catharina Lambrechts vervolgd hebbende verscheidene processen met groot
verschot van leed en excessieve verteringen, vacatien … etc bevindende dat meer dan twee
duizend guldens en meer alzo te korten komt, is tevreden alle zijn pretentie zodanig de
wezen mochten kwijtschelden voor de som van drie honderd vijf en twintig guldens contant
met behoorlijke cessie van actie op den sterfhuizen van wijlen Adriaen Wijnants van Rosan
zijn erfgenamen en van wijlen Geronimus Wijnants Van Rosan en Catharina Coppens,
nochtans dat den voorschreven heer en Mr. Adriaen Thijs zal nomine proprio afweren alle
processen en geschillen die dit sterfhuis enigzins mogen raken en dewelke heeft gedaan op
het huis waarin Jan Baptist Van Kerckhoven is wonende voor welke som Heer Wijnants
zaliger ook solidum … etc. Ter presentie van Mr. Guilliam Van Berousel en Ambrosius Egidij
schepenen deze 1 februari 1685. Qoud Attestor Ambrosius Egidij.
WLO-OGA742-128
Obligatie van Jan Tiebours tot last van Jan Peetermans en Francis Van Put, 1685.
Op heden deze 20 maart 1685 compareerde voor mij secr. compareerde Jan Peetermans
den jongen en bekende schuldig te zijn aan Jan Tiebours en Elisabeth Bockmans zijn
huisvrouw een jaarlijkse erfelijke rente van twaalf guldens en zo van jaar tot jaar tot de volle
afwijking toe die zal mogen geschieden met twee honderd veertig guldens eens … Actum ter
presentie van Adriaen Diercx en François Vande Put als getuigen.
In de marge:

Op heden 17 juli 1787 voor Van Berousel en Merten Verluijten schepenen
compareerde Jan Tiebours en Elisabeth Boickmans en bekenden de
kapitalen dezer rente ontvangen te hebben aldus consenterende in de
cassatie.
WLO-OGA742-129

Ten voorschreven dag compareerden Franciscus Van de Put en Maria Tiebours zijn
huisvrouw en bekenden schuldig te zijn aan Jan Tiebours in dezelfde kwaliteit als in de
voorgaande obligatie een jaarlijkse rente van vijf guldens en zo verder van jaar tot jaar tot de
redemptie toe die ten alle tijden mag geschieden met honderd guldens en de verschenen
intresten. Stelde hiervoor tot pand zijn huis en aangelegen gestaan alhier op de Plaats en zo
hij hetzelfde bekomen heeft bij koop van de kinderen en erfgenamen van Jan Daelen cum
suis. Actum coram Adriaen Diercx en Jan Peetermans getuigen hiertoe aanzocht deze 20
maart 1685.
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WLO-OGA742-130
Op heden deze 8 november 1685 compareerde Juffrouw Margareta Oijen weduwe wijlen
Sr. Gregorij Mathei bijgestaan met heer en meester Franciscus Mathei advocaat haar
zoon en heeft haar gesteld als borg voor haar schoonzoon Heer en Meester Gregorius
Hermans Licentiaat in de medicijnen getrouwd met Juffrouw Maria Mathei tot het oplichten
der som van acht honderd guldens om daarmede te redigeren een zelfde som van
achthonderd guldens kapitaal als zekere Sr. Joannes Weijers burger der stad Antwerpen is
heffende op zijns Heere Hermans huis, schuur, hof en aangeleg gestaan alhier aan de markt
van Westerlo gelijk als dezelfde over drie maanden dit heeft gekocht van Sr. Oliviers als
voogd der wezen wijlen Mr. Herman Wijnants Van Rosan en Juffrouw Catharina
Lambrechts en ingeval des voorschreven Sr. Joannes Weijers de voorschreven kapitalen
geliefde op civiele intrest te laten staan stelde als principale borg zo voor het kapitaal als
intrest verobligeerde tot dien al haar goederen zowel haafelijke als erfelijke … Actum coram
Mr. Guilliam Van Berousel en Jan Peetermans.
WLO-OGA742-132
Mijne heren Schout of anders officier van Justitie der Heerlijkheid en tot Herenthout.
Mijn here, alzo den secr. Vermeeren alhier rentmeester de penningen van zijne Hoogheid als
Markies van Westerlo heeft bezet de panden van Gilliam Van Gaubergen verkocht aan
Mattheus Diercx en dat daar aan te verhalen als bij zijn redenen van aanspraak ten dien
einde gediend zo zal het believen ten gunste van justitie en recht te doen aan dezelfde …
Mijne Heeren, Westerlo 2 juli 1685. Joris Vervecken stadhouder.
WLO-OGA742-133
Op heden den 7 maart 1685 heeft Mattheijs Vermeerbergen een roede vermangeld
geheten “ de kreuckel heij “. Oost Jan Vondervens, zuid Machiels Douwen, west de
erfgenamen Pauwels Van Houte en noord Geert Verbiest dewelke gelegen is op zijn
gerechtigde herencijns en op servituten van wegen aan Peeter Helsen en Nicolaes
Wouters.
Item Peeter Helsen en Nicolaes Wouters geven daarvoor den echter … gelegen tot
Damseijnde. Oost Matheijs Vermeerbergen, zuid Naeijnken Verbiest, west Henrick
Goijvaerts en noord Anthoni Vermeerbergen. Item dito werd vermangeld grond op grond en
aan malkander niet toegegeven.
Item Mattheijs Vermeerbergen heeft hout gekocht op “ den exteren bos “ van Peeter
Helsen en Niclaes Wouters voor de som van 42 guldens. Den zelfde dag hebben de
gelijken elkaar het goed overlevert.
Item deze 42 guldens moet Mattheijs Vermeerbergen betalen aan de voorschreven Kapelle
Ter Voort en dat tot 50 guldens. Item nog 8 guldens daartoe te geven. Item den intrest zal
ingaan te half mei 1685. In presentie van getuigen Willem Goijvaerts en Hendrick Bodderei.
WLO-OGA742-135
Los inliggend briefje. Adriaen Smidts stelt op den koop gedaan bij meester Jan Heijlen
wonende tot Oolen ... drie guldens gedaan bij ... den hooiwas geheten “ den cromme Tijs ”
… Jan Heijlen wonende tot Olen … den hooiwas geheten “ den vennen “.
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WLO-OGA742-136
Conditie en voorwaarden der erfgenamen Goris Segers ten hoogsten en ten schoonsten
aan den meestbiedende zal verkopen zeker huis gestaan alhier genaamd “ den engel “ met
de stal schuur en brouwerij(?) en den hof daaraan gelegen, mitsgaders den hof genaamd
“ den hoogen hof “ gelegen tussen de huizingen L. Verschueren en en de erfgenamen
Laureijs Beijens en dat op de volgende condities : Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Naar voorgaande oproepingen hebben de gelijke erfgenamen verkocht aan Juffrouw
Elisabeth Segers huisvrouw van den heer rentmeester Lanslot Robrechts verkiezende tot
haar voogd den heer Rosa, secretaris der Heerlijkheid Herselt … Op heden 28 februari 1685
ter presentie van de heer rentmeester Robrechts koper deze ... en is met de uitgang van de
kaars koper gebleven.
WLO-OGA742-138
Conditie Maria Peeters en Lenaert Thoelen, 1685.
Conditie en voorwaarden als heeft Maeijken Peeters verkocht aan Lenaert Thoelen een
perceel land geheten “ De Bieval “ en dat voor de som van 375 guldens. Volgen de
voorwaarden van de verkoop ...
WLO-OGA742-139
Conditie ingevolge Andries van Wesemael cum suis op aggregatie van de heren
wethouders van Tongerlo verkocht heeft aan Jan Gauwkens zekere schuur gestaan tot ILL
Oosterwijk onder Tongerlo hun contractanten bekent en dat voor een som van honderd
guldens mits stellende hoogen … Actum 3 maart 1685.
WLO-OGA742-140
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Jan Van Kerckhoven bekende verkocht te
hebben aan Joachim Van Hout en Anna De Belder zijn huisvrouw een perceel bos gelegen
alhier tot Soerle aan de Winckelstraet. Palende oost Joachim Van Hout den koper, zuid de
Winckelstraet, west en noord de straat.
Op al de voorschreven condities beloofde de koper voor het voorschreven goed te betalen
de som van vijf en zeventig guldens en stelde nog twintig hoogen, Henrick De Winter één
hooge, den eerste koper nog vier hoogen. Aldus gedaan en geschied ter presentie van
Peeter Peeters en Jan Stock getuigen op den eersten maart 1685. Quod Attestor Henr. De
Winter notaris.
WLO-OGA742-142
Conditie voor Elisabeth Verbraecken en Adriaen Dauwen cum suis, 1685.
Condities en voorwaarden volgens dewelke Elisabeth Verbraecken Mr. Abrahamsdochter,
bijgestaan met Laureijs Verbraken haar broer en ten deze haar gekozen voogd die zal
verkopen ten hoogste en schoonsten met oproepen alzulke percelen erven aan haar bij
testament zijn competerende en dat op volgende condities. Volgen de verkoopsvoorwaarden
...
Ten eerste werd verkocht “ den haverdries “, groot omtrent vijf zillen gelegen in de
Reijnderstraat. Palende oost Adriaen Verijt erfgenamen, zuid Adriaen Van Kerckhoven, west
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den Herenstraat en noord Jan Wouters. Deze koop is toegeslagen aan Adriaen Van
kerkhoven voor de som van 160 guldens en twee patacons voor een recompens aan haar
broer Laureijs Verbraken en stelde daarop 18 hoogen, Hendrick De Winter één hooge en
de koper nog één hooge. Item alsnog een half bunder hooiwas gelegen omtrent “ de
vranckebeecke “ tussen de grote en de kleine Laecke. Deze is toegeslagen aan Adriaen
Vande Brande voor 90 guldens en stelde daarop vier hoogen, Adriaen Willems twee
hoogen.
Op conditie als voor heeft Adriaen Vande Brande den hooiwas gekocht in “ het schaaps
was “ en dat voor de som van dertig guldens, present Jan Stercx en Jacob Soeten op deze 3
april 1685. Op den 1 mei 1685 heeft Adriaen Douwen gekocht het perceel of bunder land in
de conditie vermeld en dat voor de som van vijfhonderd guldens en stelde daarop vijftig
hoogen, Antonij Douwen twee hoogen, present Jan Vermeerbergen meijer tot Parwijs en
Jan Wouters getuigen. Quod Attestor Henr. De Winter notaris.
WLO-OGA742-144
Condite ingevolgd de gelijke erfgenamen wijlen Goris Segers ten hoogste en schoonsten
zullen verkopen zeker schaarhout gestaan en gelegen alhier een zeker perceel land
genaamd “ De Dumpels “, het land in “ Het hollant “ de heide of de weide aldaar alsmede
het hout gestaan aan “ Het Blocxken “ in “ De Beltkens “ op conditie als volgt ...
Ten eerste het hout gestaan aan “ de dumpels “ gemijnd bij Jan Baptist Van Kerckhoven
voor 24 guldens. Het hout gestaan in “ het hollant “ gemijnd bij … (leeggelaten). Het hout
gestaan op “ het klein blocxken “ in “ de beltkens “ gemijnd bij ... (leeggelaten).
Ten voorschreven dagen hebben de erfgenamen Sergers verkocht aan Jan Gauwkens de
koop accepterende van zekere hofstede met het huisje daarop staande gelegen alhier aan
de Plaatse. Palende … (leeg) op condities volgt ... En dat alles voor de som van honderd vijf
en zeventig guldens en stelde daarop twintig hoogen.
Actum ter presentie van den heer Verschueren en Meester Gilliam Van Bersousel en nog
meer andere loofwaardige getuigen hebben dit ondertekend. Op heden den 6de febr. 1685
heeft op de hier voorstaande condities de kaars onstoken zijnde en is met den uitgang
dezelfde Hendrick Van Dingenen koper gebleven.
WLO-OGA742-146
Den ondergetekende geeft macht aan zijn broer Cornelis Serghers om zijn part verkocht te
goeden naar al zulke eerste dewelke gelegen binnen het dorp en Heerlijkheid van Westerlo
waarop eertijds een huis heeft gestaan en nu is afgebrand. Is verkocht voor een som van
twee honderd guldens zo hij mij verklaarde mits de penningen op dezelfde pand moeten
blijven. Amant Serghers.
WLO-OGA742-147
Afscheid tussen Bertel Vereijcken als rechtelijke voogd van de achtergelaten wezen van
wijlen Peeter Van Roij en Adriaenken Claes en Peeter Lemmens, 1685.
Op heden deze 8 oktober 1685 compareerden Bertel Vereijcken als rechtelijke voogd van
de achtergelaten wezen van wijlen Peeter Van Roije en Adriaen Claes bijgestaan met
Peeter Claes ter ene en Peeter Lemmens weduwe laatst in huwelijk gehad hebbende
Adriaenken Claes dewelke door tussenspraak en aggregatie van de schepenen van
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Westerlo verklaarden tot akkoord gekomen te zijn nopende de haafelijke meubelen ten
laatste sterfhuis van den voorschreven Peeter Lemmens met zijn laatste huisvrouw achter
gelaten. Volgen de voorwaarden tot akkoord ... Actum coram Jan Goijvaerts en Jan Van
Kerckhoven ten relaas, schepenen.
WLO-OGA742-149
Op heden deze 24 oktober 1685 compareerde voor de getuigen nagenoemd Adriaen
Snijers ingezetene tot Heultje onder Westerlo en Jan Janssens ingezetene tot Raemsel
onder Herselt in de kwaliteit als wettige voogd over de onbejaarde kinderen van wijlen Jacob
Snijers, daar moeder af leeft Elisabeth Vervoorst ingezetene van Westmeerbeke, hem
sterk makende van te bezorgen behoorlijke authorisatie van de wethouders als
oppermombers van Westmeerbeek, welke voorschreven comparanten bekenden wel en
degelijk verkocht te hebben zeker vierde part in een perceel bos gelegen tot Heultje onder
Westerlo, groot omtrent honderd veertig roeden. In het geheel palende oost Adriaen Snijers
voorschreven, zuid “ het gemeijn heultiens broeck “, west Jaspar Blampaerts erfgenamen
en noord Jan Opsoom en dat aan Sebastiaen Van Kerckhoven residerende onder
Hulshout, die hetzelfde perceel of vierde part in het voorschreven bos wel is bekent en
verklaarde den koop te accepteren ... Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Op welke koop den voorschreven koper nog twee hoogen stelde, Joannes Tuerlincx stelde
nog een hooge en Sebastiaen Van Kerckhoven nog een hooge. Actum Westmeerbeek ter
presentie van Jan Bogaerts en Jan Borckels als getuigen. Compareerde op heden den 27
november 1685 Maria De Neeff laatste weduwe wijlen Cornelius Tubbax, dewelke op den
voorschreven koop nog een hooge stelde. Coram Jan Bogaerts en Franciscus Helsen
schepenen van Westmeerbeek. Op heden 27 november 1685 de kaar ontstoken zijn
dezelfde voorstaande weduwe koper gebleven.
WLO-OGA742-151
Conditie van Jeroen Maesmans, Jan Van den Brande, 1685.
Op heden deze eerste maart 1685 compareerde voor mij notaris present de getuigen hier
onder te noemen Jeroen Maesmans dewelke bekende verkocht te hebben zeker perceel
erve gelegen onder het Markizaat van Westerlo op “ de standaert “ naar het noorden, recht
door berijdt wetende om hetzelfde met twee goede lieden hun des verstaande laten af te
wijzen, zijnde het voorschreven perceel gegarandeerd op de gerechtigde s herencijns.
De voorstaande Jan Van den Brande deze koop accepterende om ende voor de som van
vijftig guldens. Palende oost het straatje, noord Antoen Milis, west den verkoper, zuid de
markt.
Volgen de verdere condities van deze verkoop ... Quad attestor J. Verborghstadt nots. En
stelt de voorstaande Vanden Brande 24 hoogen en Verborghstadt nog een hooge. Item de
voorstaande Vande Brande nog een hooge.
WLO-OGA742-153
Conditie voor de voogden van Mattheijs De Neeff en Jan Swolfs, 1685.
Op heden deze 13 juli 1685 compareerden Jan Van Leuffelt en Hendrick De Winter als
voogden der wezen wijlen Mattheijs De Neeff en Catleijn Vande Brande. Item Adriaen
Verlinden van de wezen Mattheijs de Neeff daar laatste moeder af was Catleijn Bertels en
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bekenden samen verkocht te hebben aan Jan Swolfs zeker hun part in “ de hooge heijde “
en hun part in “ het goirken “ gelegen naast Hendrick De Winter Peeterssone en palende
oost Hendrick De Winter Adriaenssone, west Hendrick De Winter Peeterssone en dat voor
de som van tien guldens. Actum ter presentie van Hendrick De Winter en mij Hendrick
Vermeeren.
WLO-OGA742-154
Compareerde voor mij notaris Jan Vermeerbergen meijer tot Parwijs dewelke bekende
verkocht te hebben aan François Jennis en Catleijn Van Eijnde alhier present en de koop
accepterende van zeker perceel bos genaamd “ het tiebroeck “. Palende oost het straatje of
Merten Helsen, zuid het straatje gaande naar de verdere achtergelegen erve en “ de
saertboschen “, west Adriaen Verhoeven erfgenamen en noord Jan Vermeerbergen
Adriaenssone.
Op al de voorschreven condities beloofde de koper voor het voorschreven goed te betalen
de som van twee honderd vier en twintig guldens en stelde daarop nog één hooge, Hendrick
De Winter nog zes hoogen en den eerste koper nog een hooge. Aldus gedaan en geschied
ter presentie van Jeroen Maesmans en Joachim Van Hout. Quod Attestor Hendrick De
Winter.
WLO-OGA742-156
Voor mij secretaris des land en Markizaat van Westerlo compareerde de heer Jacobus De
Rest drossaard van het land en Markizaat van Westerlo als last en procuratie hebbende van
Sr. Franciscus De Haen koopman binnen Antwerpen gemachtigd bij zijn schoonmoeder,
gepasseerd voor de notaris Cuijt op datum van 11 augustus 1685, en heeft in die kwaliteit
bekent verkocht te hebben aan Augustinus Van Peer, zeker huis, stal, schuur, hof met de
landen, heiden en weiden aan elkaar gelegen alhier in “ de beiltkens “ groot zes bunders zo
en gelijk Sr. Jan Fraes zijn schoonvader bij zijn leven dezelfde had verkregen bij koop van
Adriaen Helsen bij conditie verhuurd bij den tegenwoordige pachter Adriaen Helsen. En dat
alles voor de som van zeven honderd guldens. Aldus gedaan ter presentie van Adriaen
Soeten en Jacobus Cools als getuigen.
WLO-OGA742-158
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Gaukens uit kracht van testament en
codicille gepasseerd voor de notaris Thijs op datum van 27 juli 1685, gemaakt met wijlen
Maria Verhoustraten zijn gewezen huisvrouw zal verkopen zeker perceel land, groot een
half bunder, gelegen alhier op “ de sogh “. Palende oost en noord den heer Hertog van
Holsteijn als markies van Westerlo, zuid de heerenstraat en west Peeter Vincx.
WLO-OGA742-160
Procuratie van de heer pastoor en wethouders voor Machiel Lemmens, 1685.
Wij Godefridus Corijns pastoor, Jacques De Rest drossaard, Jan Goijvaerts en Guilliam
Van Berousel schepenen verklaarden benevens Peeter Vermeerbergen gestorven
schepen en Ambrosius Egidij afgegane schepen gekozen te hebben Machiel Lemmens
tot H. Geestmeester dezer parochie en gezien hebbende alzulk verzoek alwegens Machiel
Lemmens tot last van ons drossaard en schepenen is gediend en geappostileert den 25
april 1685. Zo hebben wij bovenbeschrevenen benevens Jan Van Kerckhoven en Jan
Peetermans aankomende schepenen het gene voorschreven te landeren om ons te dienen.
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WLO-OGA742-161
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Merten Verbist en Adriaen Van Hout voogden
over de achtergelaten kinderen van Merten Verbist en Cattelijn Van Hout met overstaan
van Jan Goijvaerts en Peeter Vermeerbergen schepenen als oppervoogden verklaarden te
willen verkopen al zulke percelen van erven.
Ten eerste het huis met de erven daaraan gelegen en na oproepen is hij akkoord dezelfde
koop toegeslagen aan Jan Verhoustraeten voor een som van drie honderd en zes guldens
en stelde zijne hoogen, present Jan Vermeerbergen meijer alhier en Jan Goijvaerts
schepene van Westerlo. Qoud Attestor Henrick De Winter.
WLO-OGA742-163
Compareerde op heden 3 april 1685 den eerzame Hendrick Van Dingenen dewelke
bekende honderd vijftig guldens schuldig te zijn aan Cornelis Sergers en beloofde dezelfde
te goeden. Present de stadhouder en Jan Vander Hoffstadt.
WLO-OGA742-165
Op heden deze 7 augustus 1685 compareerden voor mij secretaris Jan Dammers en Anna
Diercx zijn huisvrouw en hebben met decreet van de schepenen des Land en Markizaat
Westerlo bekent schuldig te wezen aan Adriaen Van De Poel als voogd en dat voor en in de
naam van de wezen van Sijmon Van Dingenen en Elisabeth Vande Poel, een jaarlijkse en
erfelijke rente van twaalf guldens jaarlijks en zo van jaar tot jaar tot de redemptie toe die zal
mogen geschieden met twee honderd guldens en stelde daarvoor tot pand alle haafelijke
meubelen en speciaal het kindsgedeelte van de voorschreven Anna Diercx op haar
verstorven met de dood van haar moeder Jenneken Peeters. Aldus gedaan en gepasseerd
ecoram Mr. Gilliam Van Berausel en Jan Petermans schepenen als getuigen.
WLO-OGA742-166
Obligatie voor Van Dingenen en Jan Dammers mode Joachim Bourbon weduwe, 1685.
Aan mijne heren drossaard en schepenen des lands en markizaat Westerlo, vertonende
reverentelijk Jan Dammers getrouwd met Anna Diercx en dienvolgens als voogd derzelfde
hoe dat hij remonstrant om zo voor zich zelf en de familie den eerlijken kost te winnen zich
zelf graag zou aanschaffen allerhande winkelwaren dienstig voor zijn ambacht van
kleermaker als aldersints ook alzo daartoe nodig is hebbende een somme van penningen,
welke penningen hij remonstrant verdeeld aan hem niet zullen gedaan worden tenzij den
rentreffer hiertoe te aanzoeken sussistentelijk werden bewaard tot welke contentement en
assurantie hij remonstrant graag zou verobligeren en te panden stellen het kindsgedeelte
van zijn vrouw op haar verstorven met de dood van haar moeder Jenneken Peeters.
Compareerde tot dien Jan Diercx haar vader die tot het oplichten van de twee honderd
guldens hierin afstand neemt van zijn vruchtgebruik mits het stellen van condities …
WLO-OGA742-169
Conditie waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Paridaens zullen verkopen aan de
meestbiedende zeker huis en hof gestaan tegenover de markt. Palende oost Mr. Cornelis
Caers, zuid de kleine Laecke, west de erfgenamen Steens en noord de markt. Item werd
hetzelfde huis en hof voorschreven verkocht op den last van 450 guldens kapitaal aan de
heren van Tongerlo en gerechtigde heren cijns.
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Heeft hiervan den palmslag ontvangen Jan Paridaens den ouden en dat voor de som van
zes honderd en tachtig guldens en stelde daarop vijf en dertig hoogen. Jan Paridaens den
jongen stelde alsnog vijftien hoogen … etc.
WLO-OGA742-171
Rekening bewijs die hij Jan Paridaens Janssone is doende over zijn ontvangsten en
uitgaven van het sterfhuis van zijn overleden ouders en gelijke erfgenamen en dat van zeker
huis verkocht alhier.
Ten eerste de ontvangsten:
-

Eerst ingekocht het huis van zijn overleden ouders voor de som van zes honderd
tachtig guldens.
Item heeft den rendant verkocht een koe voor 18 guldens.

De totale ontvangst bedraagt dus 698 guldens
De uitgaven tegenover de voorschreven ontvangsten:
-

-

Ten eerste gegeven aan den eerwaarde heer dispenser Norbertus De Licht het
achterstaan van een rente staande op het huis betaald inclusief tot 1686 en de
andere tot 1685 bedragende ter som van 172 guldens.
Item heeft den rendang een obligatie voldaan competerende aan Jan Baptist
Geeraerts van 100 guldens.
Item heeft den rendant betaald tot voldoening van een rente ingegaan met Laureijs
Laureijs erfgenamen 90 guldens.
Item heeft den rendant betaald aan Jan Diercx de som van 4 guldens.
Item betaald aan Mr. Cornelis Caers over verhaalde winkelwaren 23 guldens en 7
stuivers.
Item betaald aan Jan Baptist Van Kerckhoven ingevolge twee afrekeningen de som
van 18 guldens.
Item betaald aan den advocaat T Seijen 4 guldens en 16 stuivers en aan den
eerwaarde heer De Bie voor geleverd koren 21 guldens 12 stuivers.
Item betaald aan Ambrosius Egidij de lastboeken en verhaalde bieren 6 guldens 5
stuivers
Item betaald aan Jan Peetermans ingevolge zijn afrekening over lastboeken de som
van 11 guldens en 6 stuivers.
Item betaald een afgekocht varken van Govaert Vander Reijt, 2 guldens 8 stuivers.
Item betaald aan Joachim Bourbon over verhaalde waren, 6 guldens.
Item betaald aan Hendrick Hermans over lastboeken bedragende 5 guldens.
Item betaald aan Jan Peeters de som van 1n guldens 7 stuivers.
Item betaald aan Guilliam Van Berousel 3 guldens 16 stuivers.
Item betaald aan Cornelis Pauwels 1 gulden 8 stuivers.
Item betaald aan Jan Paridaens den jongen voor een kleed 30 guldens.
Item betaald aan de meid die bij zijn ouders heeft gewoond de som van 38 guldens
15 stuivers.
Item betaald aan de kleermaker 2 guldens.
Item betaald aan de secretaris 4 guldens.
Item betaald aan zijn broer 2 guldens 4 stuivers.
Item betaald aan Wijnants 7 guldens 8 stuivers.
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De totale som van de uitgaven bedraagt 565 guldens 1 stuiver. Item de rente van de heren
van Tongerlo 450 guldens.
WLO-OGA742-175
Staat en inventaris over al zulke meubelen alzo bevonden in het sterfhuis van wijlen
Elisabeth Bruers en Jan Paridaens, 1 maart 1685. Opsomming van de goederen o.a. in de
keuken, in het kamerken …
WLO-OGA742-177
Conditie waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Paridaens zullen verkopen aan de
meestbiedende zeker huis en hof gestaan tegenover de markt. Palende oost Mr. Cornelis
Caers, zuid de kleine Laecke, west de erfgenamen Steens en noord de markt. Item werd
hetzelfde huis en hof voorschreven verkocht op den last van 450 guldens kapitaal aan de
heren van Tongerlo en gerechtigde heren cijns.
Heeft hiervan den palmslag ontvangen Jan Paridaens den ouden en dat voor de som van
zes honderd en tachtig guldens en stelde daarop vijf en dertig hoogen. Jan Paridaens den
jongen stelde alsnog vijftien hoogen … etc.
WLO-OGA742-180
Conditie en voorwaarden waarop Anneken Cloots weduwe van wijlen Hendrick Van Elsen
bijgestaan met Merten Beijns haar gekozen voogd en Willem Van Elsen als wettelijke
voogd van de kinderen Hendrick Van Elsen 29 en Anneken Cloots hem sterkmakende voor
Jan Cloots mede voogd, dewelke bekende verkocht te hebben aan en ten behoeve van
Lenaert Patroons en Catleijn Siegers zijn huisvrouw, een perceel land groot omtrent een
half bunder, te weten de helft van “ de spreeuwen “ oostwaarts gelegen onder Olen.
Palende oost Adriaen Van Lommel, west de wederhelft competerende de kinderen van
Elisabeth Cloots en noord Jan Spregers
Op heden 10 oktober 1687 compareerde Jan Cloots medevoogd van de voorschreven
condities die verklaarde dezelfde in al haar punten te landeren, actum coram Peeter Boven
en Joris Cloots als getuigen.
WLO-OGA742-182
Aan de heren drossaard en schepenen des lands en
markizaat van Westerlo.
Vertonende referentelijk Willem Van Elsen en Jan Cluijts (voogden) over de minderjarige
wezen wijlen Hendrick Van Elsen daar moeder van is Anna Cluijts hoe dat zij het sterfhuis
belast vonden met zware schulden, namelijk een som van drie honderd vijf en zeventig
guldens aan hem Lenaert Patroons met enige verlopen intresten, waarover zij supplianten
dagelijks gedreigd worden om in de rente te actioneren, zo vinden zij geen beter middel dan
daarover erfgoed te moeten verkopen en vragen daartoe permissie aan Ue.
WLO-OGA742-184
Op heden 15 oktober 1685 voor mij notaris compareerde den eerzame Jan Verheijen
dewelke bekende verkocht te hebben aan Adriaen Vermeerbergen zeker perceel erve
29

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Van Elsen x Anna Cluyts, nr. 2529, pag. 504.
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gelegen bij de Plaatse van Olen genaamd “ het steucx “ groot omtrent 130 roeden. Palende
oost de pastorij, zuid de erfgenamen van Jan Peijs, west “ het doeffens venneke “ en noord
de Herentalse straat en dat voor de som van 550 guldens en 1 stuiver.
De koper stelde 24 verdieren of hoogen, Hendrick Verboven nog één en de voorschreven
Adriaen Vermeerbergen nog 6 hoogen ter presentie van Jan Van Audenaerden en
Hendrick Verboven. Op 2 november 1685 heeft Adriaen Van De Weijer nog één hooge
bijgesteld ter presentie van Peeter Steurs en Peeter Verheijen als getuigen. Quod Attestor
Vermeerbergen.
WLO-OGA742-186
Conditie voor Jan Verbiest en Matteus Diercx, Westerlo 1686.
Compareerde den 4 februari 1686 voor mij notaris Jan Verbist Henricxsone ter ene,
Margareta Vleugels bijgestaan met Matheus Diricx haar man ter andere. Zo verklaarde hij
den eerste comparant dat hem is toekomende uit het sterfhuis van zijn ouders een derde
part van een perceel onverdeeld met Henricus Douwen en Adriana Verbist, gelegen tot
Heultje onder Westerlo, groot samen drie zullen. Palende oost de erfgenamen Jan Smits,
zuid de Heerbane, west het Heijstraatje en noord(?) en welk perceel de voorschreven
comparant in mangeling geeft aan Margareta Vleugels bij versterf van haar ouders
toekomende zeker erve gelegen tot Gelindel, groot 120 roeden. Palende oost …straat, zuid
Adriana Verbist, west Arnault Patroons en noord Jan ... Aldus gedaan en geschied op datum
als boven. Quod attestor Mangelschots.
WLO-OGA742-188
Op heden deze 13 augustus 1686 compareerde Mr. Guilliam Van Berouwsel en Jan
Goijvaerts ten deze uit de wet genomen van de achtergelaten kinderen van wijlen Laureijs
Buijens daar moeder af was Cathleijn Meulevoets en bekende in die kwaliteit verhuurd te
hebben, zeker huis en hof daaraan gelegen, competerende de voorschreven wezen en dat
aan Dimpna Buijens één der wezen alhier present en de huur accepterende en dat voor
een som van 15 guldens. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Joris Vervecken
stadhouder en Jacobus Cools als getuigen.
Item ten voorschreven dag en getuigen als voor heeft Gilliam Van Berouwsel het stuk land
gehuurd in de Polderstraat aangaande de voorschreven wezen en dat voor een termijn van
één jaar en dat voor de som van 9 guldens. Henrick Vermeerbergen secretaris.
WLO-OGA742-190
Conditie volgens dewelke de erfgenamen Wilb. Vermeeren en Laurentius Vermeeren
zullen verkopen zeker schaarhout op 12 februari 1686 o.a. op: “ het bloxken “ in “ de
beiltkens “, “ den bovenste kant “, en nog drie resterende kanten aan Geert
Vermeerbergen voor 18 guldens.
WLO-OGA742-192
Huurcodicile tussen den secretaris Vermeeren en Hendrick Sauwen cum suis, 1686.
Condities waarop de secretaris Vermeeren als voogd van zijn minderjarige zusters hem
sterk makende voor zijn mede condividenten verklaarde verhuurd te hebben aan Hendrick
Sauwens en Catelijn Van Dommelen en Jan … haar zoon zeker huis met den hof daaraan
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gelegen zonder hierin begrepen het driesken of weiken gelegen naast Paulus Meer en dat
jaarlijks voor en om de som van 18 guldens precies te betalen alle drie maanden of zal het
anders vrijstaan aan den verhuurder te doen verhuizen toties quoties hem des gelieven zal.
Actum binnen Westerlo deze 28 januari 1686.
WLO-OGA742-194
Op heden 24 oktober 1686 compareerde voor mij secretaris tot Zoele Parwijs den eerzame
Adriaen Van Dijck ingezetene van Westerlo dewelke bekende te hebben verkocht aan
Maijken Van Dijck zeker huis met een derde part van het land daaraan gelegen eigendom
van den voorschreven Van Dijck, groot omtrent een zille. Palende west, noord en zuid ’t
sheerenstraatje en oost Jan Bockx en dat voor de som van 120 guldens. Aldus gedaan en
gepasseerd op datum als boven.
WLO-OGA742-196
Attestatie, estimatie en procuratie voor Peeter Wuijts, Olen 1686.
Wij Jeroen Van Bijlen en Merten Verluijten schepenen des lands en markizaat van
Westerlo verklaarden op den eed in het aanvaarden van ons schepenschap gepresteerd
waarachtig te wezen als dat Anneken Verluijten getrouwd met Peeter Wuijts 30 in
erfmangeling is bevallen onder ande de nageschreven percelen van erven. Te weten het
huis, schuur, hof en binnenblok daarachteraan gelegen, groot een bunder. Palende oost
“ den boickelschen aert “, zuid Adriaen Derboven, west Lambrecht van Genechten en
noord Magriet Verluijten.
Item anderhalve zille weide of dries. Palende oost Adriaen Derboven, zuid de Veltstraat,
west Huijbrecht Van Genechten en noord Adriaen Derboven beide gelegen tot Boickel onder
Olen, Lande en resort van Westerlo, welke twee percelen wij verklaarden vrij en onbelast
zodat bij onze kennis daar anders niets is op uitgaande als de gerechtigde herencijns en bij
ons getaxeerd ter som van duizend guldens en gemerkt dat de voorschreven rekwiranten
hun voorschreven goederen graag zouden belasten met 550 guldens zo compareerde
Anneke Verluijten en heeft gemachtigd zo zij doet bij en mits deze Peeter Wuijts haar
tegenwoordige man om de voornoemde panden te belasten en daar op te halen een gelijke
som van 550 guldens kwitantie daarvan te verlenen … etc. 22 oktober 1686.
WLO-OGA742-197
Op heden 30 september 1686 voor drossaard en schepenen compareerden Jan
Verstappen laatste weduwnaar Maria Peeters bijgestaan met Adriaen Van Kerckhoven en
Jan Peeters als voogden der weze Jan Verstappen Janssone voorschreven daar moeder
af was Maijke Peeters ter ene en Adriaen Van Hout voor hem alsmede voogd benevens
Peeter Dauwen over de minderjarigen hun twee mede broer en zuster Pauwels Van Hout
en Maijken Van Hout.
Item Peeter Van Hout en Jan Van Hout ter andere zijde dewelke partijen over hun
verschillen tussen hun stonden te gereizen zo over het afsterven van der tweede
comparante moeder uitkoop der wezen wederzijds als aan de restitutie onder hun tweede
verschil met aggregatie van ons wethouders in het minnelijk tot akkoord gekomen te zijn …
etc
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Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Wouts x Anna Verluijten, nr. 3712, pag. 727.
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Al de haafelijke meubelen zo in het sterfhuis als tot Heultje bevonden gelijkelijk bij de partijen
zullen worden verkocht om daaruit te betalen alle schulden die daar in het sterfhuis
bevonden zouden worden. De 2e comparanten verkrijgen al de goederen op hun bij de dood
van hun ouders verstorven behalve degene die bij hun moeder in haar tweede huwelijk met
de eerste comparant Jan Verstappen verkregen zijn en waarvan Jan Verstappen zijn leven
lang profijt en touchte zal hebben. Actum coram den heer drossaard De Rest, Van
Berouwsel en J. Peetermans.
WLO-OGA742-198
Op heden 30 september 1686 compareerden voor drossaard en schepen Jan Verstappen
laatste weduwnaar Maria Peeters bijgestaan met Adriaen Van Kerckhoven en Jan
Peeters … kopie van voorgaande akte …
WLO-OGA742-200
Op heden 15 februari 1686 voor mij secretaris van Westerlo compareerden Adriaen Dillen
en Hendrick Verbiest als voogden der achtergelaten wezen van wijlen Dimpna Van
Tongerlo daar vader af leeft Frans Dillen alhier mede present, dewelke verklaarden te
approberen al zulk akkoord als wijlen Dimpna Van Tongerlo in het leven zijnde met haar
man hebben gemaakt met Jan Peetermans hun zwager op volgende manieren.
Te weten Franciscus Van Tongerlo jongeman zijnde was komen te sterven en aan hun als
mede-erfgenamen was competerende een derde part van al zijn achtergelaten goederen
verklaarde zij verkocht te hebben aan Jan Peetermans hun zwager voor de som van 400
guldens … begrepen in het testament en codicille gemaakt voor notaris Hendrickx bij
Franciscus Van Tongerlo zo zijn partijen ... Actum coram Guilliam Van Berousel, Jacobus
Cools als getuigen.
WLO-OGA742-202
Op heden 2 december 1686 heeft Jan Van Lommel ingevolge de navolgende conditie
verkocht te hebben een stuk erve gelegen tussen Doeffen en Gerheijden genoemd “ den
haverhof “. Palende oost de straat, zuid een klein straatje, west Jan Peeters en noord
Merten Verboven, verkocht aan Geeraert Bellens voor de som van 150 guldens en mag de
koper gebruiken het schaarhout achter het graan dat daar gezaaid is en ten dag der
goedenis te betalen. Adriaen Bellens stelde nog een hooge bij op deze koop en de koper
ook nog twee hoogen, ter presentie van Cornelis Laenen en Adriaen Verboven als getuigen.
WLO-OGA742-204
Compareerde voor Guilliam Van Berouwsel en Joannes Peetermans schepenen te Westerlo
Anna Meeus weduwe van wijlen Michiel Lemmens welke comparante zijnde zo oud te
worden dat zij niet kon haar kost te gewinnen maar in het einde van haar leven God
gerustelijk te kunnen dienen verklaarden met haar zoon Guilliam Lemmens en met haar
behouds zoon Martinus Moors tot akkoord gekomen te zijn die ook waren mede
comparerende.
Betreffende afstand nemende van heer touchte en vruchtgebruik in haar erfelijke goederen
en haar haafelijke goederen te transporteren … met de conditie dat Guilliam Lemmens en
Martinus Moors zullen moeten onderhouden de voorstaande eerste comparante en haar
minderjarige zoon Adrianus Lemmens van kost, drank, ... 16 mei 1686.
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WLO-OGA742-206
Akkoord tussen Jan Dierckx en zijn kinderen, 1686.
Op heden deze 10 Juli 1686 compareerden voor mij secretaris Jan Diercx ter ene en Peeter
Diercx, Jan Daems nomine uxoris, benevens Jan De Cock als voogd van de onbejaarde
kinderen Giedius Diercx, Machiel Diercx en Adriana Diercx hierin begrepen Maria Diercx
ter ander zijde dewelke tot akkoord gekomen zijn onder andere in het scheiden der goederen
… Actum coram den heer drossaard en J. De Cock als getuigen.
WLO-OGA742-207
Brief van Maria Dierckx aan haar ouders (Zeer slordig en moeizaam geschreven tekst).
Dese brief bestellen aen Jan Dierckx tot Westerlo.
Beminde vader en moeder laet UL weten als dat ick UL brieft welt ontfanghe hebben waer
ick uijt verstaen hebbe als dat mijn broeders getrij(?) hem welijcke staet is wat is voor een
...dat UL dat wilt doen dat het mij srijt … Ul dat geraden ich laet UL sin doen soo ghij doet
soo ben ick te veredenick wilt daer niet afslagen, ick laet Ul dat doen gelijck wijlen als ick
ende ick sal …
Een groetenisse aen UL altemaal … UL dien … Mari Dierckx.
WLO-OGA742-208
Rekening uittreksels (Deze gegevens hebben betrekking op voorgaande akte).
Het huijs “ Den hoeck “, de weijde “ de vorste weide “, “ de achterste “ een zille land in “ de
quae straat “, 235 roeden land die Mertens in huur heeft, een half bunder daar naast
gelegen. Een rente op Guilliam Leuckens van 250 guldens tot Sammel, een bunder land in
de “ goir acker “, “ het half bunder “, een half zilleken hooi was in “ het broeckt “. Volgt de
verduidelijking en beschrijving van de 7 kavels.
WLO-OGA742-212
Afscheid tussen de voogden der wezen wijlen Hendr. Van Aelten, 1686.
Op heden deze negende september 1686 compareerden voor mij Ambrosius Egidij den
eerzame Merten Van Dijck Adriaenssone en Guilliam Derboven als voogden van de achter
gelaten wezen daar vader af was Hendrick Van Aelten en moeder Adriana
Verhoeijbraeken ter ene en Guilliam Verboven bijgestaan met Maria Verboven zijn zuster
ter andere, welke comparanten verklaarden in het minne tot akkoord gekomen te zijn over
zekere uitkoop van de haafelijke meubelen als dezelfde wezen konden pretenderen in de
achtergelaten meubelen van wijlen Hendrick Van Aelten en Maria Verboven.
Ten eerste dat zij tweede comarante aan dezelfde moet geven aan de wezen de som van
achttien guldens zo haast als de wees zal gekomen zijn tot een ouderdom van 25 jaar,
dezelfde wezen te laten leren lezen en schrijven ... etc. Coram Peeter Trommelmans en
Peeter Baeten als getuigen (konden niet schrijven).
WLO-OGA742-213
Extract uit den schependoms register des Lands en Markizaat
Westerlo alwaar onder meer onder staat als volgt:
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Voor drossaard en schepenen nagenoemd compareerde Jeroen Maesmans en Peeter Van
Loij als rechterlijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Hector Maesmans en
Jenneken Van Loij en hebben met decreet en autorisatie van ons schepenen bekent
verkocht en in erfdom over gegeven te hebben aan Mr. Henricus Vermeeren secretaris
alhier zeker stuk land gelegen tot Soerle, genaamd “ het schaepskoije block “, te weten
voor de helft, groot in het geheel twee bunders en half. Palende oost Lenart Toelen, noord
dezelfde, zuid des Heerenstraete en west Jan Steens. Coram d’officie, Jan Gooijvaerts, Van
Berousel, Jan Peetermans en Verluijten schepenen. Deze 15 mei 1686. Den koop 384
guldens.
WLO-OGA742-214
Conditie en voorwaarden waarop Floris Van Kiel ingezetene van Herselt omtrent “ den
venus bergh “ bekende verkocht te hebben aan Frederick Willems Jacobssone ingezetene
van Westmeerbeek zeker huis, hof, schuur en binnenveld daaraan gelegen op “ den
steepelberch “ tot Heultje, groot omtrent drie zullen met nog een plek land geheten “ den
berch “ groot omtrent 3 zillen zowel heide als land waarvan Adriaen Snijers de wederhelft is
hebbende met nog een eussel, groot omtrent een half bunder ook gelegen tot Heultje en
waarvan Peeter Heijlen de wederhelft is hebbende. Deze koop op den last van twee
halsters koren jaarlijks aan den H. Geest van Westerlo en 50 guldens aan Adriaen Henricx
tot Hulshout tot kopers last. Belovende bovendien aan de voorschreven verkoper de som
van 350 guldens eens … In deze een rente van 200 guldens kapitaal staande ten last van de
erfgenamen Geeraert Hoes tot Geel in “ ’t Gulden Hooft “ zo en gelijk hij koper die
verkregen heeft van zijn broer Henrick Willems.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Boogaerts en Wouter Bruers schepenen
in Westmeerbeek en stelde de koper alsnog 20 hoogen, Jan Mertens nog een hooge en den
koper Frederick Willems nog twee hoogen, Peeter Mertens stelde alsnog een hooge den
koper ook nog een hooge. Actum deze 18 november 1685. Op heden deze 22 januari 1686
de kaars ontstoken zijnde is met den uitgang der zelfde den voorschreven Frederick
Willems koper gebleven. Quod Attestor J. Luijten.
WLO-OGA742-216
Compareerde voor mij notaris en getuigen Adriaen Snijers ter ene en Anthoni Van Kiel ter
andere beiden ingezetenen van Heultje welke comparanten verklaarden overeen gekomen
te zijn in een mangeling, te weten alzo dat den eersten comparant zeker part of hooi weide in
“ het s heerenbroeck “ en den tweede comparant zeker zijn part in een perceel hooi was
genoemd “ het bemdeken “ gelegen voor aan in “ het gemeijn broeck “ met nog een zille
daar omtrent gelegen waarvan de wederhelft competeerde aan den eerste comparant
behoudelijk dat daar uitgaat van ieder een derde part aan Anna Diercx die comparanten
wederzijds bekent. Ieder zal de lasten betalen … Aldus gedaan en geschied ter presentie
van Jan Op Soom en Jan Sijen getuigen op heden 1 februari 1686. J. V. Borghstadt.
WLO-OGA742-218
Conditie van verhuur door Jan Steurs en Mattehijs Gijsbrechts, 1687.
Conditie waarop Jan Steurs heeft verhuurd zo hij doet aan Mattheus Gijsbrechts dezelfde
huur accepterende, zeker huis met een derde land als dezelfde Steurs had gehuurd (aan)
Mattheus Cortebosch, gestaan en gelegen tot Heultje bij de weduwe van Jan Diercx en
dat op volgende condities:
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Gehuurd voor drie jaar en om en mits een som van elf guldens in geld voor voorlijf met twee
veertelen jaarlijks … etc. Coram Jan Gauwkens deze 29 december 1687.
WLO-OGA742-220
Conditie voor Elisabeth Willems en Peeter Geeben en Peeter Bellens, 1687.
Conditie en voorwaarden waarop Elisabeth Willems bijgestaan met Peeter Geeben haar
tegenwoordige man uit kracht van testament gepasseeerd voor den notaris De Winter en
de getuigen daarin begrepen op datum van 9 oktober 1696 gemaakt tussen Peeter Bellens
wijlen haar gewezen man en de voorschreven Elisabeth Willems zal verkopen zekere
goederen hierna te specificeren tot lafenis of blussing van zekere 325 guldens kapitaal bij
den voorschreven eerste comparante benevens Peeter Bellens ingevolge het voorschreven
testament opgelicht en dat met oproepen des heren schepenen.
Ten eerste werd verkocht zeker huis, stal, schuur en hof met omtrent vijftig roeden land daar
achter te weten straat westwaarts tot aan het groot block toekomende Naenken Verbiest
groot block oostwaarts boven en onder al even groot dan moet dan moet de erve mede
gemeen worden daar het huis, stal schuur op staat met den hof. Palende oost en noord den
zelfde, zuid de straat en west Naijken Verbiest, loopt van het land tussen de kolen tot aan de
weg gaande over het land en te aanvaarden te half maart eerstkomende van het jaar 1688
…
Heeft den koop geobtineerd Peeter Bellens voor de som van 325 guldens en stelde daarop
vijftien hoogen, Peeter Geeben twee hoogen en den voorschreven koper alsnog twee ter
presentie van Jan Goijvaerts en Jan Dils als getuigen hiertoe geroepen. Ingevolge de
voorstaande condities de kaars van rechtswege ontstoken zijnde is met den uitgang der
brandende kaars aan Peeter Geeben de koop aangebleven deze 2 september 1687.
WLO-OGA742-222
Conditie en voorwaarden op dewelke de voogden van de kinderen eerwaarde meester
Henricus De Winter te weten Jan Van Dijck en Jan Soeten bijgestaan bijgestaan met
Jenneken Soeten weduwe van den voorschreven Henricus De Winter zullen verkopen
zeker huis, hof, schuur met het binnenblok en de landen daaraan gelegen groot omtrent zes
zillen in zijne regenoten liggende zonder precies de maten daarop uitgaande. Palende van
het binnenlok en van den landeken. Oost Jan Vermeerbergen, zuid de erfgenamen Peeter
Vermeerbergen, west ’S Heerenstraat en noord Machiel Lemmens en de ve…straet. Item
alsnog de twee weiden daaraan gelegen, groot omtrent zeven(?) zillen. Palende oost
Machiel Lemmens, zuid de erfgenamen Adriaen Vermeerbergen, west de erfgenamen
Paulus Luijten.
Volgen de verdere condities van de verkoop ... en compareert Jan Vermeerbergen en stelt
op het voorstaande goed volgens conditie dertig hoogen, item Wouter Douwen nog een
hooge, item de voorstaande koper Jan Vermeerbergen alsnog 6 hoogen actum deze 6
december 1687 ter presentie van Peeter Peeters en Jan Syen Laten (van Zoerle). Op heden
23 december 1687 is met uitgang van de brandende kaars Jan Vermeerbergen koper
gebleven.
WLO-OGA742-224
Aan de Meijer en Lathen van Parwijs Lande van Geel, 1787. Vertonende referentelijk den
eerzame Jan Van Dijck en Jan Soeten voogden van de achtergelaten kinderen van den
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secr. Mr. Henricus De Winter hoe dat zij na de dood van dezelfde Henricus De Winter het
sterfhuis zwaarlijk belast vonden met passieve als allodiale schulden van welke de
allergrootste sommen bijeen getrokken alreeds bevonden zijn wezen 2365 (2865?) guldens
zonder enige andere kleine schulden waarmede het voorschreven sterfhuis alsnog belast
zoude wezen en aangezien dat de weduwe daarvoor dagelijks in recht word aangesproken
en dat zij daardoor dagelijks grote schade komt te lijden en dat er geen meubelaire effecten,
sussistanen op zijn om het sterfhuis van de voorschreven schuld te kunnen ontlasten zo zijn
die voorschreven voogden in roepende tot Ue als oppervoogden Ootmoedelijk biddende ten
einde dezelfde zullen … gediend te wezen te permitteren en de voorschreven voogden te
autoriseren ten einde dat zij zullen mogen verkopen enige erfelijke goederen om al de
voorschreven schulden af te leggen en te betalen en de voorschreven koper daarin te
vestigen en te goeden met alle punten.
Copie vande marginale appostille. Gezien bij de Meijer en Lathen van Paerwijs de dispositie
dezer akkoorden als in dezelfde bewijs en reliqua actum 5 december 1687 Coram de meijer
Jan Vermeerbergen, Adriaen Helsen, Peeter Soeten en Jan Vermeerbergen ondertekent J.
V. Borghstadt.
WLO-OGA742-224
Conditie en voorwaarden waarop de voogden van de kinderen Gommar Praets daar
moeder af leeft Elisabeth Bulckens alhier present zullen verkopen twee percelen erven
genaamd “ het blocxken “ groot omtrent een half bunder gelegen te Schaetsbergen.
Palende oost de Savelstraat, zuid dezelfde, west Elisabeth Peeters en noord Lenaert
Patroens.
Item nog een perceel erve genaamd “ het voorste blocxken “ groot omtrent een half zille.
Palende oost Jan Van Meroije, zuid Anneken Baten, west Elisabeth Bulckens en noord de
kinderen Peeter Moons.
Item nog een perceel erve genoemd “ de schomme “ groot omtrent een oud bunder.
Palende oost en zuid de straat, west Jan Cluijts en noord dezelfde. Item nog een perceel
heide gelegen in “ het ringelven “ groot omtrent een zille zo hetzelfde gelegen is.
Item nog een heide gelegen op “ ’t schaetsbergen “ groot omtrent drie zillen. Palende oost
de erfgenamen Hendrick Van De Goir.
Volgen de verkoopsvoorwaarden: Item is conditie dat alle onkosten, zullen gaan half half tot
de goedenis is geschreven dat de kopers zullen moeten betalen ten dag der goedenis …
Item twee blocxkens genaamd “ het vorste blocxen “ en ” het blocxen “ hiervoor vermeld is
verkocht aan Adriaen Smits voor de som van 290 guldens en een pattacon drinkgeld voor
Elisabeth Bulckens en stelde op deze koop drie hoogen. Peeter Vande Bruel stelde nog
één hooge bij, de koper Adriaen Smits nog twee hoogen, de koper nog vier hoogen
tezamen 10. Op heden den 26(?) januari 1688 de kaars ontstoken zijnde op den
voorstaande koop is met uitgang dezelfde Adriaen Smets koper gebleven.
Item nog een perceel erve genaamd “ de schom “ groot omtrent een oud bunder en is
gekocht bij Joris Cluijts voor de som van 143 guldens en stelde hierop twee hoogen, Jan
Verheijen nog één hooge de voorschreven koper nog vier hoogen en is hier bij deze koop
de heide aan “ het ringelven “ gelijk dezelfde gelegen is.
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Item nog een heide gelegen bij “ het schaetsbergen “ groot omtrent drie iullen zo hetzelfde
gelegen is is verkocht aan Peeter Verboven voor 33 guldens en stelde koper hierop drie
hoogen, Adriaen Verboven nog twee hoogen en koper voorschreven nog één hooge.
Aldus gedaan en gepasseerd op den 11 december 1687, present Andries Van Den Wijer en
Jan Verheijen als getuigen hiertoe geroepen en benevens partijen ondertekent.
Ten voorschreven dag et coram als boven de kaars ontstoken zijnde op den tweede koop bij
Joris Cluijts gekocht is met uitgang dezelfde den voorschreven Joris Cluijts koper
gebleven. Ten voorschreven dag et coram als boven de kaars ontstoken zijnde van den
derde koop bij Peeter Verboven gekocht is met den uitgang dezelfde de voorschreven
Peeter verboven koper gebleven.
WLO-OGA742-226
Op heden deze 17 juli 1687 voor mij secretaris Guilliam Van Berouwsel en Merten Verluijten
schepenen compareerde Jan Peetermans die bekende schuldig te zijn aan Peeter Oijen
een jaarlijkse rente van 12 guldens vallende jaarlijks telkens deze datum en zo verder van
jaar tot jaar tot de afwijzing toe die zal mogen geschieden met 240 guldens eens.
In de marge:

Op heden deze 8 januari 1699 compareerde Merten Peeters vertonende
alhier zekere kwitantie verleden bij Peeter Van Springel alias Oijen
waarbij blijkt dat de kapitalen staande in het witte dezer met intrest heeft
ontvangen uit handen van de voorschreven Merten Peeters voogd van de
kinderen van wijlen Jan Peetermans, consenterende in de cassatie dezer
…
WLO-OGA742-227
Aan de heer drossaard en schepenen des lands en
markizaat Westerlo, 1687.

Vertonende referentelijk de voogden van de wezen wijlen Hendrick Van Aelten als
erfgenamen van wijlen Balthasar Tibors mede voogd van de erfgenamen wijlen Elisabeth
Verachtert, hoe dat zij genoodzaakt zijn geweest te verkopen tot schulden behoef zekere
percelen van erven, dezelfde erfgenamen competerende en consent de kopers behoren in
dezelfde percelen van erven niet kunnen of vermogen te goeden, zo keren de supplianten
hen tot Ue. Ootmoedelijk biddende van gediend te weze, dezelfde verkopingen te landeren
en approberen mits doende van dezelfde penningen behoorlijke rekeningen doende.
Ambrosio Egidij voogden der wezen Hendrick Van Aelten, Andries Wuijts en Willem
Wuijts voogden der wezen Elisabeth Verachtert erfgenamen.
WLO-OGA742-228
Op heden 13 december 1687 verkochten de erfgenamen van Merten Verstappen zeker
land, bos en weijde zo hetzelfde gelegen is onder Strateneijnde Westerlo. Item is conditie dat
alle onkosten half en half daarop te goeden vanwege de goedenis en lijfkoop …
Dit pand is verkocht voor een som van 300 guldens en 25 guldens voor het … en dat met
hoogen en verdieren aan Jan Verbist Adriaenssone, de koper stelde 12 hoogen en stelde
Martinus Soeten nog twee hoogen de koper nog een hooge … Op den 15 december stelde
Jan Verbist Adriaenssone nog zes hoogen present getuigen Adriaen Helsen en Adriaen
Bouwen.
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WLO-OGA742-229
Conditie van Jan Vande Brande voor Peeter Vincx, 1687.
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Vande Brande verkocht heeft zeker
perceel land gelegen onder het Laethof van Leenputten alhier. Palende oost de kopers erve
zuid Niclaes Vandenberghe erfgenamen, west de pad gaande naar Tongerlo en noord S’
Heerenstraet, groot omtrent drie zullen en dat aan Peeter Vincx alhier present en voor en
om de som van 300 guldens. Verkocht voor los en vrij en twee halsters koren aan den H.
Geest alhier. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Sr. Bernardus Thienpont, de
stadhouder Wijnants en Philippus Van Kerckhoven als getuigen deze 23 april 1687.
WLO-OGA742-231
Scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen van wijlen Sr. Adriaen Rauvoets en
Maria Oijen, 1687.
Scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Oijen en Sr.
Adriaen Rauwvoets de erfgenamen bevallen en achtergelatende zijnde van wijlen den
eerwaarde heer Henricus Oijen volgens scheiding en deling alhier gepasseerd voor de
wethouders in dato 29 augustus 1686 en zijn dezelfde begaan als volgt:
Ten eerste werd gesteld voor de eerste en tweede kavel ieder voor de helft onverdeeld zeker
perceel land groot 327 roeden. Palende oost Guilliam Van Berousel, zuid Meester Cornelis
Claes, west den voorschreven Caers en de erfgenamen Robrechts volgens deze deling is
deze kavel bevallen naar gedane loting aan Sr. Godefridus Laenen en Henricus Aertnijs
voor en in de namen van de wezen, mits dat ieder zal hebben van hem te geven 25 guldens
in het geheel te weten den voorschreven Godefridus Laenen zal hebben te geven 25
guldens aan de vijfde kavel en den voorschreven Henricus Aertnijs zal hebben te betalen
zijn voorschreven 25 guldens aan deze kavel welke kavel zal intrest trekken van de
voorschreven 25 guldens.
Item voor de derde kavel werd gesteld zeker perceel land gelegen alhier in de Savelstraat.
Palende oost de twee eerste kavels, zuid de erfgenamen Gommar Vincx, west de
erfgenamen Ferdinadus Geerincx of een straatje en noord de vijfde kavel en is deze kavel
bevallen Mr. Cornelis Caers bijgestaan met zijn dochter vermits deze kavel zal geven aan
de vijfde kavel 30 guldens.
Item voor de vierde kavel werd gesteld zekere weide gelegen benevens de voorschreven
goeden. Palende oost de voorschreven twee eerste kavels, west de erfgenamen
Ferdinandus Geerincx of een straatje en noord de vijfde kavel naar voorgaande loting
bevallen aan de voorschreven Godefridus Laenen als voogd der wezen achtergelaten bij
wijlen Franciscus Robrechts vermits deze kavel zal hebben te geven aan de vijfde kavel vijf
guldens en aan de zesde tien guldens.
Item voor de vijfde kavel werd gesteld zeker perceel gelegen achter “ het Sneuw huijs ”
alhier. Palende oost het straatje gaande naar de weide “ het achterste land “, zuid de vierde
kavel, west Fernandus Geerincx voorschreven of een straatje en noord des Heerenstraet en
zal deze kavel trekken als voor 25 guldens en van de derde kavel 30 guldens en van de
wezen Robrechts 5 guldens (tot. 60 gl.) en is deze kavel bevallen aan Jufrouw Anna
Christina Rauvoets.
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Item voor de zesde kavel werd gesteld zeker perceel land gelegen alhier aan “ den
manspadt “ gaande naar Tongerlo, groot omtrent een half bunder. Palende oost den
voorschreven pad, zuid de erfgenamen Cathelijn Hooijberghs, west ’S Heerenstraat en noord
Aert Fontein. Vermits dat deze kavel zal moeten trekken 35 guldens te weten van den eerste
kavel en is bevallen aan Hendrick Aertnijs 25 guldens en van de vierde kavel 10 guldens.
En is deze kavel na voorgaande loting bevallen aan Sr. Godefridus Laenen als last en
procuratie hebbende van Gommar Gommars voogd der wezen Franquin Rauwvoets voor
en in de naam van dezelfde wezen.
Welke voorschreven scheiding en deling beloofden de voorschreven comparanten te houden
voor goed, vast en van waarde …10 oktober 1687.
WLO-OGA742-234
Procuratie voor de heer drossaard De Rest gegeven bij zijn huisvrouw, 1687.
Wij Guilliam Van Berousel en Jan Peetermans schepenen verklaarden dat op heden deze 5
januari 1687 voor ons compareerde Juffrouw Cornelia De Vergenis bijgestaan met een
vreemde voogd aan haar bij ons gegeven dewelke heeft geconstitueerd en volmachtigt de
heer Jaques De Rest drossaard van Westerlo haar tegenwoordige man om in haar naam en
van haar en ’t wegen te mogen compareren voor de heer wethouder van … (leeg) en aldaar
den persoon van Thomas Segers te goeden, vestigen en erven voor haar part in een hoeve
gelegen in “ de polder “ van Weert, genaamd “ het hof ter weert “ waarop nu pachter is
Carel Van Damme, zo hetzelfde de comparante verstorven is van haar ouders met macht
van de penningen daarvan te ontvangen en daarvan kwitantie te verleiden, mitsgaders om
de comparante te onterven …
WLO-OGA742-236
Conditie en voorwaarden waarop juffrouw Maria Stillemans met consent van de voogden
van de wezen Maria Françoise Van De Broeck in kwaliteit als uitvoerster van het testament
gemaakt door jonkman Joannes Josephus Verspouwen en dat met de autorisatie van
mijnen heren van de weeskamer der stad Antwerpen zullen verkopen zeker perceel weide
gelegen tot Westerlo aan de Gastelweg ? renende zuid ..., west de kleine weide aan
dezelfde comparanten aangemaakt en oost ... groot omtrent 3 sillen gelijk hetzelfde in huur is
bij Guilliam Derboven. Item nog een weide gelegen naast de voorschreven weide. Palende
oost de grote weide aan dezelfde wezen toebehorende, zuid ..., west Gommar Vincx
erfgenamen en noord de weide van de Heren van Tongerlo en dat alles op conditie als volgt.
Volgen de condities van deze verkoop ...
Op welke conditie heeft Ambrosius Egidij de eerste grote weide gekocht voor en om de
som van 180 guldens en stelt hierop 50 hoogen ... deze 21 mei 1687. Item de tweede weide
heeft gekocht Ambrosius Egidij voor de som van 100 guldens en stelt hierop 20 hoogen ...
Op heden 2 juni 1687 compareerde Mr. Ambrosius Egidij voor de getuigen en mij notaris
en stelde alsnog weide tien hoogen en op de tweede weide nog vijf en twintig hoogen …
Quod attestor A. Henricx notaris. Op heden 19 juni compareerde voor mij notaris en getuigen
Mr. Ambrosius Egidij welke nog vijf hoogen bijstelde op de tweede weide, coram de
secretaris van Veerle Joannes Cuijpers en Joannes Baptist Van Herck als getuigen.
WLO-OGA742-239
Conditie voor juffrouw Maria Stillemans voor Mr. Arnoldus Hendricx, 1687.
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Conditie en voorwaarden waarop Juffrouw Maria Stillemans zal verkopen met overstaan
van de voogden van de wezen Maria François Gilis in kwaliteit als uitvoerster van het
testament van wijlen den eerzame jongman Joannes Josephus Verspouwen en dat met
autorisatie van de heren der weeskamer der stad Antwerpen, ten eerste zeker perceel van
erve gelegen alhier op “ de leugen “ tot Westerlo achter het huis en hof van Mr. Arnoldi
Hendricx, groot omtrent 130 roeden. Palende oost de erfgenamen Mr. Philips Van
Kerckhoven, zuid de voorschreven hof van het voorschreven huis, west Jan Celen en noord
de Leugenloop. Item alsnog een half bunder land gelegen alhier tot Overwijs, geheten “ het
heijken “ met zijn houtkant zo hetzelfde aldaar is gelegen, gekomen zijnde van Mr. Paulus
Verborght. Palende oost Matheus Verstockt, zuid zijn eigendom, west den manspad gaande
van Westerlo naar de abdij van Tongerlo en noord den heer prelaat van de voorschreven
abdij. Item alsnog vijf zullen hooi was gelegen alhier achter de kerk van Westerlo in “ het
cleijnbroecxken “. Palende … Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Voor het perceel gelegen alhier op “ de leugen “ heeft den palmslag ontvangen voor de som
van 180 guldens Ambrosius Egidij en stelde daarop tien hoogen, Henricus Aertnijs nog
één en den voorschreven Ambrosius Egidij nog vier, present de getuigen Jan Van
Kerckhoven en François Verstappen deze 30 september 1687.
WLO-OGA742-242
Akte is een kopie van de voorgaande. Achteraan bijgeschreven de kopers.
Conditie en voorwaarden waarop Juffrouw Maria Stillemans zal verkopen met overstaan
van de voogden van de wezen Maria François Gilis in kwaliteit als uitvoerster van het
testament van wijlen den eerzame jongman Joannes Josephus Verspouwen en dat met
autorisatie van de heren der weeskamer der stad Antwerpen, ten eerste zeker perceel van
erve gelegen alhier op “ de leugen “ tot Westerlo achter het huis en hof van Mr. Arnoldi
Hendricx, groot omtrent 130 roeden. Palende oost de erfgenamen Mr. Philips Van
Kerckhoven, zuid de voorschreven hof van het voorschreven huis, west Jan Celen en noord
de Leugenloop. Volgt de rest van deze akte, identiek aan de vorige ...
Ter presentie als voor is het perceel hooiwas gelegen achter de kerk groot vijf zillen voor
alleman opgeroepen zijnde hetzelfde blijven hangen voor 400 guldens.
Ingevolge de voorschreven conditie op heden 21 oktober 1687 de voorschreven Juffrouw
Maria Stillemans en Juffrouw Maria Vanden Broeck uit kracht als voorschreven bekent
verkocht te hebben aan de secretaris Vermeeren het voorschreven half bunder land
gelegen bij “ den pael eijck “ en dat voor de som van zestig guldens en stelde daarop twaalf
hoogen. Bij kaarsbranding is dezelfde secretaris Vermeeren koper gebleven. 2 december
1687.
WLO-OGA742-246
Den koop bij Christiaen Wuijts Huijbrechtssone en zijn huisvrouw Anna Maria Vande
Roest te weten omtrent een oud half bunder land op “ het groot oosters velt “ aan den pad.
Palende oost Cornelis Jelvants, zuid en noord Adriana Geets, west Jan Haseldoncx en
anderen en is verkocht aan Cornelis Blanckarts voor een som van 314 guldens en zijn
daarop gesteld tezamen 15 hoogen. Quod attestor Willems, notaris. 22 november 1687.
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WLO-OGA742-248
Scheiding en deling tussen de voorkinderen van Jan Vanderhoffstadt zaliger in het eerste
huwelijk gehad hebbende Maijken Verlinden namelijk François Vanderhoffstadt
bijgestaan met Van Berouwsel als voogd uit de wet. Gilis Bruijnincx getrouwd met Maria
Vanderhoffstadt, Olivier Bertholomeus en Jan Peetermans als voogd van het weeskind
Anna Vanderhoffstadt.
Ten eerste werd provisioneel gepartageert en voor de eerste kavel gesteld de helft van het
land gelegen aan de “ raberts deijck “ onverdeeld met de ander helft wezende de tweede
kavel.
Item voor de tweede kavel werd gesteld de helft van het voorschreven land welke
voorschreven twee respectieve kavelingen zo deze als de eerste met akkoord gelaten zijn
aan François Vanderhoffstadt en Gilis Bruijnincx, op last daar uit gaande van hen te
moeten geven aan de wees of derde kavel de som van 50 guldens.
Item voor de derde kavel werd gesteld het huis gestaan alhier aan de markt. Palende oost
dezelfde, zuid en noord Sr. Lanslottus Robrechts en noord Jan Bertholomeus, mits
trekkende van de eerste en tweede kavels 50 guldens daarop uitgaande zullen afdragen en
is deze kavel bevallen aan de wees van Anna Vanderhoffstadt.
De resterende goederen blijven ongedeerd tot den tijd toe daarover nader zal worden
gedisponeerd. Actum coram Van Berousel en Peetermans schepenen deze 9 juni 1687.
WLO-OGA742-250
Wij Jeroen Van Beijlen, Guilliam Van Berousel, Peetermans, Bacx, Oijen en Soeten
schepenen des land en markizaat van Westerlo doen conde maken dat voor ons
compareerde Jacobus Cools als last en procuratie hebbende van Jan Gielis in kwaliteit als
voogd en voor zichzelf benevens Martinus Van Olmen hier ook mede comparerende over
de minderjarig kinderen van Magriet Gielis verwekt met wijlen Cornelis Van Olmen en Jan
T Segers voor zichzelf, gepasseerd dezelfde procuratie voor den notaris Coomans tot
Herentals op datum van 22 juli 1687 en bekennen verkocht te hebben aan den heer
advocaat Van IJsendijck een stuk land gelegen in “ den honinck “ tot Olen, groot omtrent
een half bunder. Palende oost Paulus Oijen, zuid Jeroen Van Beijlen, west Peeter Meir en
noord de abdij van Tongerlo …
WLO-OGA742-251
De onderschrevenen verklaarden ingevolge het contract bij hen aangegaan den vierden
januari (1600) zeven en tachtig met den heer koordeken Brughmans als executeur van het
testament van den heer Peeter Pauwels Tiry te noemen voor hunnen command in het
regards van den koop van het groot huis met het klein huis daarnaast gelegen onder
Westerlo, den persoon van Ambrosie Egidij consenterende over zulks dat dezelfde Egidij
vanwege dezelfde heer Brughmans zal gegoed worden in de voorschrevenn huizingen deze
6 september (1600) zeven en tachtig.
WLO-OGA742-252
Conditie en voorwaarden waarop verkocht heeft Jan Huijghen zijn pretentie in zijn
erfgoederen of zijn gedeelte van zijn vrouwe gelegen onder Olen of ergens anders, partijen
bekend, mits dat Jan Huijgen zal trekken den voorlijf en korenpacht die in dit jaar vervallen
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1687 zonder meer en de onkosten zullen betaald worden half en half … alzo heeft den
voorschreven Jan Huijgen den palmslag vergund aan Jan Doois den broeder van zijn
vrouw Maijken Doois voor de som van 140 guldens, ter presentie van Jacop Wuijts en Jan
Verwimp op den 21 april 1687.
WLO-OGA742-254
Conditie ingevolge dewelke de voogden der wezen wijlen Jan Sannen en Anna Verbist
zullen verkopen aan de meestbiedende zeker preceel erven hier onder te noemen:
-

Ten eerste in “ het binnenblock “ een plek koren aan Adriaen Vermeerbergen,
borg Peeter Vermeerbergen.
Item “ het raublock “ oostwaarts voor de helft aan Adriaen Vermeerbergen, borg
Peeter Vermeerbergen.
Item de andere helft aan Peeter Verkerckhoven, borg Hendrick Wendricx.
Item “ het groot block “ gelijk het gelegen is in de mei oostwaarts aan Merten
Verbist.
Item de andere helft westwaarts aan Adriaen Daems, borg Paulus Dauwen.
Item een plek genaamd “ derdels “ gelijk het afgetekend is oostwaarts aan Jan
Helsen, borg Jan Wolfs.
Item de andere partij westwaarts aan Jan Wolfs borg Jan Helsen.

In de Tongelsche straat.
-

De boskens aan heer Wijnants, borg Jan Wellens.
Het koren tegenover “ de Laserije “ aan ...
Het koren op “ de deupels “ aan Jan Wellens.
Het koren in “ quaije straat “ aan Egidius Wijnants.
De gerst op “ de leugen “ aan de heer drossaard.
De gerst op “ den hoffstadt “ aan heer Wijnants, borg Jan Wellens.
WLO-OGA742-256

Conditie en voorwaarden der voogden Niclaes Goijvaerts met Jan Goijvaerts …
Conditie en voorwaarden der voogden de achtergelaten kinderen wijlen Henrick Goijvaerts
en Liesbeth Verachtert gelaten hebben “ t hooge huijs “ en hof met het land daaraan
gelegen met een perceel land gaande van Gelindel naar Soerle, geheten “ het blocken “,
met nog een perceel landgenaamd “ het hustteken “ gelegen aan “ de swertheij “ en dat op
zijn gerechtigde herencijns …
Item het hooge huis verkocht dat daarop blijft staan 10 guldens aan den pastoor van … en is
daarop gegoed. Item het goed is verkocht voor de som van 360 guldens … Merten
Gommers stelt nog 15 hoogen, Jan Dils nog 3 hoogen ...
WLO-OGA742-258
Op heden 20 April 1687 heeft Cornelius Wils verkocht aan Peeter Geens een halve bempt
en de helft van de dries zo en gelijk het Maeijken Van Kerckhoven zijn huisvrouw
aangedeeld is gelegen tot Gelindel onder Westerlo voor de som van 200 guldens en stelde
daarop 13 hoogen … Aldus gedaan ten dage en jaar als boven.
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Den 28 april heeft Jan Vande Brande nog vier hoogen gesteld, Adriaen Soeters stelde nog
twee hoogen, Merten Van Uijtven stelde nog vijf hoogen, Peeter Van Hout stelde nog drie
hoogen ter presentie van de getuigen Jan Helsen tot Strateneinde en Peeter Soeten. Op 29
april stelde Peeter Geens nog drie hoogen.
WLO-OGA742-259
Conditie voor Cornelis Wils en Machiel Van Kerckhoven en Peeter Geens, 1687.
Op heden den 7 dag der maand juni 1687 compareerde Machiel Van Kerckhoven en
Peeter Gheens, alzo dat Machiel Van Kerckhoven verkocht heeft aan Peeter Gheens een
zeker perceel beemd waar hij de wederhelft afgekocht heeft van Cornelis Wils als man en
voogd van Maijeken Van Kerckhoven en dat voor de som van 227 guldens. Werd nog
besproken dat er 200 guldens zullen blijven staan aan de koper om op rente te leggen …
Aldus gedaan voor twee getuigen Peeter Segers en Adriaen Jansen.
WLO-OGA742-260
Op heden den vijfde december 1687 compareerde voor mij notaris Jenneken Soeten
bijgestaan met Jan Van Dijck en Jan Soeten voogden dewelke bekenden te hebben
verkocht aan den eerzame Jan Vanden Brande alhier present en de koop accepterende
van zeker perceel land geheten “ het peeters block “ gelegen onder Westerlo, groot omtrent
een derdel. Palende noord Machiel Lemmens, zuid dezelfde Machiel Lemmens, west de
weduwe van Peeter Vermeerbergen, dewelke de koper Jan Vanden Brande beloofde te
betalen den dag der goedenis de som van 150 guldens.
Dienvolgens op de 5 december compareerde Jan Vanden Brande en stelde op het
voorschreven perceel 50 hoogen, item Balten Vande Brande alsnog twee hoogen. Op
heden 23 december de kaars ontstoken zijnde is met den uitgang der zelfde kaars Balthasar
Vanden Brande koper gebleven coram den heer van Berouwsel en Peetermans schepenen.
Qoud attestor J.V. Borghstadt.
WLO-OGA742-262
Wij Jan Goijvaerts, Guilliam Van Berousel, Jeroen Van Bijlen, Bertel Boicx, Merten
Verlinden, Jan Peetermans en Jan Baptist Van Kerckhoven schepenen des Lands en
markizaat Westerlo, Olen etc… maken konde dat voor hen compareerde Jacobus Cools als
last en procuratie hebbende van Jan Van Outsel en Jan Vleugels als voogden dan de
achtergelaten wezen van wijlen Dingen Verstrepen daar vader af leeft Willem Goijvaerts
gepasseerd dezelfde procuratie voor de notaris Vermeeren en bekende in die kwaliteit
schuldig te zijn aan de eerwaarde heer Bertholomeus Verluijten pastoor, Willem Elven
voor en in de naam van de kerk van Olen als kerkmeester een kapitaal van 118 guldens,
beleven daarvan jaarlijks intrest te betalen tot de redemptie toe.
Verpand op de voorschreven rente zeker perceel land gelegen tot Daemseijnde, groot en
bunder. Palende oost de straat, zuid de wezen erve, west de erfgenamen Adriaen Wuijts en
noord Willem Wuijts deze 1 juli 1687.
WLO-OGA742-263
Ondergetekende bekent schuldig te zijn aan Matthijs Ooms een som van 100 guldens
gesproten van geleend geld, waarvoor in plaats van jaarlijkse interesten de voorstaande
Matthijs Ooms in handen in handen stellen en laten gebruiken mijn helft in “ de merten
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helssen bempt “ en dat op conditie te weten ... Aldus gedaan deze 10 mei 1687 en was
ondertekend Amandus Maesmans.
WLO-OGA742-265
Op heden 19 december 1687 compareerde voor mij Cornelis De Colbert openbaar notaris
te Lier, Peeter De Herdt als enige voogd van de kinderen Jan De Herdt daar moeder af was
Maria De Berge als tot het gene na beschreven bijgestaan met schepenen van Lier en heeft
machtig gemaakt en in zijne stede gesteld ene stede gelegen onder Olen groot omtrent een
bunder achter de kerk, zuid ’ s Heerenstraat, west Hendrick Caers, noord Merten Caers.
Item een stuk heide gelegen onder Olen groot omtrent vijf zillen waarvan de helft heeft
Adriaen Peeter Serneels komende zuid Merten Caers, west Bastiaen Bacx en noord Peeter
…dam. Item Henrick Verboven … ” het nieuw block “. Komende oost Andries Verheijen
erfgenamen, zuid Joris Van Bijlen, west de straat gaande naar Oisterwijk en noord Dielis
Menten ….
WLO-OGA742-267
Op heden de tweede januari 1687 compareerde voor mij Michael Geerincx den eerwaarde
heer Hieronimus Buijsmans Licentiaat in de beide rechten en koordeken in de kerk van
Sint Jacobs alhier en alzo hij niet komt aan genomineerden executeur bij het testament van
den heer Peeter Pauwels Terij … en autorisatie hem dat gegeven werd publiekelijk te
verkopen een hoeve met de landen daaraan gelegen tot Oosterwijk en Herselt genaamd “ de
wijshoeve “.
Item een groot huis met den hof en nog een klein huis daarnaast gelegen tot Westerlo en
nog een huis met den hof, grond en toebehoren genaamd “ de bila..ce(?) “ gestaan op de
paardenmarkt alhier en met de voorpenningen te betalen de schulden en de lasten van het
sterfhuis en dat hij de voorschreven hoeve tot Oosterwijk en Herselt heeft laten … op de som
van vier duizend vijf honderd guldens en het voorschreven groot huis, met het klein huisje
daar nevens op twee duizend zes honderd guldens zonder dat de panden daarvoor bij
iemand zijn gemijnd ….
Gregorij Vanderbruggen ter somme van vier duizend zes honderd gulden na de dood van
voorzegde P. P. Terij testamentair van Jufrouw Margareta Vanderbruggen … en dat tot de
gemelde heere en Juffrouw Aldegonde Vanderbruggen aangenomen hebben de
nabeschreven legaten gemaakt bij het testament codille van Juffrouw Agnes
Vanderbruggen de som van vier honderd guldens, te weten aan de voorschreven Juffrouw
Aldegonde Vanderbruggen en Gregoir Vanderbruggen de som van vierhonderd guldens
en aan Maria Agnes Vanderbruggen Judocusdochter driehonderd guldens en aan dezelfde
Judocus Vanderbruggen tweehonderd guldens … tot liquidatie van het voorschreven
sterfhuis als het akkoord gevallen is met den heer Conraed Vanderbruggen Ridder … van
den provincie als Raad van Vlaanderen ten deze mede comparerende zo voor hem als in de
naam van de heer Antonis Vanderbruggen secretaris en van Juffrouw Aldegondis
Vanderbruggen ….
In de marge:

Extract uit een akkoord gepasseerd voor de notaris Michael Lodewijcx en
tussen de heer Buijsmans en den heer Vander Bruggen. Ita est Ambr.
Egidij.
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WLO-OGA742-269
Conditie en voorwaarden waarop Jan Snoeckx met consent van zijn kinderen en Guiliam
Van Berouwsel als mede voogd der kinderen en mede voor een absente wees zullen
verkopen zeker huis en schuur gestaan alhier aan de markt. Palende in het geheel oost den
secretaris Vermeeren, zuid de Laecke, west Jan Peetermans en noord de markt.
Het huis werd verkocht los en vrij op zijn gerechtigde herencijns een een half veerteel koren
aan den H. Geest alhier jaarlijks en alsdan het huis competerende tegenwoordig den
secretaris Vermeeren moet hebben zijn weg of doorvaren door de poorten tussen des
kopers huis en des voorschreven huis, mits dragende den koper de helft van de reparaties
van de poort.
Koper zal mogen te houden op het voorschreven huis vierhonderd guldens kapitaal procent
(als rente) te weten aan Juffrouw Smolders driehonderd guldens kapitaal en aan den heer
drossaard Van Linthere tot Tessenderlo honderd guldens ... en is met de palmslag
geaccepteerd door Jacobus Cools voor de som van 700 guldens en stelt daarop 48
hoogen, Joris Vervecken nog een hooge en de voorstaande koper alsnog een hooge ...
deze 6 april 1688.
WLO-OGA742-270
Op heden deze 19 september 1688 compareerde voor mij secretaris van Westerlo Jan
Snoeckx hem sterkmakende voor zij mede broer en zusters namelijk Peeter Snoeckx,
Jenneken Snoeckx, Catelijn Snoeckx en bekende schuldig te zijn aan de kinderen en
kindskinderen van wijlen Jenne Berne daar vader af leeft Jan Snoeckx, een som van vijftig
guldens permissiegeld … Coram Jacobus Cools en Wilb. Vermeeren als getuigen.
In de marge:

Op heden 2 mei 1692 compareerde Jan Snoecx den ouden voor de
touchte, Guilliam Snoecx zijn zoon hun sterk makende voor hunne
medebroeder ingeval hij nog leefde en zuster en bekenden de kapitalen tot
vijftig guldens permissiegeld met intrest ontvangen te hebben uit handen
van hun neef Jan Snoeckx, dienvolgens consenterende in de cassatie.
WLO-OGA742-271

Rekening over de koop van het huis verkocht bij Jan Snoeckx en zijn kinderen aan Peeter
Verlinden.
De koop komt en bedraagt 700 guldens met 70 hoogen. Betalingen hierop gedaan en
hetgeen hierop moet korten:
-

Ten eerste een rente van 300 guldens een Juffrouw Rosa tot Geel
Item van verlopen intrest en kortingen 48 guldens.
Item een rente van 100 guldens aan de erfgenamen van de heer Conincx.
Item van verschenen intrest 24 guldens.
Item over rolkosten aan den secretaris 8 guldens 3 stuivers.
Voor rekwisitie, autorisatie en kopijen 1 gulden 7 stuivers.

Geschonken 5 guldens …

Totaal 485 guldens

Deze gekort aan 770 guldens blijkt dat daar nog zou resteren 283 guldens. Aldus gerekend
in presentie van Jan Snoeckx en Guilliam Sijen, Peeter Verlinden, Jan Peetermans, Adriaen
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Soeten schepenen, Jan Van Berousel voogd uit de wet, geteld aan Jan Snoecx zijn zoon.
Honderd guldens aan Anthoni Witteleirs tot Diest belovende, uit te stellen op obligatie die
hij beloofde in te brengen. Actum deze 15 juli 1688. Jan Snoex en Gilliam Snoecx. Ita est
Henr. Vermeeren.
Op heden 20 juli 1688 alsnog onder mijn handen geconfirmeerd ter presentie van Van
Berouwsel en Peetermans schepenen zo van 150 guldens. Rest 33 guldens. De rekeningen
is tezamen bijeen gerekend volgens de notitie van Van Berouwsel moeten 9 guldens 5 3/4
stuivers … etc.
WLO-OGA742-273
Den ondergeschrevene verklaarde te constitueren en te machtigen mits deze om in zijn
naam te compareren voor de heren wethouders van Westerlo en aldaar te goeden Peeter
Verlinden in zeker huis gestaan alhier op de markt gecompeteerd hebbende aan Jan
Snoeckx zijn constituante vader zo en gelijk hij den voorschreven Peeter Verlinden
hetzelfde huis in koop heeft geobtineert volgens conditie daarvan zijnde ondertekent op 4
mei 1688. Guilliam Snoeckx.
WLO-OGA742-275
Conditie en voorwaarden waarop Peeter Peeters Mr. Henricxsone en Anna Van Lommel
gehuwden zullen verkopen zeker hun huis, hof en landen daaraan gelegen, gestaan en
gelegen in de Reijnderstraet onder de jurisdictie van Westerlo, groot 294 roeden salvo justo
Palende oost en noord S’ Heerenstraat, zuid Peeter Douwen erfgenamen en west de
erfgenamen Henrick Peeters … Item van de koopsom zal den koper gehouden wezen te
betalen jaarlijkse intrest op conditie mits hij verkoper is geldende een strikte obligatie van
500 guldens kapitaal aan zekere kannunik van St. Jacobs tot Antwerpen met naam N.
Sporckmans …
Op al de condities is het voorschreven huis aangeslagen aan Adriaen Van Houdt
Paulussone voor de som van 500 guldens en stelde daarop 8 hoogen, Peeter Van
Kerckhoven stelde één hooge bij, Adriaen Van Houdt koper stelde nog twee hoogen.
Aldus gedaan den zesde november 1688, corem Jan Van Dijck en Sebastiaen Van
Kerckhoven als getuigen.
WLO-OGA742-277
Compareerde op heden 10 mei 1688 voor mij notaris en de getuigen onder te noemen
Peeter Van Loije Lenaertssone inwoner van Ballaer ter ene en Adriaen Van Dijck
Peeterssone ter andere zijde, zo verklaarde den eerste comparant verkocht te hebben aan
de voorzegde tweede comparant zeker dagmaal hooi was gelegen in “ het broeck “ onder
Heijst met Adriaen Vleijmans zijnde samen een half bunder rijdende jaarlijks tegen twee
half bunder toekomende Peeter Bruijnseels en de erfgenamen Peeter Haselaers en alsnog
een bos groot omtrent 20 roeden voor het meeste heide gelegen alles tot Hulshout. Palende
oost Jan Van Helst(?), west ... en noord Merten Dauwen en west de weduwe Peeter Van
Dijck. Quod Attestor Mangelschots notaris.
WLO-OGA742-279
Obligatie akkoord tussen de erfgenamen Jan Sprengers en Merten Wouters, 1688.
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Alzo er kwestie of verschil zou kunnen te komen tussen den gelijke erfgenamen van Jan
Sprengers en de erfgenamen Merten Wouters over zekere obligatie van 100 guldens aan
den voorschreven Sprengers anno 1672 zoude hebben gedaan aan den voorzegde Wouters
ter overstaan hen daar dat er geen geschrift van was, zo is dat de voorschreven partijen hun
hebben gesubmitteert op de uitspraak van ons onderschrevenen ten einde om na
voorgaande onderzoek over de deugdelijkheid der zelfde verdelen.
Hier om hebben na tijd en wijs onderzoek gedaan ter zake voorschreven bevonden te wezen
deugdelijk en onbetaald nog gerekend den intrest van het jaar 1672 tot 1688 nakomende 16
jaar jaarlijks 5 guldens, totaal 80 guldens en is bij moderatie alzo het gene daarop na betaald
te zijn 60 guldens geremitteerd tot 24 guldens zodat de erfgenamen Wouters aan de
erfgenamen Sprengers schuldig blijven de som van 140 guldens. Aldus gedaan bij ons
Jeroen Van Bijlen en Merten Verluijten schepenen, deze 16 februari 1688 ter acceptatie der
partijen.
WLO-OGA742-280
De ondergetekende huisvrouw van Michiel Renders geeft volmacht aan haar man om in
haar naam te compareren voor de wethouders van het marquisaat van Westerlo of elders ...
Maria Smolders.
WLO-OGA742-281
Op heden deze (leeg) is de conditie en voorwaarde en alzulk goed gelegen onder Westerlo
heeft verkocht Michiel Renders aan Andries Helsen en is verkocht zes en zeven(tig?)
guldens en is verkocht door den verkoper, geen onkosten en moet geven met hand en
mond(kosten?) te verlenen.
1688 den 10 oktober zo moet den koopman betalen ten Kerstmis eerstkomende ... Den
zelfde koopman Andries Helsen stelde 12 hoogen, Peeter Geens nog één hooge en den
koper nog één hooge. Hiertoe geroepen Andriaen Van Kerckhoven en Peeter Helsen als
getuigen.
WLO-OGA742-282
17 maart 1688, conditie en transport, Westerlo.
Op heden deze 17 maart 1688 voor getuigen nagenoemd en mij ondergeschrevene als
beschrijver dezes verzocht compareerde eerst Peeter Diercx dewelke bekende
getransporteerd te hebben uit zijn vrije wille aan Jan Diercx zijn vader, zeker zijn
kindsgedeelte. De voorzegde Peeter Diercx hem in scheiding en deling bevallen voor
schepenen van Westerlo, hoedanig zijn goeden mogen wezen in de voorzegde deling
vermeld waar voor den voorzegde Jan Diercx beloofde te geven aan den voorzegde Peeter
Diercx de som van tweehonderd guldens, vermits dat den voorzegde Jan Diercx zal dragen
alle lasten waarmede het voorzegde kindsgedeelte zou belast zijn, welke voorzegde som
van tweehonderd guldens zal moeten los en vrij geven van alle kosten, dan alle kosten die
op dit transport zullen komen te gereizen hoedanig die mogen wezen zal den voorzegde Jan
Diercx moeten dragen en betalen, welk kindsgedeelte den voorzegde Jan Diercx zal
aanvaarden te half oogst van dit jaar 1688 als wanneer den voorzegde Jan Diercx in … zal
moeten gegoed hebben zijn voorzegde som van twee honderd guldens en zal hij Jan Diercx
trekken de parten dan blijft hij Jan Diercx borg voor zeker zes pattacons die hij Peeter
Diercx is pretenderende tot last van zijn mede zusters en broeders al hetgeen voorschreven
belovende partijen contractanten te houden voor goed vast en van waarde onder verbintenis
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obligatoire van hun persoon en goederen hebbende en verkrijgende en obligatie ... Aldus
gedaan en gepasseerd ten presentie van Jan Steurs en Jan Van Hoeff als geloofwaardige
getuigen hiertoe geroepen.
WLO-OGA742-284
30 augustus 1688, verkoop van grond. Op heden den 30ste augustus 1688 compareerde voor
mij ondergeschrevene notaris tot Zoerle Parwijs residerende en present de getuigen onder
genoemd Jan Van Meerbergen en Adriaen Soeten voogden dewelke in die kwaliteit op
aggregatie van de wet bekenden verkocht te hebben aan Guilliam Soeten alhier present en
de koop accepterende van zeker perceel eussel genoemd “ het hooge eussel “. Palende
oost Matijs van Caen, zuid Willem Geeben west de straat en noord Jan Bruers, om en voor
de som van honderd vijf en zeventig guldens ten dage ter goedenis te betalen … De koper
stelde op de verkoop acht hoogen, item Paulus Soeten stelde ook nog één hooge de koper
alsnog één hooge ter presentie van Adriaen Soeten en Jan Helssen getuigen. Quod Attestot,
J. V. Borgstadt, notaris.
WLO-OGA742-285
Op heden den 30ste augustus 1688 compareerde voor mij ondergeschrevene notaris tot
Zoerle Parwijs residerende en present de getuigen onder genoemd Jan Van Meerbergen en
Adriaen Soeten voogden dewelke in die kwaliteit op aggregatie van de wet bekenden
verkocht te hebben aan Peeter Soeten met uitgang van de brandende kaars zekere weide
genoemd “ het verbent “. Palende oost Adriaen Soeten erfgenamen, zuid Peeter Ver Biest,
west Merten Verbiest en Adriaen Helssen en noord de erfgenamen Peeter Helssen. Te
betalen de dag der goedenis twee honderd vijftig guldens. Actum ut supra ter presentie van
Adriaen Soeten en Jan Helssen getuigen.
Dienvolgens stelde de koper op het eussel ingevolge deze conditie tien hoogen, item
Adriaen Soeten nog één hooge, de koper Peeter Soeten stelde nog één hooge te presentie
en dag als boven. Quad Attestor, J. V. Borgstadt, notaris.
WLO-OGA742-287
12 oktober 1688. Rekening bewijs en reliqua Henr. Vermeerbergen, Westerlo.
Aan mijne Heeren drossaard en schepenen des land en markizaat Westerlo reverentelijk.
Jan Vermeerbergen en Adriaen Soeten als wettelijke voogden der wezen wijlen Adriaen
Vermeerbergen en Jenneken Soeten, hoe dat zij in den sterfhuize belast zijnde met vele
schulden tot betaling van dewelke zij geen andere middelen zijn vindende ten ware enige
erfgoederen der voorschreven wezen competerende daartoe worden verkocht. Van alzo ’t
zelfde niet vermag te geschieden zonder uwe permissie zo keren zij replianten hun tot U …
Guilliam Peeters en Peeter Soeten als getuigen.
In de marge:

Gezien bij schepenen de disposities dezer akkoord. Mits doende van de
penningen daarvan verleden in de behoorlijk rekening bewijs en reliqua
gezien in collegio deze 12 oktober 1689.
WLO-OGA742-287

Conditie van het huis van Jan Diercx, maart 1688.
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Conditie ingevolge dewelke Jan Baptista Diercx en Jan Dammers nomine uxoris, Anna
Diercx, Jan Dammers, als voogden van Machiel Diercx met decreet en autorisatie van de
wethouders alhier ten overstaan en met consent van Jan Diercx hun vader volgens
scheiding en deling tezamen zullen verkopen zeker huis, stallingen en hof gestaan alhier aan
Plaetse. Palende oost den den heer advocat Thijs, zuid de cleijn laecke, west mr. Cornelis
Caers en noord de Plaetse, op de navolgend conditie …
Op de voorzegde condities zo heeft den palmslag geobtineerd Joachim Bourbon voor één
duizend vijf en vijftig guldens, Jan Diercx verklaarde den palmslag te callengieren en die
onverminderd stelde Bourbon vijf en twintig hoogen, Egidij nog twee … Actum Ambrosius
Egidij en Bernardus Tienpont als getuigen deze 11 februari 1688. Op heden deze 1ste maart
1688 op deze koop de kaars ontstoken zijnde, is met uitgaan dezelfde koper gebleven de
voorzegde Joachim Bourbon, coram den stadhouder Wijnants, F. Goijvaerts, Van Berousel
en Jan Peetermans schepenen. Henr. Vermeerbergen.
WLO-OGA742-291
Conditie en verkoop goederen, Westerlo 1688.
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Joannes Gaidon uit kracht van testament van
Catharina Vervoort zijn gewezen huisvrouw, gepasseerd hetzelfde testament voor
drossaard en schepenen van Thienen op 21 juli 1684, zal verkopen de navolgende
goederen.
Ten eerste ingevolge alles voorschreven werd verkocht zeker huis en hof gelegen alhier aan
de markt in de Polderstraat. Palende oost Jan Verstappen, zuid de cleijn laecke, west de
erfgenamen Willem Vos en noord de heeren straete, op last van drie stuivers aan den H.
Geest alhier en drie stuivers aan de kerk alhier.
Item werd alsnog verkocht een perceel weide gelegen in de Quaijstraet. Palende oost de
erfgenamen Wijnants, zuid Maria Hoijberghs, west Jan Hoijberghs erfgenamen en noord Mr.
Adriaen Geerincx.
Item een heide en bos groot een en half boender, gelegen onder Helsselt, item een perceel
broeck gelegen in ” ’t varenbroeck “, groot een derdel.
WLO-OGA742-293
Verkoop goederen Hulshout, 18 oktober 1688.
Op heden den 18de dag van oktober 1688 zo heeft verkocht Adriaen Verstappen en Merten
Verheijden als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Verheijden Machielssone
daar moeder van was wijlen Lisia Verstappen, zekere plek land gelegen tot Hulshout
genoemd “ het lammerblock “. Palende oost en noord de erfgenamen Dielis Van Dijck, zuid
Jan Mangelschodts en west het veltstraetje. En dat voor de som van driehonderd dertig
guldens. Aldus gedaan ter presentie van Cornelius Verhaegen en Jan Verheijden
Janssoon als getuigen hiertoe geroepen. Cornelius Verhaegen stelde nog een verdier,
Adriaen Verstappen stelde ook nog een verdier.
Op heden den 1ste november 1688 is de kaars ontstoken en is Adriaen Verstappen als
laatste hooger uitgaande de brandende kaarse aangebleven. Coram F. Mangelschots.
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WLO-OGA742-296
Conditie van verkocht land en weide te Westerlo, anno 1687.
Conditie en voorwaarde dewelke de gelijke erfgenamen van wijlen Balthasar Tiebours
namelijk Guilliam Verboven als voogd van de wezen wijlen Hendrick van Aelten mede
hem sterkmakende voor mr. Joannes Verluijten secretaris der Heerlijkheid Vorst zullen
verkopen zeker perceel erve en weide gelegen onder Westerlo.
Op de voorstaande condities is opgeroepen de weide in “ de quarecken “ en is aangebleven
Hendrick Verbist voor de som van honderd en vijf en dertig guldens en stelde daar acht
hoogen op, Jan Schellens stelde nog twee hoogen en Hendrick Verbist nog vier. Joachim
Bourbon stelde acht hoogen en Jan Baptist van Kerckhoven nog vier. Hendrick Verbist
nog vier hoogen en Joachim Bourbon nog twee, Hendrick Verbist nog twee ter presentie
van Franciscus Hermans en Jan Paredans als getuigen. Quod Attestor Ambrosius Egidij
notaris.
Op dezelfde conditie werd opgeroepen de heide gelegen aan “ het goorken “ en heeft
dezelfde gemijnd Hendrick Convents voor de som van vier en veertig guldens en stelde
daarop vijf hoogen, Guilliam Verboven twee, Hendrick Convents nog twee, ter presentie
van Jan Baptist Van Kerckhoven en Jan Marinus … als getuigen hiertoe geroepen.
Op dezelfde conditie werd opgeroepen ’t land gelegen in de Tongelsche straet en heeft
gemijnd voor de som van vijf en dertig guldens Peeter Vincx en stelde daarop tien hoogen,
Jan Peeters nog twee, Peeter Vincx nog twee, ter presentie als voor.
Op dezelfde conditie heeft gekocht ” het bloxken “ in de Savel straete Peeter Mertens voor
de som van twintig guldens en stelde daarop tien hoogen, Ambrosius Egidij nog één, den
voorzegde Peeter Mertens nog vier, ter presentie van Jan Lemmens.
WLO-OGA742-298
20 december 1688. Afscheid tussen Jan Baptista Van Kerckhoven en zijn kinderen
Op heden deze 20ste december 1688 voor d’ officie en schepenen nagenoemd
compareerden Gilbertus Van Kerckhoven en mijnheer Verschuren als schepenen
geassumeerde voogden uit de wet te samen als voogden van de achtergelaten wezen wijlen
Susanna Vernaeren ter ene en Jan Baptista Van Kerckhoven ter andere zijde als vader
der voorzegde wezen, dewelke verklaarden tot akkoord gekomen zijn nopende de haafelijke
meubelen, schulden actiën en kredieten alles ten sterfhuize bevonden ingevolge den staat
daarvan op hodie gemaakt, en dienvolgens hun regulerende, te weten als dat de voorzegde
vader zijn kinderen tot vier in het getal beloofde te onderhouden van kost en drank …
mitsgaders dezelfde zijn twee zonen te laten leren zijn stiel ofwel een ander ambacht daartoe
zij bekwaam werden bevonden alles op zijnen kost …
Item zijn twee dochters te laten leren het handwerk van kant te maken en naaien als
anderszins ingevolge haar zou toekomen als dezelfde zal gekomen wezen tot den ouderdom
van twintig jaar zal hij vader aan ieder der voorzegde kinderen gehouden wezen de som van
vijf en twintig guldens als de kinderen blijven wonen bij hun vader tot ze gekomen zijn tot een
geapprobeerden staat of den ouderdom van 20 jaar en hem eerlijk dan ook helpen winnen
alsdan boven de somme gehouden wezen te geven een eerlijk uitzetsel ter waarde van vijf
en twintig guldens doch ingeval één of meerdere kwamen aflijvig te worden zal alzulke
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uitkoop tot 25 guldens accresseren aan de achter gelaten zusters en broers voor alle welke
hij tweede comparant vader de voorzegde wezen profiteren.
Ook de schulden bevonden ten sterfhuize van twee honderd guldens aan de kerk alhier en
twee honderd vijf en twintig guldens kapitaal aan Mr. Cornelius Caers als gerefuseerde in
supplement voldaan van den koop daar in hij tweede comparant tegenwoordig is wonende
welke intrest hij insgelijks schuldig zal zijn te betalen … Coram de officie mijn Heer
Verschuren.
# mitsgaders de touchte van zijn eerste comparants huisvrouw alle de andere goederen bij
de dood zijns moeder op hem verstorven hoedanig die wezen mogen gedurende zijn leven
te genieten.
WLO-OGA742-300
Op heden den 14de juli 1688 compareerde voor mij ondergeschreven notaris tot Zoerle
Paerwijs residerende en in de presentie van de getuigen hier onder genoemd Juffrouw
Elisabeth Verstraeten begijntje dewelke wel degelijk bekende verkocht te hebben aan
Henderick verswijvel alhier present en den koop accepterende van zeker perceel land
groot vijf zillen zo het onder het markizaat van Westerlo is gelegen gen. “ het dons velt “.
Palende oost desselfs, zuid de erfgenamen Peeter Goovaerts, west Jan Maes en noord
Scheeren straet. Item twee percelen heide gelegen onder Zoerle. Palende oost Hendrick
Peeters, west Wilm Geeben noord desselfs en zuid de Heeren straete, groot die heiden
omtrent de twee zillen.
Item is het perceel land belast met een veerteel koren aan de H. Geest van Herselt die tot
last van den koper blijft staan, waarvoor de voorzegde Henderick verswijvel beloofde te
betalen de som van vier honderd vijftig guldens …
Actum ut supra ter presentie van Jan Vermeerberghen meijer en Adriaen Helssen getuigen.
Compareerde dezelfde koper en stelde zes hoogen, item Adriaen Helssen twee hoogen,
item dezelfde koper nog één hooge en is de minute neffens mij behoorlijk ondertekend. J. V.
Borghstadt notaris.
In de marge:

Op heden den 28 september 1688 … op dezen coop ... is met uijtganck
dese selve Henderick Verswijvelt cooper gebleven, coram scabinis
collegialiter, henr. Vermeeren.
WLO-OGA742-302

Op heden deze 12 april 1688 voor mij notaris tot Westerlo residerende en in de presentie
van de getuigen na genoemd, compareerden den eerwaarde heere mijn heeren Gregorius
Piera en Mattheus Smits proviseurs van de abdij van Tongerlo, welke comparanten als
gemachtigden van mijnheer De Vroij pensionaris van Loven bekenden verkocht en in erfdom
over gegeven te hebben met aggregatie van den hoogwaardigste heer den prelaat van
Tongerloo aan Peeter Mertens en Elisabeth Van Dommelen hier present en de koop
accepterende (van) zeker huis, stallingen, schuur en hof genaamd “ den herte “ zo en gelijk
’t selve gelegen behoudende daar de heere proviseurs zijn reserverende een perk in den
hof. Komende zuid aan den hof van Hendrick Verbist, west aan de straat gaande van
Westerlo naar Tongerlo, noord aan “ de leugen “ en oostwaarts aan de voorzegde erve van
’t huis, af te meten met een rechte linie van den hoek van de haag van Hendrick Verbist tot
op de leugen. Volgen de condities van verkoop ...
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Verkocht voor de somme van twaalf honderd guldens wisselgeld, de meerdere somme van
acht honderd guldens zullen blijven staan op de voorzegde huizinge, stallen, schuur en hof
tegen vier ten honderd. Coram Arnoldus Van Den Heuvel en Hendrick De Bott als getuigen
hiertoe geroepen. Quod Attestor Ambrosius Egidij not publ.
WLO-OGA742-304
Papieren rakende de goeden van Mons. Egidij, 1687.
Op heden den 15de september 1688 voor mij notaris residerende tot Brussel en ter presentie
van de getuigen nagenoemd compareerde de zeer eerwaarde heer Jeronimus Brugmans
licentiaat in de rechten en koordeken in St. Jacobs binnen Antwerpen als executeur van het
testament van den heer Peeter Pauwels Therij, den welke ingevolge van het contract bij
hem aangegaan den vierden januari 1687 voor den notaris Lodewijcx binnen Antwerpen
met den heere Raedt vander Bruggen cum suis en van den declaratie bij den heere Vander
Brugge cum suis gedaan en getekend in de presentie van den heere secretaris Nauts, heeft
geconstitueerd gelijk hij constitueerde mits deze onherroepelijk den persoon van Jacobus
Cools om in zijn naam te erven en te goeden Sr. Ambrosio Egidij in het groot huis met het
klein daarnaast gelegen onder Westerlo, breeder in den voorgaande contract vermeld, den
comparant in zijn voorzegde kwaliteit daarvan te onterven ende verder te doen en passeren
alle wettelijke acties. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Brussel ter presentie van Peeter
Cannaerts en Guilliam De Trij als getuigen. Quod attestor, N. Melchior notaris.
WLO-OGA742-306
Op heden den 16de maart 1688 heeft Jan Van Geel verkocht op het behagen van Dionijs
Van Lier erfgenamen aan Cornelius Blanckers zeker perceel land gelegen op “ het
sammels velt “ groot omtrent een half bunder, waarvan Cornelius Blanckers heeft het part
van Dionijs Van Lier te weten de helft van het half bunder. Palende oost de veltstraet, zuid
Adriaen Everaerts, west Adriaen Everaerts en noord Huijbrecht Michielsen …
De koper stelt op dit perceel 3 hoogen, Bertel Van De Sande stelt nog een hooge, de koper
stelt nog 2 hoogen in de presentie van de getuigen. Op heden 5 april 1688 de kaars
ontstoken zijnde is met den uitgang …
WLO-OGA742-307
Extract uit schepenen register des lands en markizaat
Westerlo waar in onder andere staat als volgt.
Op heden dezen 22ste september voor de officie en schepenen nagenoemd compareerde
Jacobus Cools als last en procuratie hebbende van den zeer eerwaarde heer Jeronimus
Brughmans Licentiaat in beide de rechten en koordeken van St. Jacobs binnen Antwerpen
als executeur van den testament van den heere Peeter Pauwels Therij, gepasseerd
dezelfde procuratie voor den notaris Melchior en getuigen daarin begrepen van 15
september 1688 alhier voor ons getoond en gebleken, ingevolge van den contracten bij hem
aangegaan den 4de januari 1687 voor den notaris Lodewijckx binnen Antwerpen met den
heere Raad Vander Bruggen cum suis en van den declaratie bij den voorzegde heere
Vander Bruggen cum suis gedaan en getekend en bekende dienvolgens verkocht en
overgeven te hebben aan Ambrosius Egidij, zeker groot huis met het klein daarnaast
staande, schuur en hof daaraan, zijnde gelegen alhier in de Plaetse tot Westerlo.
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Palende oost de derfgenamen Gommar Vincx, zuid de cleijn laecke of “ het riet “ west den
… en noord de Plaetse. Voor los en vrij behoudelijk de som van veertien honderd guldens
die uit kooppenningen tot behoeve en tot profijt van den heere Constantinus Vanden
Bruggen cum suis griffier van zijn Brab. Raede … Actum coram den heere drossaard Van
Berousel en Peetermans schepene op datum als boven.
WLO-OGA742-309
Op heden den 15 januari 1688 heeft Adriaen Verachtert vader van de wezen achtergelaten
bij wijlen Anneken Helssen met Christoffel Laurijs voogd over de voorstaande wezen
verkocht aan Nicolas ... die bekent gekocht te hebben … Wouter De Bal notaris.
WLO-OGA742-311
Op heden den 16 januari 1688 heeft Adriaen Verachtert als vader van zijn kinderen
verwerkt in zijn huwelijk bij wijlen Anneken Helssen met Christoffel Laurijs voogd over de
voorstaande wezen verkocht aan Anthoni ... die bekent gekocht te hebben … Wouter De Bal
notaris publ.
WLO-OGA742-312
Op heden den 19 maart 1686 compareerde voor mij ondergeschreven notaris en present de
getuigen hier onder te noemen, den eerzame Dilis Van Echelpoel den welke bekende
verkocht te hebben, aan Balthasaar Vanden Brande, alhier present en de koop
acceptertende zeker wegde genaamd “ het venneken “, gelegen noord de straete, zuid
Christiaen Stevens aan den koper wel bekend en dat om en voor de som van honderd
twintig guldens … Aldus gedaan en getransporteerd ten dage en maande als boven en in de
minute dezer bij comparanten neffes mij notaris ondertekend. J. V. Borghstadt.
Eodem zijn gecompareerd Balthasar Vanden Brande en stelde twee hoogen, Jan Van
Meerberghen Adriaenssone nog één hooge item de voorzegde Vanden brande nog één
hooge.
WLO-OGA742-314
Op heden den 7 januari 1685 zullen de gelijke kinderen en erfgenamen Joannes Vera
publiekelijk naar voorgaande kerkgebod verkopen zeker huis en annex, aan dezelfde
erfgenamen verstorven bij de dood van Adriaen Vera hetwelk gelegen is tot Heultcken,
groot omtrent een half bunder. Palende oost de Lindestraat, zuid de Heyrbane, west Jan Van
Kiel en noord den loop.
Opgeroepen zijnde de voorschreven erve is afgemijnd als meestbiedende bij Bastiaen Van
Passel voor de som van 97 guldens en stelde hierop 5 verdieren, Adriaen Peeters stelde
een hooge bij. Aldus gedaan en gepasseerd ten dage maande en jaar als boven, present
den eerwaarde heer Martinus Lijsen en Anton Steufelens als getuigen. Op heden 6de januari
1684 heeft de meijer Mangelschots op de voorzegde koop zes hoogen gesteld, ter
presentie van Machiel Nuijens en Wouter Janssens. Op heden den 7de januari 1685 heeft
Balthen Van Passel op de voorzegde koop één hooge gesteld, present Adriaen Peeters en
Wouter Janssens. Op heden den 3de april 1691 heeft den meijer Mangelschots op de
voorschreven koop (3) hoogen gesteld, ter presentie van … Box en Antoni …
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WLO-OGA742-318
19 april 1689, Conditie Francois Verrijt aan Ida De Winter.
Op heden den 19de april 1689 zo heb ik hier gecompareerd Francoos Verrijt beneffens
Christina Van Gompel zijn huisvrouw en hebben verkocht aan Ida De Winter een zeker
stuk beemd, genaamd “ de recht “ groot omtrent de negentien rooyen min of meer. Palende
oost de voorschreven Ida De Winter, zuid den heer van Lierselinge, west den zelfde heer en
noord het besloten nonnenklooster tot Herentals, en dat voor de somme van vijf en zeventig
guldens peerts coop steerts coop.
Zal hetzelfde goed erve conveniëren te half maart nakomende 1690, t’ oorkonde ende
tekenen deze waarheid hebben de voorzegde comparanten beneffens mij Jan Van Dijck en
de getuigen onder genoemd behoorlijk ondertekend. Nicolaes Roelarts, Dilis De Custer.
WLO-OGA742-318
Scheiding en deling, Olen, 20 september 1689.
Scheiding en deling der gelijke kinderen van wijlen Peeter Vermiert 31 daar moeder af was
Cathelijn Deckers door dezelfde dood op hun verstorven, namelijk Jan Vande Bruel
nomine uxoris hiertoe refererende en Jan Van Isschot (als rechtelijke momboir) en Jeroen
van Beijlen als momboirs van de achtergelaten wezen van wijlen Willem Goir en Machiel
Vermiert ten deze uit de wet gekozen en aan hun gegeven, dewelke scheiding in twee
kavels is gesteld als hierna is volgende.
Ten eerste voor de eerste kavel werd gesteld zeker huis met de stal, met het binnenblok
daaraan gelegen, groot omtrent een zille, met den hof gelegen alhier tot Boickel. Palende
oost Anna Verboven, zuid Adriaen Meijnten, west Jan Van Isschot en noord den aard alhier.
Item alsnog een zille gelegen in “ de langebempt “ onder de vrijheid van Geel. Palende oost
... (leeg), … en noord op de Nete rijdende met de erfgenamen Merten Meer. Item alsnog een
half derdel in “ ’t achterste geruijm “. Palende oost de Nete, zuid Peeter Hermans, west
Peeter Oijen cum suis en noord de Nete. Item zeker beemdeken alhier gelegen genaamd
“ het baggerbeemdeken “ groot een half zille. Palende oost Guilliam Broeckhoven, zuid Jan
Daems, west Jan Chrickers en noord Peeter Hermans of Jan Hermans. Item een heide groot
omtrent een zille gelegen in ” de neerheijde “. Palende oost den aard. En is deze kavel naar
voorgaande loting bevallen aan Jan Vande Bruel getrouwd met Anna Vermiert.
De tweede kavel: ten eerste werd gesteld zeker block genaamd “ het leenblock “ zijnde leen
onder zeker boeksken alhier, groot 106 roeden. Palende oost Peter Verhagen, zuid Willem
Van Eijnde, west Jan Verboven en noord de voorzegde Van Eijnde. Item zeker block
genaamd “ het laer “ groot een half zille. Palende oost Geert Mennekens, zuid Peeter
Peeters, west Jan Heijlen en noord Peeter Hermans. Item alsnog een zille land gelegen in
“ de gestel “. Palende oost Anna Hermans, zuid Jan Bellens, west Merten Spapen en noord
Jacob Verherstraeten. Item alsnog een derdel in “ het voorste geruijm “. Palende oost Jan
Cluijts, zuid Huijbrecht van Genechten, west Merten Verbiest en noord de Nete. Item alsnog
een heide genaamd “ de bauwersheije “ groot omtrent ander hale zille. Palende oost
Adriaen Smets, zuid Adriaen Helsen, west de straat en noord Peeter Verboven. En is deze
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kavel naar voorgaande loting bevallen aan (de) achtergelaten kinderen van wijlen Willem
Goir 32 en Magriet Vermiert ten overstaan van de voorzegde voogden.
WLO-OGA742-321
Naardere scheiding en deling tussen de gelijke kinderen van wijlen Willem Goor en Magriet
Vermiert over de tweede kavel hiervoor gevallen aan dezelfde # en de goederen van hun
ouders wijlen Willem Goir en Magriet Vermiert, ten overstaan van de voorzegde voogden
over de minderjarige weze met name Merten Goir hiervoor gementioneerd, mitsgaders
Peeter Truijens nomine uxoris alhier present consenterende daartoe, dewelke zijn gevallen
zo hier na is volgende.
De eerste kavel. Ten eerste voor de eerste kavel werd gesteld “ het leenblock “ gelegen en
palende als voorschreven tweede kavel. Item zeker stuk land genaamd “ het segers ven “
groot een zille. Palende oost Jan Verbiest zuid Jacob De Haen, west dezelfde en noord
Cornelis Vleugels. Item zeker dries genaamd “ de heije “ groot een half boender. Onverdeeld
met zijn broer in’t geheel een boender. Palende oost de helft, zuid Peeter Willems, noord en
west de straat. Item zekere heide genaamd “ de bauwensheijde “ gelegen en palende als in
de tweede kavel voorschreven. Item een heide genaamd “ de ilderheije “ groot een zille.
Item zeker hooiwas gelegen in ’t Geels broeck op “ hoogh goir “, groot 25 roeden. Palende
oost Merten Goir, zuid Merten Verluijten, west Jan Laenen … Item een derdel in ’t voorzegde
geruim, gelegen en palende als in de tweede voorschreven kavel. Item zeker derde part van
een dagmaal beemd, gelegen onder de stad van Herentals onverdeeld met Jan Verbiest en
Anna Vermiert. Item alsnog zekere helft van 350 guldens kapitaal staande aan Jan Van
Eijnd tot 175 guldens voor zijn …En is deze kavel na voorgaande loting bevallen aan
Martinus Goir ten overstaan van de voorzegde voogden.
De tweede kavel. Ten eerste werd gesteld het blok genaamd “ Philips maijens block “ groot
ander halve zille Palende oost Merten papen, zuid Elisabeth Verheijen, west Merten Goir en
noord Merten Peeters. Item een zille land gelegen in “ de gestel “, groot en palende als in de
tweede kavel voorschreven. Item een half zille land gelegen op “ ’t laer “, groot en palende
als in de voorzegde kavel. Item zeker half bunder heide of dries genaamd “ de corte bedde “
onverdeeld met zijn zwager, groot in het geheel een bunder. Palende oost de veldstraat, zuid
Peeter Willems, west de wederzijde en noord de straat. Item alsnog een half bunder heide in
de “ ‘t eert beempt “ met Adriaen Daems en Peeter Vermeulen erfgenamen. Item een
heide genaamd “ de cruijsheijde “ groot anderhalve zille. Palende oost Jan Peeters, zuid
Cornelius Sgrooten, west mr. Merck Bulckens en noord de straat. Item een heike, groot
anderhalve zille. Palende oost Peeter Hermans, zuid en west de straat en noord Geert
Helsen. Item een zesde part in een beemd, geheten “ voldermans bempt “. Palende oost de
kinderen Jan Van Isschot erfgenamen. Item zeker perceel hooiwas geheten “ de weer
heijde eussels “, groot een half bunder, palende oost … (leeg), zuid … (leeg), west Jan Van
Genechten en noord Jan Broeckhovens. Item een perceel hooiwas geheten “ den reije “
groot een zille, onverdeeld met Merten Goir. Item de wederhelft van de voorzegde rente tot
350 guldens kapitaal aan Jan Van Eijnd tot 175, zijnde in het geheel gegoed op hetzelfde
huis en is deze kavel naar voorgaande loting bevallen aan Peeter Truijens getrouwd met
Cathelijn Goir.
Welke voorzegde kavels zo de kavel in de eerste als tweede scheiding en deling,
verklaarden de comparanten te houden voor goed, vast en van waarde … Actum 20
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september 1689, coram den meijer Lodevicus Wuijts, Jeroen Van Beijlen en Merten
Verluijten schepenen.
WLO-OGA742-325
19 april 1689, Erfenis van wijlen Jacques Van Kerckhoven.
Op heden den 19 april voor ons J. Peetermans en J. Van Kerckhoven schepenen des lands
en markizaat van Westerlo compareerden den heer Jacques De Rest drossaard alhier en
Juffrouw Cornelia De Verginis zijn huisvrouw bij consent dezelfs haar man bijgestaan met
een vreemde voogd en verklaarden te landeren en apporteren alzulke twee akkoorden als
den heer advocaat Diepenbeeck en zijn huisvrouw voor schepenen der stad Antwerpen op
den 23 oktober en 10 november van voorleden jaar 1688 zo in hun eigenaam als in den
naam der comparanten hebben aangegaan met en wegens Juffrouw Anna Theresa Goris
weduwe van wijlen Sr. Franciscus Van Kerckhoven cum suis erfgenaam van Sr. Michiel
Vanden Kerckhoven en met Sr. Jan Baptista Hamelincx q.q. de scabinale instrumenten
van welke twee akkoorden de comparanten verklaarden geheel overlezen en wel verstaan te
hebben. En consenteren de comparanten de heer Moortgat koopman tot Antwerpen om van
hunnen ‘t wege ontvangen dit deel aan hun competerende bij de twee akkoorden beloofd
aan de erfgenamen De Verginis en daarvan in den naam van hun constituanten kwitantie te
geven … de comparanten de macht aan hun gegeven bij de heeren borgemeester en
schepenen der stad Antwerpen met marginale appostille … dezer maand april. Des
oorkonde hebben wij schepenen voornoemd deze laten schrijven door onze secretaris.
WLO-OGA742-326
Compareerde Jacobus De Rest drossaard van het markizaat van Westerlo en Juffrouw
Cornelia De Verginis zijn huisvrouw en hebbende volle en speciale procuratie of macht
gegeven aan den persoon van Mr. Servaes Roovers wonende tot Wouw om een somme
van duizend guldens met den intrest van dien … daarvan zijnde en bij wethouders van
Roosendael gegeven op den zevenste van april van dit jaar 1689 ten laste van de
erfgenamen van Christiaen Degijn en Maria Vander Vliet en de kwitantie van zijn
ontvangst te geven mitsgaders ook te geven cessie uit de naam van hen comparanten aan
de voorschreven gecondemneerden ten last van de erfgenamen van wijlen Jonker Dierick
Van Deventer en dezelfs weduwe Jacobmina Goevaerts opdat zij gene indemniteit tegens
dezelfde zouden mogen vergaan … deze 24 mei 1689
WLO-OGA742-327
Conditie en voorwaarden in dewelke de voogden van de achtergelaten kinderen van wijlen
Jan Sijen zullen verkopen op hoogen en uitgang der brandende kaars na voorgaande
kerkgebod, autorisatie en wet alhier gedateerd den 22 januari 1689, zeker perceel land
genaamd “ den boterweg “, groot twee zillen. Palende west den kopers erve, oost de
weduwe Vermeeren, noord de veldstraat en zuid de weduwe van Peeter Vermeerbergen.
Item garanderen dezelfde verkopers dit voorschreven perceel erve voor los en onbelast tot
op een halve koren (chijns) jaarlijks aan den H. Geest van Westerlo.
En is dit perceel van erve toegeslagen aan Jan Vermeerberghen Adriaensone en dat voor
de somme van twee honderd veertig guldens en stelde volgens conditie vijf hoogen,
Joachim van Hout nog één hooge, de koper Jan Vermeerberghen nog één hooge, ter
presentie van Merten Soeten en Jan Van Leuffel getuigen. Qoud attestor J. V. Borghstadt,
notaris.
WLO-OGA742-329
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de voogden van de achtergelaten kinderen Jan
Sijen zullen verkopen op hoogen en uitgang der brandende kaars, gedateerd 22 januari
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1689, zekere zille land gelegen op “ den kruisweg “. Palende oost Paulus Verluijten
erfgenamen, west Jan Baten, zuid Machiel Lemmens erfgenamen …
En is dit zille land hiervoor gepreciseerd aangeslagen aan Merten Soeten om en voor de
som van honderd en vijf en dertig guldens en stelde als volgens conditie vijf hoogen, item
Jan Verleuffel Willemsone nog één hooge, item Merten soeten alsnog twee hoogen.
Actum 22 januari 1689 ter presentie van Jan Vermeerbergen en Jan Van Leuffel als
getuigen. Quod attestor J. V. Borghstadt, notaris.
WLO-OGA742-331
Op heden zes januari 1689 compareerde voor mij onder geschreven notaris tot Zoerle
Paerwijs residerende en in de presentie van de getuigen hier onder te noemen den eerzame
Paulus Soeten dewelke wel en degelijk bekende verkocht te hebben aan den eerzame
Merten Soeten zijn broer alhier present en de koop accepterende van zekere weide gelegen
tot Strateneijnde, groot omtrent anderhalve zille. Palende oost Hendrick Soeten, zuid ‘S
Heerenstrate, noord Jan Soeten en west Jan Goovaerts. Voor welk perceel weide de
voorschreven Merten Soeten ten dage der goedenis beloofde te betalen de som van twee
honderd guldens. Actum ut supra ter presentie van Antoni Douwen en Peeter Molenberghs
getuigen. Quod attestor J. V. Borghstadt, notaris.
WLO-OGA742-333
Conditie volgens dewelke Merten Verluijten en … (leeg) als rechterlijke voogden van de
onmondige kinderen van wijlen Jan Sannen en Anneken Verbist zullen verkopen ten
hoogste en schoonsten aan de meest door voor biedende alle haafelijke meubelen ten
sterfhuizen bevonden op de volgende condities:
Ten eerste worden de voorzegde goederen verkocht met oproepen des vorsters zodat
degene die na drie kopslagen den hoogsten inzetter zal wezen, zal koper blijven in zo verre
hij vorster hem niet en heeft verabuseerd (vergist). Item zullen kopers gehouden zijn te
betalen van iedere gulden hunner kooppenningen eene stuiver, halve gulden naar advenant
zonder korten aan hunne kooppenningen op conditie voorschreven voor lijfkoop. Item voor
elke koe voor drinkgeld voor die maerte zes stuivers, zonder korten als boven.
Den haver met de veertel voor 2 – 6 - ½
Zes veer telen een half facit 15 guldens 2 stuivers 1 grt.
Jan Vermeerbergen.
Copije. Gezien bij schepenen van den lande en markizaat van Westerlo de voorzegde
conditie en clausule van voluntaire condermatie daarin geïnsereerd en mits de dissalianten
in gebreke blijven van aan deze conditie te voldoen niet tegenstaande minnelijke
vermaningen dienvolgens ten verzoeken des voorschreven voogden en ter behoorlijke
manische des heeren drossaards recht doende, verklaren en wijzen de voorschreven
conditie tot last van den gebreke in al haar clausule en punten executabel cum expensis.
Actum in collegio deze 6 september 1678 en was ondertekend Henr. Vermeeren.
Andere copije. Gezien bij schepenen de voorschreven condensatie en vonnis van den 6
september 1678 en mits de suprematie deszelfs verklaren dezelfde te vernieuwen en tot last
van de gebrekkelijke en namelijk Jan Vermeerbergen wijzen executabel. Actum in collegio
van schepenen deze 6 december 1689 ondertekend Jan Vermeeren secretaris.
WLO-OGA742-335
Extract getrokken uit de conditie van verkoping van erfgronden zo die gelegen zijn onder
Hulshout als Heist wegens de erfgenamen Peeter Van Dijck Adrianssone van het goed aan
haar verstorven bij de dood van haar grootmoeder Catlijn Van Den Cloot.
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Op heden deze 1 maart 1689 hebben de voorstaande erfgenamen het voorstaande
schaarbos groot omtrent een bunder renende oost de straat, zuid “De Steenmans Eussel “,
west Jan Van Boeckel erfgenamen en noord ... Bocx aldus tot Hulshout gelegen ... en
verkocht aan Jan Vanden Bruel voor 75 guldens.
WLO-OGA742-336
Extract getrokken uit zekere conditie van de kinderen Peeter Van Dijck Adriaenssone over
de verkoop van de erfelijke goederen zo die gelegen zijn onder Heist als Hulshout waar
onder andere staat als volgt:
Item deze voorschreven kopen zullen hebben zijne behoorlijke drie kerkgeboden en daar na
de kaarsbrandinge tot zo wanneer eenieder zal mogen hoogen stellen doende iedere hooge
de som van twee guldens …
Opgeroepen zijnde de erve genaamd “ den boonen hof “ is afgemijnd als meest biedende
bij de meijer Mangelschots voor de som van vier honderd en twintig guldens en den
voorzegde stelde op de voorzegde koop twintig hoogen … Op heden dato compareerde
Antoni Kerseleirs en stelde tien hoogen op de voorzegde koop, ter presentie van Jan
Heyaerts en Casimirus Bosch. Op heden den 8 februari 1689 compareerde Helena Smaers
weduwe Merten Dauwen en heeft gesteld op deze koop twee hoogen, ter presentie van Jan
Turlincx en Jan Boecx.
WLO-OGA742-338
Op heden 11 juni voor mij secretaris des land en markizaat Westerlo, Olen en de schepenen
als getuigen onder genoemd compareerde Adriaen Maes 33 woonachtig tot Meeren gehucht
van Olen en bekende schuldig te wezen (aan) Adriaenken Tubbacx weduwe wijlen
Sebastiaen Helsen of haar kinderen voor het kapitaal en aan haar voor de touchte een
personele obligatie van zes honderd guldens eens belovende daarvan jaarlijks te betalen
den intrest ...
Tot redemptie die altijd zal vermogen te geschieden met gelijke zes honderd guldens,
verobligrende daar voor zijn persoon en al zijn goederen waar of tot weke plaatsen gelegen
verstorven verkregen of te verkrijgen met speciale procuratie aan … (leeg) en alle toonders
dezer om de rentheffers op zijn goederen te vestigen en erven informa met renunciatie als
naar recht. Actum coram Jeroen Van Bijlen en Merten Verluijten schepenen als getuigen.
Henr. Vermeeren secretaris.
WLO-OGA742-339
Ik ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Bartholomeus de
som van twintig guldens over en derde part van een rente van drie honderd guldens
kapitaals intrest zonder pro auditie van alle verdere gerechtigheid deze twaalfde juli 1600
negen en tachtig, ondertekend Catharina Loverus.
WLO-OGA742-340
Op heden deze eerste april voor mij secr. des lands en markizaat van Westerlo en de
getuigen nagenoemd compareerde Jan Gauwkens ter ene en Hendrick Van Dinghenen
ten andere, welke comparanten verklaarden in minnelijke verakkordeerd te wezen rakende
de limieten tussen de huizen van den eerste comparant en van de huizingen der tweede
comparant en dat op conditie als volgende:
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Ten eerste zal den tweede comparant vermogen te bouwen of timmeren in de huizingen van
den eerste comparant, mits hij tweede comparant moeten trekken tussen de twee huizingen
een stenen muur tot aan de zolder van de huizingen van den eerste comparant # en
dezelfde muur of gevel gelijkende van overhoudende hij eerste comparant vermogen te
maken een gat in den zelfde muur.
Item zal hij tweede comparant vermogen te voeren door de stallingen van den tweeden
comparant ingeval enig mest, stro, hooi of enig dergelijke willen voeren in zijnen hof en in
geval hij eerste comparant waren bouwende een schuur alhier, zijn huizinge zal hetzelfde
vermogen te voeren mits eerst en voor al vragende of zeggende, en zal hetzelfde zo lang
staad grijpen als de huizingen van den eersten comparant zal wezen in den naam van zijne
erfgenamen en niet langer.
Item zal hij tweede comparant schuldig wezen daarvoor te geven de som van vier pattacons
een halve waar door die oude palen dood en te niet zijnde dan zulke stellen nieuwe palen
van den muur voor en achter die huizingen op te richten van de haag en zo op de oude haag
voorts door alle het gene voorschreven verklaren partijen te houden voor goed, vast en van
waarde onder verbintenis obligatie en renunciatie prout in forma, ter presentie van Carel
Dassaert en Jan De Boek als getuigen hier toe geroepen
WLO-OGA742-342
Rekening Elisabeth Van Rijmenam, weduwe wijlen Jan Ven alsnu getrouwd met Jan
Vekemans over de huur als dezelfde hebben gehad van huizinge etc. van haar moeder
Anna Tibours sedert het jaar verhuring gehouden den 13 september 1689.
-

-

Ten eerste is schuldig van den jare voorlijf te verschijnen half maart 1690, veertig
guldens.
De korpenpacht negen veertelen koren.
Item alsnog ontvangen van Jan Neijs van huur, zes guldens en in koren zes
veertelen en twee leupen. Hiervan moet hebben den pastoor van Herselt drie
veertelen, blijft 12 ½ …
Item is dezelfde schuldig over de koop van het huis volgens conditie daarvan zijnde
de som van zes honderd zes en zestig guldens.
Item is dezelfde schuldig over verkochte goederen aan Egidius Mertens en Peeter
Mertens de som van vijf en twintig guldens.

Som totaal alhier van het gene schuldig is van wege ter somme van zeven honderd zestig
guldens en zes stuivers.
Uitgaven tegen over den voorzegde ontvangst:
-

-

Ten eerste aan hunne moeder als blijkt bij de conditie één en twintig guldens met drie
guldens voor reparatie, samen 2 guldens. Item aan mijnheer De Bie als blijkt bij
kwitantie de som van zes guldens, rest 1688-1689 24 gl.
Item aan Geeraert Gilis kerkmeester op korting van de kerke rechten, tien guldens
en 10 stuivers.
Item heeft dezelfde alsnog betaald aan Mr. Cornelius Caers als borgemeester op
korting van de dorpslasten de som van drie en twintig guldens en vijftien stuivers.
Alsnog betaald aan onkosten gerezen in de begrafenis van de moeder als blijkt bij
dezelfs specificatie zeven guldens en negentien stuivers ½.
Alsnog betaald aan Jan Iemants zes stuivers een halve.
Item alsnog betaald aan Jan Peetermans over een jaar intrest aan de gilde van
Westerlo twee guldens.
Item betaald aan Egidius Wijnants voor gedane reizen ten tijde van de uitvaart van
haar moeder zes guldens zestien stuivers.
Item betaald aan Hendrick Vermeeren stadhouder van leen en over recht en kosten
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van Leen en de som van één en twintig guldens.
Item betaald aan Rosa, rentmeester van chijnsen van den heere Hertog van Holstein
over verlopen chijnsen aan onkosten de som van zeven guldens vier stuivers een
halve.
Item betaald aan Jan Stuers over 20 penningen en aan de collecteur van dezelfde in
het jaar 1689 de som van drie guldens zestien stuivers.
Item betaald over een obligatie van twee honderd guldens … aan de kanunnik en het
gasthuis.
Item neemt dezelfde tot haar last een personele obligatie van 216 guldens kapitaal is
hebbende den eerwaarde heer De Bie als secretaris van het kasteel van Westerlo.
Item neemt dezelfde tot haar last vijf en twintig guldens kapitaal aan de infirmerie van
Herentals …
Item neemt dezelfde tot haar last veertien guldens kapitaal aan de Gilde van
Westerlo ten laste van het gelijke sterfhuis was pretenderende.
Item alsnog twintig guldens aan de weduwe Gregoir Mattheij ten laste daarvor was
pretenderende.
Item neemt dezelfde te betalen aan verkoops intrest, komen te bedragen in het
geheel ter somme van twee en twintig guldens zestien stuivers.
Item neemt dezelve te betalen aan Ambrosius Egidij het gene de verkoop van … ter
some van zes en twintig guldens.
WLO-OGA742-344

Conditie van Hendrick Hendricx, 1690.
Conditie waarop Hendrick Hendricx getrouwd met Maijken Wils tezamen zullen verkopen
ten hoogste en ten schoonsten aan die den palmslag zal bekomen eerst zeker vijf en een
half bunder land, gelegen alhier op de bist zo hetzelfde in zijn palen is liggende, los en vrij
van chijns als anderszins gedeeld tegen Anna Wils en Elisabeth Wils oostwaarts gelegen.
Ingemijnd bij Jan Peetermans voor twee honderd guldens en stelde twintig hoogen, present
Jan Van Oijstaijen en Peeter Vincx als getuigen. Op heden 19 januari 1690 de kaars hier
over ontsteken zijnde is met uitgang der zelfde Jan Peetermans koper gebleven, present
Hendrick Vermeeren meijer, J. en Guilliam Verboven Laeten.
WLO-OGA742-346
Olen, Conditie voor Geertruijt Gijsen aan Hendrick Goir, 1690.
Conditie en voorwaarden waarop Geertruijt Gijsen, bijgestaan met Jan Bertels tot deze
geassumeerde voogd, bekende verkocht te hebben zeker perceel land gelegen tot Meeren
onder Olen, geheten “ het sheeren veld “ aan Hendrick Verluijten alhier present die deze
koop accepteerde. Palende oost Jan Vanden Perre Janssone, zuid zijn eigendom, west de
straat en noord Hendrick Slegers, en dat voor de som van zes honderd vijf en zeventig
guldens.
Dit pand te aanvaarden den dag der goedenisse. Matthijs Kerckhofs stelde nog één hooge,
den voorzegde Hendrick Verluijten nog twee hoogen. Aldus gedaan deze 19 oktober 1690,
ter presentie van Matthijs Kerckhofs en Jan Haverens als getuigen. Quod attestor Ant.
Wuijts.
Compareerde Margarita Kerckhofs huisvrouw van Hendrick Verluijten 34 dewelke op deze
koop alsnog tien hoogen stelde, Matthijs Kerckhofs stelde nog één en de voorzegde
Margarita Kerckhofs ook nog één op heden deze 21 oktober 1690 ter presentie van
Gijsbrecht Gijsen en Peeter Meer als getuigen.
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Compareerde Hendrick Goir dewelke op deze voorschreven koop nog veertien hoogen
stelde, Willem Van Springel stelde nog één en den voornoemde Hendrick Goir stelde ook
nog één hooge. Aldus deze 3 november 1690, ter presentie van Gijsbrecht Gijsen en Jan
Cools als getuigen.
Compareerde de voorzegde Hendrick Goir dewelke op deze koop nog vier hoogen stelde
op 3 november 1690, ter presentie van Jan Bertels en Jan Cools.
Achtervolgens de voorzegde conditie en met consent van partijen de kaars ontstoken, zo
heeft Matthijs Kerckhofs boven de voorschreven nog vijf hoogen gesteld en Hendrick Goir
nog zeven en is in het vallen dezelfde den voorschreven Hendrick Goir koper gebleven.
Aldus deze 11 november 1690, ter presentie van Gijsbrecht Gijsen en Jan Bertels als
getuigen.
WLO-OGA742-349
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke den heer Jacques De Rest drossaard des
lands en markizaat Westerlo als last en procuratie hebbende van Sr. Jacobus Dias
gepasseerd dezelfde procuratie voor de notaris … (leeg) ... in date … (leeg) zal verkopen ten
hoogsten en schoonsten alle man evenaar zekere huizingen met appendentien en
dependentien, met omtrent zes zillen land zijnde leengoed van zijne hoogheid den heere
Hertog van Holstein als markies van Westerlo met een half bunder heide zijnde chijnsgoed,
gestaan en gelegen in “ de Vijfhuizen “ alhier tot Westerlo. Volgen de verkoopsvoorwaarden
...
Ten eerste worden de voorschreven goederen zo leengoed als chijnsgoed verkocht met
hoogen of verdieren … etc.

WLO-OGA742-351
Monsieur Giede notaris van de markiezaat van Westerlo wonende in “ de Wildeman “ tot
Westerlo. Lier den 10 november 1690.
Mijn kozijn,
Naar groetenisse ick laet Ull weten dat ick deze brief ontvangen hebben en Ull schrijft mij
van den persoon die heet Magrita Aerts jonge dochter die selfs mij honderd guldens gedaan
kapitaal ende dat tegens 5 guldens ten honderd ende zal verschijnen deze 16 november
anno 1690, gelieft het laten te passeren wettelijk het geene dat Ull daarvoor verschuld zal
zijn, ick Ull veel contentement geven ende gelieft mij een letterken mede te schrijven met
den brief wat het import telt Ick sal Ull ook dienst doen daar het mij mogelijk kan wezen
Ick geve Ull volle autorisatie. Franciscus Janssens en de Maria Van Rijmenant.
De dochter die mij het goet gedaen heeft heet Magrita Aerts wonende tot Lier ... vollen
contsent.
WLO-OGA742-353
Conditie voor Joris Saelen, 1690.
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Joris Saelen getrouwd met Anna Peeters
weduwe wijlen Joachim Bourbon in zijn leven gewezen voogd van de wezen wijlen
Guilliam Bogaerts en Maria Peeters, mede als hier tot speciaal gelast door de heren
weesmeesters der stad Antwerpen, zal verkopen de na gespecificeerde erfgoederen ter
hoogsten en schoonsten, en dat met oproepen der stadhouders, zo dat degene die de
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palmslag zal komen te obtineren … Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
Ten eerste werd opgeroepen een perceel land, groot omtrent een derdel gelegen aan “ den
dennenbos “ en is gemijnd dor Joris Saelen voor de som van negentig guldens en stelde
vier verdiener, Peeter Van Linthout stelde nog één verdier. Joris Saelen stelde alsnog
twee verdieren. Aldus gedaan ten huize van den verkoper deze 1 juni 1690, ter presentie van
Martinus Helsen en Jan Marinus Smets als getuigen.
WLO-OGA742-357
Op heden 25 november 1690 compareerde voor mij Hendrick Helsen daar moeder af was
Catharina Spapen als voogd van zijn zusters en broeders als gelaste en geauthoriseerd
zijnde van Geeraert Helsen mede voogd en toeziender van de wezen Adriaen Helsen.
Item is mede gecompareerd de weduwe Jan Spapen 35 namelijk Dimpna Peeters met
authorisatie van haar kinderen. Ook gecompareerd Nicolas Huijsmans mede erfgenaam en
zwager van de voorschreven principale voogd Hendrick Helsen, welke voorzegde voogden
verklaarden verkocht te hebben zeker perceel land en heide groot omtrent zes of zeven
zillen, geheten “ de hooge bleeck “ gelegen op de Haperstraete onder Olen. Palende oost
Peeter Van Sprengel, zuid de erfgenamen Michiel Bellens, west Peeter Mertens en noord
Willem Wuijts en meer anderen.
Verkocht aan Peeter Peeters 36 Peeterssone en Maria Van Genechten zijn tegenwoordige
huisvrouw en dat voor de som van twee honderd en vijf en zeventig guldens. Actum dag,
maand en jaar als boven ter presentie als voor en de goedenis zal geschieden na drie
zondagse kerkgeboden.
Op deze voorzegde koop stelde Peeter Peeters acht hoogen, item Jan Dams nog twee
hoogen, item stelde Peeter Peeters op deze koop dertien hoogen. Adriaen Verstappen
stelde op deze koop één hooge. Item steldede vooorzegde koper Peeter Peeters nog drie
hoogen en afgevraagd zijnde is den voorzegde Peeter Peeters … Item daarna compareerde
Willem Sijen de welke twee hoogen stelde maar daarna door moderatie en tussenspreken
van goede mannen … den voorzegde koper Peeter Peeters koper van het voorzegde goed
moet deze voorzegde hoogen die Willem t’ Sijen hadden gesteld door dronkenschap of
anderszins effenen en dat in presentie van Cornelis Hermans en Adriaen Meir als getuigen.
Op heden deze 4 december 1690 de kaars ingevolge de voorzegde condities ontstoken
zijnde, is met het uitgaan den zelfde Peeter Peeters koper gebleven, coarm den meijer en
Merten Meir als schepenen.
WLO-OGA742-359
Op heden 18 januari 1690 voor mij onder geschreven notaris des Lands en markizaat
Westerlo, Olen etc, en de getuigen na genoemd compareerde Catlijn Verbist weduwe
Jan Knaeps 37 bijgestaan met Peeter Knaeps voogd welke comparant bekende schuldig te
zijn aan Adriana Tubbicx weduwe Adriaen Helsen, haar kinderen en erfgenamen voor het
kapitaal en zij voor de touchte een personele obligatie van honderd vijftig guldens eens,
waarvoor zij beloofde te betalen een jaarlijkse intrest tot zeven guldens tien stuivers of de
gelijke som en verobligerende daarvoor haar persoon en al haar goederen, waar of tot welke
plaats deze gelegen zijn. Actum coram Jeroon Van Bijlen en Merten Verluijten schepenen
als getuigen. Ita est, Henr. Vermeeren, 1690.
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WLO-OGA742-361
13 september 1689, rekening die is doende Elisabeth Van Rijmenam weduwe wijlen Jan
Ven, als nu getrouwd met Jan Vekemans over de huur als dezelfde heeft gehad van de
huizingen etc. van haar moeder Anna Tibourts sedert het jaar of afrekening gehouden op
13 september 1689.
Ten eerste is de voorschreven rendante schuldig van den jaren voorlijf te verschijnen half
maart 1689, als eerste een som van zestien guldens en in korenpacht negen veertelen
koren. Item heeft de rendante alsnog ontvangen van Jan Neijs van huur de som van zes
guldens en in korenpacht zes veer telen en twee loopen. Hiervan moet hebben de pastoor
van Herselt … drie veertelen. Item is de voorzegde rendante schuldig over de koop van het
huis volgens condities daarvan zijnde de som van zes honderd zes en zestig guldens, vijf
stuivers. Item is dezelfde schuldig over het verkocht hout aan Egidij Mertens en Peeter
Mertens de som van vijf en twintig guldens, zes stuivers.
Totaal van hetgeen de rendante schuldig is, en waartegen moet geliquideerd worden de
betalingen en de lasten die de rendante tot haar last heeft, bedraagt de som van zeven
honderd negen en negentig guldens.
Kwijtgeld tegen den voorzegde ontvangst: ten eerste heeft de rendante betaald aan haar
moeder, als blijkt bij de conditie de som van één en twintig guldens en drie guldens betaald
aan reparatie tezamen: 24 – 0. Item heeft betaald aan den eerwaardige heere De Bie op den
intrest van zekere obligatie van 260 guldens kapitaal van wege het beneficie van het kapittel
alhier verschenen te Bamis 168x(?) de som van zes guldens als blijkt bij kwitantie.
Item heeft betaald aan Geeraert Gilis op kosten van de kerkenrechten wegens Anna
Tibourts haar moeder de som van tien guldens en tien stuivers als blijkt bij kwitantie.
Item nog betaald aan Cornelis Caers als borgemeester op korting van dorpslasten de som
van drue en twintig guldens en vijftien stuivers. Item alsnog betaald aan onkosten gerezen in
de begrafenis van de moeder als blijkt bij specificatie de som van zeven guldens negentien
stuivers een halve. Item heeft alsnog betaald aan Jan Iemants de som van zes stuivers een
halve. Item heeft de rendante nog betaald aan Jan Peetermans over intrest die de rendante
cum suis jaarlijks zijn gevende aan de Gilde van Westerlo de som van twee guldens als blijkt
bij kwitantie.
Item heeft de rendante alsnog betaald aan Egidius Wijnants over gedane reizen ten tijde
van de uitvaart der rendante moeder, als blijkt bij de kwitantie, de som van zes guldens
achttien stuivers. Item heeft de rendante betaald aan Sr. Henr. Vermeeren stadhouder van
de lenen over kosten en rechten van het verhef van ” de papeters “, de som van één en
twintig guldens als is blijkende bij dezelfde stadhouder, kwitantie de dato 30 maar 1689. Item
heeft alsnog betaald aan P. Rosa rentmeester van de chijnsen van den heer Hertoge van
Holstein zo over kosten als verlopen … blijkende bij kwitantie de som van zeven…en vier
stuivers een halve. Item heeft betaald aan Jan Steurs als collecteur van de twintigste
penningen in het jaar 1689 als blijkt bij dezelfde kwitantie. Item betaald of overgenomen een
obligatie van twee honderd guldens kapitaal aan de Canonincken en gasthuis tot Geel.
Item neemt dezelfde tot haar last een personele obligatie van twee honderd zestig guldens
kapitaal als is hebbende den eerwaarde heer De Bie als beneficiaal op het kasteel van
Westerlo. Item neemt dezelfde tot hare last vijf en twintig guldens kapitaal als de infirmerie
van Herentals was pretenderende van het gelijk sterfhuis. Item neemt dezelfde tot haar last
veertig guldens kapitaal aan de Gilde van Westerlo, ten laste van het gelijk sterfhuis was
pretenderende. Item neemt alsnog tot haar last de som van twintig guldens als de weduwe
Gregoir Matthé ten laste als voor was pretenderende.
Item neemt dezelfde te betalen alle verlopen intresten tot deze datum, tezamen gerekend
bekomt te bedragen in het geheel ter somme van zes en vijftig guldens vijftien stuivers. Item
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neemt dezelfde tot haar las te betalen aan Mr. Ambrosius Egidij het gene tot zijn huis …
verkopen van … uitvaart als … verteerd was … tezamen ter somme van één en twintig
guldens … Item aan Norbertus Verboven borgemeester van Herselt over lasten betaald.
Item over lasten aan Laeremans, 2 guldens. Item aan Jan Verlinden, dertien stuivers.
WLO-OGA742-365
Akkoord en voldaan,
Mijne heere, Herselt 24 oktober 1690
Mijn Heere,
Alzo den rentmeester van zijne Hoogheid den heer Hertog van Holstein als markies van
Westerlo etc. op deze 29 augustus laatstleden voor ons heeft bezet de panden van Peeter
Vervoort verkocht (aan) Jan Vervoort en tot verhaal als bij zijn schrijfstel conclusie ten dien
einde geschribeerd, zo zult gelieven in seduli ... en van behoren salaris daar van rechtswet
te doen aan de weduwe van Peeter Vervoort, mitsgaders dezelfde te someren ten gerechte
van den xx penningen dezer om te doen of zeggen tegen den voorzegde conclusie en akte
van bezet als te rade op pene dat men niet tegenstaande hare comparitie voorts zal
procederen naar behoren gevonden hiervan behoren elders iets doende … Wij
ondergeschreven meyer der heerlijkheid van Herselt verklaard deze ... te hebben aan de
huisvrouw van Peeter Bertels laatst weduwe Peeter Vervoort en daarvan ... deze 5 oktober
1690.
WLO-OGA742-366
17 mei 1684, conditie en voorwaarden volgens dewelke Bastiaen Verlinden en Geeraert
Janssen bekenden verkocht te hebben aan Jan Vande Brande, bij oproepingen geschiedt,
ook het kerkgebod, zeker perceel heide of ten dele opgebroken met erve, genaamd “ de
winckel straet “, Palende … (leeg), alles gekomen bij sterfte van Peeter Verlinden hun
vader en dat los en vrij …
Op alle voorschreven condities zo heeft Jan Vande Brande beloofd en den koop na
oproepen afgeslagen op zeventig guldens en stelde daarop 25 hoogen, Peeter Peeters één
hooge, Jan Vande Brande één hooge. Aldus gedaan ter presentie van Jan Vermeerberghen
meyer alhier en Lambrecht Helsen getuigen op den 17 mei 1684. Op 18 mei stelde Jan
Vande Brande op den voorzegde koop nog tien hoogen, present Anthonij Douwen en
Amandus Maesmans als getuigen.
WLO-OGA742-367
Op den 17 mei 1684 heeft den ondergeschreven (Henr. De Winter) door last van den
eerwaarde heer pastoor van Oosterwijk in pacht of huur geakkordeerd met Niclaes Van
Hout over het land, ledig tot nu toe wezende en bij ... daartoe gewezen, gelegen aan het
huis op “ den berch “ gekomen van Peeter Verlinden en dat op conditie van het zelf te
labeuren, cultiveren, mesten en bezaaien voor dit seizoen, mits dat dezelfde Van Hout zal
betalen de lasten op de chijnsen tot Bamisse eerstkomende en dat van de bezaaide
vruchten zullen worden geleverd van vijf parten de twee met mate te verdelen en dat zal
profiteren voor arbeid. Aldus gedaan ter presentie van Jan Vande Veken en Henrick Van
Leuffel. Dit is het handteken van Jan Van Leuffel in absentie van zijn vader.
WLO-OGA742-368
Men kondigt en laat een iegelijk weten, dat men van wege zijne Koninklijke Majesteit als
Hertog van Brabant en uit kracht van den vonnis gegeven voor schepenen van Wiekevorst
den 20 oktober 1689, ondertekend Wouters secr. mitsgaders ingevolge de brieven van
octrooi gegeven in de Souvereine Raad van Brabant op 20 december 1690, alles ten
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voordeel van Lancelot Jan Robrechts in huwelijk hebbende Elisabeth Segers en tot last
van Cornelis Sergers weduwnaar Anna Segers (als door mij Peeter Vander Cammen)
deurwaarder van den voorzegde Raad, ten verzoek van de voorzegde Lancelot Jan
Robrechts Impetrant, naar voorgaande faillissement en arrest gedaan door notaris
Adrianus Thijs uit kracht van autorisatie op datum 1 februari 1691 zullen verkopen het
kindsgedeelte van voorstaande Cornelis Sergers.
Onder Westerlo: te weten de helft, wezende het onverdeeld kindsgedeelte gelegen onder
Westerlo van een perceel land gelegen in de Savelstraat bij de papeters, groot 271 roeden.
Palende oost het straatje gaande naar hun weide, zuid hun zelfde weide, west de
erfgenamen François Van Rymenant en noord de Savelstraat. Item de helft van een eussel
daar achteraan gelegen, groot 289 roeden, deze twee palende oost het straatje of Wilboort
Vermeeren, zuid de quarreckeloop, west Jan Vekemans en noord de Savelstraat. Item de
helft van een perceel land gelegen op het bacxveld bij het voetpad. Palende oost de
voorzegde pad, zuid Maria Vanden Berge, west Jan Peetermans en noord Cecilia Wellens,
groot 107 roeden.
Onder Herselt: item de helft van den molenbemt, groot omtrent anderhalf bunder. Oost
Elisabeth Backmans en de Alvoort Straat, zuid den heer Merode met de voorzegde straat
aan een hoek, west den montesbempt en noord het H. Kruis altaar tot Westerlo. Item de
gelijke onderverdeelde helft in een block eussel en heide. Palende oost Jan Wijnants en
anderen, zuid de erfgenamen Philips Van Kerckhoven, west de Alvoort straat en noord de
erfgenamen Merten Bockmans en de Leyloop.
Over de verkoop van de helft wezende het voorzegde kindsgedeelte zal bij mij
ondergeschreven deurwaarder gehouden worden den tweede koopdag en zitdag op 24
september 1691 binnen deze stad Brussel tot mijn huis gestaan en gelegen bij de Houtmarkt
van twee tot vijf uur na de noen, om aldaar een iegelijk te ontvangen de geboden, hoogen en
lasten op te tekenen alsdan zal men de kaarsbranding en den palmslag te geven. Volgen de
verkoopsvoorwaarden ... P. Vander Cammen.
Op heden deze 24 september 1691 heb ik onderschreven griffier van de souvereinen Raad
van Brabant, benevens twee getuigen gehouden een tweede en laatste zitdag over de helft
van het kindsgedeelte competerende Cornelis Sergers, breeder in dit biljet van decreet
gevoerd en na dat de klok vijf uren geslagen hadden, hebben de conditie gelezen en de
kaars ontstoken, dewelke is uitgebrand als koper van de helft van de goederen op en aan
Lancelot Jan Robrechts Impetrant voor de som van drie honderd en vijftig guldens, zo voor
dezelfde principale som als kosten daarom gedaan en de pene van dit decreet ingevolge de
specificatie daarvan zijnde en dezelfde belezende oorkonde. P. Vander Cammen.
WLO-OGA742-370
22 januari 1692, compareerde voor mij notaris en de getuigen ondernoemd Jan
Bartholomeus de welke zich op den 15 december 1691 vanwege Cornelius Van
Oisterwijck … gesommeerd tot voldoening van den intrest ten kapitaal van 100 guldens …
Quod attestor Adriaen Thijs.
WLO-OGA742-372
Conditie voor de erfgenamen Adriaen Helsen en Naenken Tubacx aan Jan Peijs, 20
december 1691.
Conditie ingevolge dewelke de erfgenamen wijlen Adriaen Helsen en Naenken Tubacx
zullen verkopen zeker huis, stal en hof gelegen tot Olen aan de Plaatse. Palende oost
S ‘Heeren straat, west Adriaen Smets, zuid Dimpna T’ Sijen en noord Machiel Van Elsen.
Welke huis, stal en hof haar aangestorven is van de voorzegde Adriaen Helsen dat zullen
verkopen los en vrij en rakende de erfgenamen Merten Caers, te weten als dat de
voorschreven erfgenamen hun keuze hebben van de erve voor dezelfde som wederom te
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nemen gelijk de voorzegde erve gekocht is bij Adriaen Helsen en verkocht bij Merten Kaers
als mede het huis daarop staande … Item zal het huis alsnog worden bewoond door Jespar
Tubacx tot half maart zonder dat de koper daar enig profijt of iets van de voorzegde Jespaer
Tubacx zoude kunnen pretenderen.
En is den handslag geschied en gekocht bij Jan Heijlen voor de som van twee honderd en
veertig (guldens) en stelde daarop acht hoogen, Jespaer Tubacx nog twee hoogen en Jan
Heijlen alsnog twee en Jan Heijlen nogmaals vijf hoogen. Actum coram de meijer Wuijdts,
Merten Verluijten en Merten Meir schepenen deze 20 december 1691.
Op heden deze 27 december stelde Jan Peijs alsnog twintig hoogen op het huis, stal en hof
hetwelk de erfgenamen wijlen Adriaen Helsen en Naenken Tubacx hun aangestorven
hebben verkocht. Coram Geeraert Bellens en Jan Wauters als getuigen. Op heden deze 10
februari 1692 de kaars ontstoken zijnde is mer den uitgang dezelfde Jan Peijs koper
gebleven, coram de meijer en schepenen.
WLO-OGA742-375
Conditie ingevolge dewelke den eerwaarde heer Franciscus Matthe als last en procuratie
hebbende van Sr. Joannes Hermans om hem daarvoor sterkmakende, heeft verkocht aan
den heer De Rest drossaard alhier en juffrouw Cornelia De Verginis zeker huis, schuur en
hof cum appendix en dependentiën gestaan en gelegen alhier in de Plaatse tegenover de
markt. Palende oost Jan De Ridder, zuid de kleine Nete en west de straat gaande naar het
kasteel en Joachim Bourbon erfgenamen en noord de markt en dat voor en om de som van
twee duizend guldens in specie van wissel permissie geld gerekend iedere pattacon tot twee
guldens acht stuivers, dukaton drie guldens in specie van wissel en permissie geld, gerekend
iedere pattacon tot twee guldens acht stuivers, dukaton drie guldens, den schelling en
blauwijzer naar advenant …
Item stelde den voorzegde heer drossaard De Rest op de voorzegde koop vijf en twintig
hoogen, dezelfde nogmaals honderd vijf en zestig hoogen. Depost stelde Juffrouw Cornelia
De Verginis alsnog drie en de heer drossaard alsnog twee hoogen. Actum coram, den
eerwaarde heer Joannes Van Weert en Ferdiandus Matthei als getuigen. Op heden 6
november 1691 de kaars ontstoken zijnde na voorgaande kerkgeboden, is met den uitgang
den heere drossaard koper gebleven, coram Wijnants stadhouder, J. Peetermans en Jan
Van Kerckhoven schepenen. Henr. Vermeerberghen secr.
WLO-OGA742-377
Op heden den zeventiende november 1691 compareerde voor mij Hironumus Vrancx,
residerende tot Heist en ter presentie van de getuigen na genoemd, Jenneken Baeten
bijgestaan en behoorlijk geautoriseerd tot hetgeen nader beschreven bij Jan Boets haar
wettige man, Adriaenken Boets bijgestaan met Guilliam Thielemans haar wettige man,
verklaarden gemangeld te hebben, te weten dat zij eerste comparanten van op heden dezer
zullen aanvaarden het derde part in omtrent twee honderd vijftig roeden land gelegen binnen
Hulshout ” de heide “ genoemd. Palende oost Anneke Verheijen en de kinderen Hendrick
Mesens, zuid Peeter Verhaegen en Peeter Van Roeije, west Adriaen De Coster en noord
den voorschreven Jan Boets … waartegen zij tweede comparanten omtrent één dagmaal
land hetzelfde gelegen alhier op “ het langshout “ en “ de heskens “ genaamd. Palende
oost de kinderen Cornelis Lintermans zuid S’Heeren straat, west Anneke Baeten en noord …
(leeg). Aldus gedaan binnen Heist, ter presentie van Mr. Hendrick Mathijs procureur en Jan
De Schasaert getuigen. Hieronimus Vrancx, notaris pub.
WLO-OGA742-379
Op heden deze 9 januari 1691 zijn voor mij ondergeschreven notaris en de getuigen na
genoemd gecompareerd Juffr. Margarita Van Beeme weduwe van den doctor Adrianus
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Van IJsendijck bijgestaan met Catharina Van IJsendijck en Sieur Jan Mertens getrouwd
met Susanna Elisabeth Van IJsendijck haar kinderen en Helena Wuijts met haar zoon
Gaspar Caulier, welke bekenden verkocht te hebben aan Anthoen Willems zeker hun
derde part in een perceel zo water als heide, genaamd “ de runderlaer “, gelegen onder
Olen, waarvan de andere twee parten hebben Juffr. Van De Vucht en de erfgenamen Jan
Maesmans en dat voor de som van vier pattacons alles zonder kost of last van de verkoper.
Gedaan ter presentie van Jan Baptist Bolangier en Jesper Van Lier als getuigen. Wilboort
Vermeeren, notaris.
WLO-OGA742-381
Op heden 21 september 1691 voor mij notaris tot Brussel residerende en in de presentie van
de getuigen hier onder te noemen compareerde Peeter Vander Cammen griffier van de
Raad van Brabant, dewelke ingevolge van de condities gementioneerd in het decreet over
en tot last van de goederen van Cornelis Sergers en ten voordeel van Lancelot Jan
Robrechts breeder in hetzelve biljet gespecificeerd, waar over hij comparant op den
vierentwintigste der voorschreven maand september tot zijner huisvrouw ter presentie van
twee getuigen publiekelijk opgeroepen heeft de voorschreven goederen en zijn dezelfde met
den uitgang der brandende kaars gebleven aan den voorzegde Lancelot Jan Robrechts als
hoogste verdierder, heeft overzulks den comparant voldoening van de voorzegde condities
geconstitueerd en machtig gemaakt zo hij doet mits deze meester Adrianus Thijs notaris en
alle toonders dezer om in zijn comparanten naam en van zijner wegen te compareren voor
schepenen van het markizaat van Westerlo mitsgaders voor de schepenen van Herselt om
aldaar den voorzegde Lancelot Jan Robrechts in de helft van de goederen in het biljet van
decreet gespecificeerd en alhier overgelegd voor zoveel die onder de twee voorschreven
twee jurisdicties zouden mogen liggen, te goeden en te vestigen met alle solemniteiten, te
houden voor goed, vast en van waarde het gene uit kracht van de bomen staande constitutie
zal wezen gedaan en verbintenissen en recumtiatie alzo als naar recht. Aldus gedaan onder
ter presentie van Mr. ... La Crosse procureur van den voorzegde raad en Francois
Landegem als getuigen hiertoe verzocht hebbende. Quod attestor W. Landegem, notaris.
WLO-OGA742-383
Conditie verhuur van huis van Jan Peetermans aan Jan Steurs, 11 november 1692.
Conditie ingevolge dewelke Jan Peetermans heeft verhuurd zeker zijn huis en de helft van
den hof naar het oosten gelijk David De Pelsmaecker dat heeft bewoond aan Jan Steurs
deze huishuur accepterende zonder dat de voorzegde Jan Peetermans enig recht of gezag
zal hebben op den zolder dan alleen zijn mand te mogen dragen voor zoveel daar plaats op
is, welk huis gestaan en gelegen is als hier op de Plaatse gestaan, geheten “het haenken“.
Item wordt hetzelfde huis verhuurd met den hof voor drie naast komende jaren … Aldus
gedaan deze 11 november 1692, ter presentie van Wilbort Vermeeren en Jan Peeters
getuigen hiertoe geroepen en geboden.
WLO-OGA742-385
Compareerde op heden den 30 juni 1692 voor mij notaris en voor de getuigen na genoemd
Peeter Wagemans en Anna Boecx Adriaensdochter zijn huisvrouw, dewelke verklaarden
als dat zij kortelings hebben verkocht aan Adriaen Bruijnseels Adriaenssone zekere heide
gelegen in de Haegstraat, groot omtrent drie honderd roeden. Palende oost de erfgenamen
Henrick de Kinder, zuid de straat, west den ??? en noord Adriaen Van Tielen, zijnde de
voorzegde heide aan dezelfde verstorven bij de dood van haar ouders Adriaen Boecx en
Anna Bruijnseels en dat voor de som van vier en twintig guldens warvan de comparanten
verklaarden voldaan te zijn. Ze machtigen Wilb. Vermeeren om in hun naam te gaan voor de
wethouders van Westerlo of elders en aldaar te goeden aan de voorzegde Adriaen
Bruijnseels en Maria Delen zijn huisvrouw. Aldus gedaan en tot comfort van hetgeen
voorschreven, present Cornelis Wagemans en Adriaen Meulemans als getuigen. Quod
attestor C. Mangelschots notaris pub.
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WLO-OGA742-387
Conditie en voorwaarden ingevolge de erfgenamen van wijlen Hendrick Van Den Eijnde
zullen verkopen naar voorgaande kerkgebod te dien einde gedaan, zeker perceel land
gelegen in de Renderstraat, groot omtrent die honderd en drie en twintig roeden, zo
hetzelfde in zijn regenotende is liggende. Ten eerste zo zal men het perceel land verkopen
door oproepen officieel met hoogen en verdieren doende iedere twee guldens te bedelen
half tot profijt van de koper en half ten profijt van de verkoper en wie het perceel land naar
eerste, tweede en derde heeft toegeslagen zijnde zal koper wezen. Item zullen koper op den
voorschreven pand mogen laten staan hypothekeren een som van honderd guldens mits
daarvan betalende den intrest tegen vijf guldens ten honderd.
En is toegeslagen aan Adriaen Douwen voor de som van honderd tachtig guldens en stelde
de koper daar op alles volgens conditie vijf hoogen en Peeter Van Kerckhoven nog één
hooge en Adriaen Douwen nog één hooge, ter presentie van Geeraert Helssen en Jan
Helssen, getuigen en is deze minute dezer bij Hendrick Dils, Hendrick De Winter, Peeter Van
Den Eijnde, Jan Blommaers, Adriaen Douwen en de getuigen naast mij notaris behoorlijk
ondertekend, 24 maart 1692. Quod attestor J. V. Borghstadt, notaris. Op heden deze 15 april
1692 de kaars hierover behoorlijk ontstoken zijnde is met uitgang der zelfde de voorschreven
Peeter Van Kerckhoven koper gebleven. Actum in collegia datum als boven, Henr.
Vermeeren secr.
WLO-OGA742-389
Conditie en voorwaarden wegens dewelke de gelijke erfgenamen van wijlen Francois Van
Rijmenant en Anna Tiebouers publiekelijk met oproepen des stadhouders zullen verkopen,
ten hoogste en schoonsten alle man een zeker perceel van erve en huizingen alles aaneen
zijn toebehorende en dat alles ten behoeve van de heere oppervoogd. Ten eerste worden de
goederen verkocht met oproepen met carolus guldens doende ieder hooge twintig stuivers
Brabants geld ... etc
Ten eerste wordt te koop gesteld zeker huis, schuur en hof gestaan en gelegen alhier aan de
Plaatse te aanvaarden half maart toekomende, opgehangen op 1000 - 0 en opgehouden op
700 - 0 depost op 670 - 0, depost gemijnd bij Jan Vekemans voor zes honderd guldens en
stelde daarop twintig hoogen.
Item de weide in “ de quarecken “ genaamd ” de papeters “met het land daar boven aan
gelegen, alhier in de Savelstraat. Noord en oost de erfgenamen Sergers, west Hendrick
Hermans …
Item alsnog zeker perceel land toekomende de kinderen Monsieur Cornelis Sergers nomine
uxoris, gekomen van zijn schoonmoeder Maria Van Geel, tegenwoordig in gebruik bij
Hendrick Hermans te aanvaarden den dag der goedenisse of met het trekken der pacht ...
noord de hollansche straet en ter presentie Mijnheer Sergers Cappelaan en Egidij als
getuigen hiertoe verzocht en gebeden deze 18 januari 1690.
Was ondertekent: Jan Baptist Sergers, Francois Janssens, Ambrosius Egidij, Henr.
Vermeeren.
Op heden den 9 februari 1690 de kaars hier door den stadhouder Wijnants rechtelijk
aangestoken zijnde is met den uitgang der zelfde Jan Vekemans koper gebleven, coram
Jan Peetermans en Jan Baptist Van Kerckhoven schepenen present. Item het hout gestaan
in de achterste weide zo het beil (bijl) laatst gegaan heeft gemijnd bij Ambrosius Egidij voor
zestien guldens, borg Peeter Mertens. Item het hout gestaan in “ de blocxkens “ achter
mijn land in de Savelstraat gemijnd bij Peeter Mertens voor Jan Gauwkens voor 9-12, borg
Jan Paridaens.
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WLO-OGA742-389
Compereerde voor mij ondergeschreven notaris residerende tot Parwijs residerende en in de
presentie van de getuigen nagenoemd Peeter Gijbens dewelke op aggregatie zijner
kinderen voogd en oppervoogd bekende verkocht te hebben zeker perceel erve zijnde weide
gelegen in ” de saert “ onder Westerlo groot honderd roeden salvo. Palende oost Michiel
Blampaerts, zuid Peeter Peeter Peeters en erfgenamen Merten Helsen west Catlijn
Verleuffel en noord Merten Soeten erfgenamen en dat aan Guilliam Lemmens present en
de koop accepterende op conditie na volgend:
Item zal de koper zijn gekocht goed aanvaarden ten dage ter goedenisse dan alzo hetzelfde
alsnog is verhuurd voor de tijd en termijn van drie jaar en ten dage der goedenisse zal
betalen de som van zeven en vijftig guldens en stelde daarop acht hoogen, Jacob Soeten
stelde één hooge, den koper stelde nog één hooge daarmede uitscheidende voor deze reis.
Aldus gedaan deze 29 december 1691, coram Adriaen Pauwels en Adriaen Bollincx
getuigen. Quod attestor A. Maesmans, notaris.
Onderwaarts stond alsnog: op date voorschreven heeft den koper alsnog op de voorzegde
koop drie hoogen ter presentie van Balthasar Vande Brande en Niclaes Goijvaerts getuigen
en was ondertekend Guilliam Lemmens.
En nog onderwaarts stond: ende compareerden op date voorschreven Engelbert
Verschueren en Pauwels Van Hout de voogden der voorschreven wezen die verklaarden
ageren en houden voor goed en vast ‘t oorkonde hebben deze ondertekend en was
ondertekend Engelbert Verschueren en Paulus Van Houdt, onderstond quod attestors en
was ondertekent Maesmans notaris pub.
De kaars hierover rechtsgeldig ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde Guilliam
Lemmens koper gebleven. Actum in collegio deze 5 februari 1692.
WLO-OGA742-394
Op heden den 3de januari 1692 voor mij onderschreven notaris tot Itegem residerende en de
getuigen na genoemd compareerde Anneke Boecx bijgestaan met Peeter Waeghemans
haar man, die bekenden verleden en verkocht te hebben aan Bernaert Bouwens zijn oirs en
nakomelingen, zeker stuk land gelegen onder Hulshout in de Heerstraat, groot omtrent vijf
vierendelen alles aan de koper genoegzaam bekend, ten deze present en de koop
accepterende, die haar eerste comparante is verstorven uit den hoofde van haar ouders zo
zij verklaarde en aan haar ten dele bevallen. Palende oost ‘S Heerenstraat, zuid de
erfgenamen Jan Van Ostaijen, west Jan De Jennis en noord Adrianus Van Leuffel en dat
voor de som van drie honderd en vijf en zeventig guldens eens. Actum ut supra, ter presentie
Jan Van Heerle en Paulus Nevelsteen getuigen.
WLO-OGA742-396
Conditie ingevolge inde welke Adriaen Van Kastel met zijn gelijke erfgenamen van Geert
Van Kastel zullen verkopen met decreet van de wethouders alhier, zeker perceel van erve
gelegen onder Gelindel. Palende oost Jan Helsen, zuid Andries Van Ueten, west de straat
en noord Adriaen Verbiest, zo en gelijk het gelegen is. Deze koop is afgemijnd bij Willem
Van Kerckhoven voor de som van honderd vijf en veertig guldens en stelde daarop tien
hoogen, Adriaen Van kerkhoven nog twee hoogen. Aldus gedaan voor de getuigen hier
onder genoemd Jan Van Leuvel (Leuffel) en Jan Diels. Aldus gedaan deze 12 mei 1692.
Adriaen Van Kerckhoven stelde alsnog drie hoogen voor getuigen Jan Goijvaerts en Peeter
Van Dijck deze 19 mei. Op heden 9 juli de kaars ontstoken zijnde is met uitgang dezelfde
koper gebleven, coram Jan Van Leuffel en W. Willems schepenen, Henr. Vermeeren secr.
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WLO-OGA742-398
Compareerdenvoor mij ondergeschreven notaris tot Parwijs residerende en de getuigen na
genoemd Adriaen Van Kiel man en voogd van Catlijn Van Kerckhoven dewelke in die
kwaliteit bekende verkocht te hebben zeker perceel van erve aan elkaar gelegen alhier tot
Zoerle onder Westerlo vijfhonderd en negentig roeden, genaamd “ de herthoeven “ en “
blocxkens “ en dat aan Jan Caers Janssone, present en de koop accepterende op de
condities en restricties als volgt. Volgen de verkoopsvoorwaarden ...
En op alle welke condities en restricties de voorstaande koper voor de voorstaande erve ten
dage der goedenisse heeft geloofd te betalen de som van 480 guldens stellende daarop 8
hoogen, Niclaes Goijvaerts stelt een hooge en de koper stelt alsnog een hooge daarmee
uitscheidende voor deze reise, aldus gedaan coram Jan Helsen en Thomas Van Castel
getuigen deze 20 maart 1692. Maesmans, notaris pubs.
Op deze 15 april 1692 compareerde Dielis Ooms bijgestaan met Adriaen Ooms en Jan
Van Neijlen als rechtelijke voogden van de voorkinderen van den voorschreven Dielis
Ooms en hebben voor en in den naam van dezelfde wezen en van bloedwegen
gecalengeert den voorzegde koop consignerende tot ... in goud van dukaat en in zilver
eenen drie stuivers penninck, zijnde het goud aan hen zijn gerestitueerd en het zilver bij …
(leeg) opgetrokken. Actum coram Bertel Boicx, Jan Van Leuffel, Adriaen Soeten, Jan B. Van
Kerckhoven en Mattheus Diercx schepenen. Henr. Vermeeren.
WLO-OGA742-400
Conditie voor Machiel Blampers en Peeter Geens, 30 augustus 1692.
Op heden deze 30 augustus zullen verkopen Machiel Blampers en Merteijn Van
Kerckhoven zijn huisvrouw een zekere plek erve gelegen tot Damseijnde onder Westerlo
geheten” den grooten dries “, groot zijnde een bunder de maten onbegrepen. Item zal den
koper gehouden zijn te betalen alle onkosten behalve van den lijfkoop. Item zal de koper
betalen de dag der goedenisse.
Dit goed is verkocht voor vijf honderd en dertig guldens en heeft gekocht Peeter Geens en
stelde daarop één en twintig hoogen, Antonis Goeijvaerts stelde één hooge, en Peeter
Geens nog één hooge, ter presentie van twee getuigen genoemd Hendrick Helsen en
Merten Van Batven, item stelde Machiel Van Kerkhoven nog … hoogen ter presentie van
twee getuigen nagenoemd Jan Helsen en Merten Hermans.
WLO-OGA742-402
Voorwaarden en condities waar dat op heden den 24 oktober 1691 den heer schout als
curator van den geabandonneerd sterfhuis wijlen Bartholomeus Wijnincx zal verkopen
zeker omtrent een vierde part in een stuk land genaamd “ de heijde “ gelegen onder
Hulshout in “ de wishagen “ zo en gelijk hetzelfde gedeeld is tegen Dilis Dijns, groot
omtrent een dagmaal. Palende met twee zijden den voornoemde Dilis Dens, ten derde “ het
galghe veld “ en ten vierden de erfgenamen Jan Van Oostaijen. Te weten dan men
hetzelfde goed zal verkopen met oproepen en uitgang der brandende kaars …
Het voorschreven land opgeroepen op honderd vijftig guldens en afgekomen tot zes en vijftig
guldens heeft daarvan geobtineert Cornelis Bogaerts officier voor hem of zijn command
stelde twee verdieren, Peeter Van Deuren nog één, Cornelis Bogaerts nog één stelde tot
borg Casimirus Bossche. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht door mij ondertekend
notaris binnen Heist en Berg ten huize en herberg van de koper, present … en Dielis
Vertstraaten en meer andere getuigen. Qoud attestor And. Verbruggen.
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Op heden den 19 november 1691 … door last van den voorzegde koop met uitgang der
brandende kaars is aangebleven aan Lenaert Bogaerts als laatste hooger. Coram Jan
Mangelschots meijer, Bartholomeus Boeckx, Matheus Diricx schepenen alhier.
Compareerden op heden den 19 november 1691 voor mij notaris en voor de getuigen
nagenoemd de voorschreven Lenaert Bogaerts tot Heist, welke verklaarde dat hij deze
voorschreven koop heeft gedaan door last van Diels Dens overzulks consenteerde dezelfde
dat den voorzegde Dens daarin zal gegoed worden aldaar gedaan tot Hulshout dato als
boven. Quod attestor Mangelschots, notaris publicus.
WLO-OGA742-405
Op heden den 24 januari 1693 voor mij onder geschreven openbaar notaris binnen
Morkhoven residerende en de getuigen na genoemd, compareerden Maria Heijlen
Mertensdochter getrouwd met Jan Bouwen Christiaenssone alhier present welke
comparanten verklaarden onherroepelijk te hebben geconstitueerd en in hare stede gesteld
te hebben Jan Bouwen haar man om uit de naam en vanwege haar te compareren voor de
heer drossaard en schepenen des markizaats Westerlo en alom ergens voor heer en hof
competent dat des behoren en van nood zoude mogen wezen en daar te goeden Adriaen
Soeten en Jan Verbist haar oiren en successeuren of anders wie den laatste hooger zal
blijven in alzulk stuk of perceel van erve als hij Jan Bouwen aan dezelfde in het particulier
heeft verkocht volgens conditie daarvan zijnde opgemaakt door mij notaris op 18 december
1692 … Actum present Adriaen Verwimp en Adriaen Van Outsel als getuigen.
WLO-OGA742-407
Op heden deze 11 december 1696 compareerde voor mij openbaar notaris geadmitteerd
binnen het markizaat van Westerlo residerende en in de presentie van de getuigen onder
genoemd, Goissen Helssen en Peeter Helssen als rechtelijke geëede voogden van de
onmondige kinderen van wijlen Willem Geens en Maria Helssen, dewelke uit kracht van
autorisatie verleend bij de oppervoogden de drossaard en schepenen des lands en
markizaat van Westerlo op 27 november 1696 ondertekend L. Van Wesel aan mij notaris en
getuigen getoond, bekenden mits deze uit handen van den eerwaarde heer Lambertus
Broijens pastoor in den naam van de H. Geest van Westerlo ter rente gelicht te hebben
honderd en vijftig guldens, belovende jaarlijks daarvan voor intrest te betalen, stellende
daarvoor comparanten speciaal te pande voor deze rente een plek land genaamd “ den
olmansdries “ gelegen tot Zoerle aan “ de goorheide “. Palende Merten Cuijpers, zuid en
west de Goorheide en noord de Herbaan. Actum ten dage voorschreven, ter presentie van
Jan Dauwen en Jan Diels schepenen. Quad attestor Theod. Lambert Thijs.
WLO-OGA742-409
Compareerden voor mij ondergeschreven notaris tot Parwijs residerende en in presentie van
de getuigen na genoemd, Peeter de Neef welke bekende verkocht te hebben zeker perceel
erve gelegen onder Heultje jurisdictie van Westerlo. Palende oost en zuid Jan Van
Kerckhoven, west de erfgenamen Jan Diricx en noord Christiaen Stevens erfgenamen en dat
aan Frederick Willems en Jenneken Mertens gehuwden present en de koop accepterende
op de volgende conditie o.a. zal de verkoper in de voorzegde weide alsnog vermogen te
baggerden en uit te doen dertig roeden tot zijn belief waartoe de tijd zal hebben van twaalf
jaar waarna het den koper ingeval van geen delving zal mogen voor hem bevinden.
Op alle condities de koper voor de voorschreven erve beloofde te betalen ten dage der
goedenis de som van vijftig guldens, stellende daarop zeven hoogen, A. Maesmans stelde
één hooge, Frederick Willems, koper stelde nog een hooge daarmee uitscheidende voor
deze rijs. Aldus gedaan deze 9 januari 1692 coram Jan Vermeerbergen meijer van Parwijs
en Jan Helsen getuigen.

© https://www.ansfridiana.be

P a g i n a | 257

WLO-OGA742-410
Procuratie ten einde van vernaardering van bloedswegen voor Mr. Ferd. Ph. Thijs not. en
eersten official ter secr. der stad Brussel.
Op den 22 juni 1696 compareerde voor mij openbaar notaris tot Brussel residerende en de
getuigen onder genoemd Mr. Ferdinand Philippe Thijs insgelijks notaris en eerste official
ter secretarie dezer stad, dewelke verklaarde mits deze te constitueren en machtig te maken
Mr. Theodorus Lambertus Thijs insgelijks notaris en procureur zijn broer om in zijn naam
van bloedswegen te calengieren of vernaarderen den koop van zeker partij land groot
omtrent … (leeg) gelegen onder her markizaat van Westerlo omtrent de baan gaande naar
de abdij van Tongerlo tegenover de laserije, gedaan bij de heer Jaques De Rest drossaard
van het voorschreven markizaat tegens heer Paulus Wijnants Van Rosan kanunnik etc.
mits observerende alle gerekwireerde de solemniteiten met macht en in geval van oppositie
de zaak ten definitief te vervolgen, verklarende onder eed in handen mijns notaris, dat hem
den voorschreven koop eerst is ter kennis gekomen omtrent Kerstmis laatst leden,
constituerende verder onherroepelijk den voorschreven zijn gemachtigden en alle toonders
dezer om in geval van nood ingevolge dezelfde artikelen van costumen der stad Lier titel
decimo van calengieringhe de voorzegde affirmatie in dezelfde van hem comparant te
revovolleren. Actum Brussel, ter presentie van Gaspar Mahij en Thomas Van Cutsem
getuige.
Onder stond aldus: Wij borgemeester, schepenen en Raad der stad Brussel verifiëren eenen
iegelijken dat Mr Francois Vanden Eede gepasseerd en getekend hebbende de
bovenstaande akte is wettig en openbaar notaris en dat aan alle instrumenten bij hem alzo
getekend gegeven wordt volkomen geloof in den recht en daarbuiten en des oorkonden
hebben wij het cachet dezer stad hierop doen drukken en door onzen secretaris ondertekend
deze 22 juni 1696 B. F. Robiant …
WLO-OGA742-412
Op heden den 11 november 1692 compareerde voor mij ondergeschreven notaris tot Parwijs
residerende en in de presentie van de getuigen na genoemd Jan Vander Eghe, dewelke wel
en de degelijk bekende verkocht te hebben op hoogen, zekere heide groot omtrent een zille,
de maten onbegrepen. Palende oost Jeroen Maesmans, zuid “ ’t schoeen wouwer “, west
Jan Maes en noord Nicolaes Moons en dat aan Jan Verleuffel alhier present en de koop
accepterende, waarvoor de koper ten dagen der goedenis beloofde te betalen een som van
acht guldens en alle opgeld half en half. Item stelde de koper acht hoogen, Jan
Vermeerbergen nog één en Jan Verleuffel koper dezer nog een, actum 17 november 1692
ter presentie van Geeraert Witvrouwen en Jan Verpoorten. Quad attestor J. V. Borghstadt
notaris.
WLO-OGA742-413
Op heden den 25 juli 1692 compareerde voor mij openbaar notaris en in de presentie van
van de getuigen na genoemd Amandt Vermeeren dewelke verklaarde in koop te hebben
overgegeven zeker stuk erve, groot omtrent een oud bunder, te weten driehonderd en zestig
roeden, gelegen onder Westerlo in “ de Beltkens “. Palende oost de Cappelrije van Onze
Lieve Vrouwe binnen Westerlo, zuid de erfgenamen Elisabeth Gijssels, west de erfgenamen
Balthasar Tiborts en noord de erfgenamen wijlen Mr. Philips Van Kerckhoven en dat aan de
heer Arnoldus Henricx, hier present en de koop accepterende voor de som van twee
honderd vijf en zestig guldens eens en vijf en twintig guldens aan de verkoper en zijn
huisvrouw voor spelle geld (speelgeld) of drinkgeld. Aldus gedaan datum als boven, ter
presentie van Gregoir Bekarts en Joannes Stiers, getuigen hiertoe geroepen.
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WLO-OGA742-415
Wij schepenen een eedslieden deze ondertekend verklaren ons geld te stellen als borg
principaal aan Peeter Geens tot het op … van honderd guldens tot behoef en in kwaliteit als
borgemeester en kapelaan onzer kapelle Ter Voort en dit alles onder verbintenis in forma en
dat voor tijde, maanden en jaren. Wilb. Vermeerbergen en Lambert Helssen getuigen. Peeter
Geens, Adriaen Soeten en Jan Diels, Jan Goeijvaerts, Antoni Goeijvaerts, Henr.
Vermeerbergen secr.
WLO-OGA742-416
Conditie en voorwaarden, op heden deze 28 december 1693 compareert Jan Vande Wijer
cum suis en Adriaen Smets welke voorzegde Jan Vande Wijer heeft verkocht zeker
perceel van erve gelegen tot Schaatsbergen onder Olen en dat aan Adriaen Smets.
Palende oost en noord de straat, zuid Jan Cluijts en west Wouter Smets met nog een ander
perceel land en weide. Palende oost de erfgenamen Merck Bultkens, west D… Cluijts, zuid
Jan Peeters en noord Niclaes Van De Goere met alsnog twee percelen van heide groot de
maten onbegrepen en dat voor de som van tachtig guldens eens belovende te betalen den
dag der goedenisse. Aldus gedaan ter presentie van de getuigen Jan Verheijen, Jan Van
Olmen. Item op deze koop stelde Adriaen Smets vijf hoogen en Merten Wuijts nog een
hooge, den koper nog twee hoogen, den koper nog drie.
WLO-OGA742-417
In het jaar ons heere 1687 den elfde september voor mij Joseph Van Der Cruijssen
openbaar notaris, te Antwerpen residerende en de getuigen nagenoemd, compareerde
Jacobus Dias negotiant en heeft geauthoriseerd en machtig gemaakt en in zijne stede
gesteld den heer Diego De Rest drossaard van Westerlo om uit den naam en van wege
hem uit te winnen met alle punten van recht een huis, hof schuur met binnenblok, groot
omtrent de zes zillen, de maten onbegrepen, gelegen onder het markizaat van Westerlo,
groot te samen omtrent de zes zillen, gelegen bij “ de Vijf huizen “, om daaraan te verhalen
het kapitaal en de verlopen verschenen en te verschijnen van een rente van één en dertig
guldens vijf stuivers erfelijk die Hendrick Smets zo voor zichzelf als in den naam van
Maijken Peeters zijn wettige huisvrouw op de voorzegde panden verleden heeft volgens de
brieven die daarvan zijnde de voorschreven gehyphotikeerde goederen te doen verkopen, en
zo hij geraden vindt dezelfde ten behoeve van hem constituant in te kopen in de goedenisse
te consenteren en die te ontvangen ... etc. Actum te Antwerpen ter presentie van Justus
Bartholomeus Essers en Norbertus Wijns als getuigen.
WLO-OGA742-419
Op heden den 9ste september 1698 heeft verkocht Jan Goeyvers Peetersone en perceel
erve, heide en bos gelegen tot Gelindel onder Westerlo geheten “ den tempel “. Palende
oost Jan Van Outsel Christiaense, zuid de ..., west de erfgenamen Henrick Van Leuffelen en
noord de erfgenamen Adriaen Verstraten. Verkocht aan Hendrick Verbiest voor de som van
110 guldens. Volgen de condities van de verkoop ... acht hoogen Adriaen Verbiest stelde
nog een hooge, Hendrick Verbiest stelde nog twee hoogen ter presentie en getuigen als
voor. Ende tot meer zekerheid heeft den koper en verkoper ook hetzelfde ondertekend,
Hendrick Verbist en Jan Goeijvaerts Peeterssoen.
WLO-OGA742-420
Compareerde ... Adriana Bultiens achtergelaten weduwe wijlen Peeter Sumijn bijgestaan
met meester Jan Bongaerts haar geassumeerde voogd dewelke bekende uit permissie en
decreet van de wethouders van Tongerlo van date 9 december 1683 verkocht te hebben en
overgegeven te hebben aan mijnheer Joannes Henricus Raeijmaekers … zekere … heide
in de beemd, groot salvo justo een half bunder alhier in “ het oisterijnde “. Palende oost den
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heer …, zuid Jan …, west den heer Raeijmaekers nomine uxoris en noord de Heerestraat.
Belast met 50 guldens kapitaal … ” de render heijde “, met nog omtrent een zille heijde
onder “ de morsdongen “. Actum … Quod Attestor Wouter De Bal.
WLO-OGA742-422
Contract van afscheid der wezen wijlen Jan Stevens daar moeder af leeft Anna Helssen.
Op heden deze 23 juni 1706 voor stadhouder en schepenen onder genoemd compareerden
Hendrick Verswijvel uit de wet en Jan Peeters als wettelijke voogd der wezen achter
gelaten bij wijlen Jan Stevens daar moeder af leeft Anna Helsen ter ene, de voorzegde
Anna Helsen bijgestaan met Andries Verlinden haar gekozen voogd ter andere, welke
comparanten verklaarden in minnelijke en door inspraak van schepenen en andere goede
mannen te zijn geaccordeerd nopende de haafelijkheid op de voorschreven wezen uit den
hoofde op hun verstorven in voegen en manieren gelijk hierna is volgende: te weten dat de
tweede comparant schuldig en gehouden zullen zijn de wezen tot drie in het getal met naam
Jan Stevens, Adriaen Stevens en Elisabeth Stevens te onderhouden van kost en drank,
ziek en gezond, mitsgaders dezelfde te laten leren, tot de kinderen zullen gekomen zijn tot
een ouderdom van twintig jaar en hen dan te geven achttien guldens eens … Coram Joris
Vervecken stadhouder, Matthe en Hendrick Verswijvel schepenen. L. Van Wesel.
WLO-OGA742-425
Ter instantie van heer Willem Verschrieck secretaris van de drapperie van de stad Leuven
zal men verkopen op hoogen met den uitgang der brandende kaars de goederen
nabeschreven uit kracht van manische onderschreven gedecreteerd bij de heren schepenen
der stad Loven tot last van Jan Verbiest, Hendrick Verbiest, Adriaen Wuijts, Willem
Wuijts cum suis dezelfs erfgenamen en representanten verobligerende bij gebrek van
betaling van een rente van 50 pattacons jaarlijks een meerdere rente verachtert voor …
1. Eerst zeker huis en hof met het binnenblok daar het gelegen toebehorende Jan
Verbiest, groot omtrent de drie zillen en gelegen tot Gelindel onder Westerlo.
Palende oost des Heerenstraat, zuid de erfgenamen Lucas Bellens, west Peeter
Peerters en noord de erfgenamen van Jan Verbiest Peeterssone.
2. Item omtrent drie zillen weide genoemd “ de dieprijt “, gelegen tot de voorschreven
plaats. Palende oost de erfgenamen Peeters Helssen, zuid Nicolaes Wouters, west
Adriaen Verbiest Mertenssone en noord Jan Van Outsel en de erfgenamen Peeter
Helssen.
3. Item omtrent drie zillen land genaamd “ de pauwels cleucke “. Palende de
erfgenamen Joachim Oijen, zuid de veldstraat, west de erfgenamen Willem Deens en
noord de erfgenamen Andries Berckx.
4. Item huis en hof met het binnenblok toebehorende Hendrick Verbiest, gestaan als
voor. Palende oost S heerenstraat, zuid Peeter Cuijpers, west Nicolaes Wauters en
noord de erfgenamen Lucas Bellens.
5. Item omtrent drie zillen land genaamd “ leile “. Palende, oost en noord de
erfgenamen Joachim Oijen, zuid Jan Deens, west Peeter Bauwen.
6. Item omtrent drie zillen land genaamd “ het huijsblok “ gelegen tot Heultje onder
Westerlo. Palende oost Hendrick Bruers, zuid en west S heerenstraat en noord Jan
Cuijpers
7. Item “ het straetblocxken “ daarbij gelegen groot omtrent een half bunder. Palende
oost zuid en west de veldstraat en noord Jaspar Blampens.
8. Item huis en schuur, stallingen met den hof en binnenblok competerende Adriaen
Wuijts, groot omtrent anderhalve zille gelegen als voor. Palende oost Peeter
Helssen, zuid, west en noord de straat.
9. Item een perceel erve genaamd “ het stijnken Sijmons “, groot omtrent de drie
zillen. Palende oost Adriaen Van Outsel, west Adriaen Verluffele, zuid en noord de
straat.
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10. Item een perceel land genaamd “ het half blocxken “, groot omtrent een zille.
Palende oost Daniel Lemmens, zuid Pauwel Van Houdtven, west Jan Mertens en
noord Pauwel Wuijts.
11. Het huis, schuur stallinge met den hof en binnenblok, groot omtrent een zille,
competerende Willem Wuijts. Palende oost Niclaes Vermeerbergen, zuid de straat
en west Jan Helssen.
12. Item een perceel land genaamd “ het witven “, groot omtrent een bunder. Palende
oost de straat, zuid de erfgenamen Andries Verstrepen, west Jan Mertens en noord
de straat.
13. Item zeker perceel genaamd “ het sperstuck “, groot omtrent als boven. Palende
oost de erfgenamen Michiel Wils, zuid Jan Van Outsel, west Cristiaen Dils en noord
de straat en Adriaen Verluffele.
14. Item omtrent een helf bunder land genaamd “ het …hof “. Palende oost de
erfgenamen Jan Gijssels, zuid Nicolaes Vermeerbergen, west dezelfde en noord de
straat en Adriaen Van Outsel.
15. Item huis en hof met het land daaraan gelegen, groot omtrent een bunder,
competerende Adriaen Van Kerckhoven. Palende oost Geert en Andries Helssen,
zuid des heerstraat, west zijn eigendom en noord Geeraert Van Houtven.
16. Item een half bunder land, genaamd “ den eeckelhoff “. Palende oost Jan Van
Outsel, zuid des Heerestraat, west Peeter Van Kerckhoven en noord Augustijn Van
Outsel.
17. Item een half bunder land genaamd “ den eeckelhoff “. Palende oost Jan Mertens,
zuid Peeter Bouwen, west S’ Heerenstraat en noord Pauwel Van Houtven.
18. Item huis, hof, stallingen en schuur met de erven daaraan gelegen tot Heultje onder
Westerlo, groot omtrent negen zillen, competerende Jan Verstappen. Palende oost
de erfgenamen Hendrick Vanden Hoffstadt, zuid S’ Heerenstraat, west de plein en
noord de erfgenamen Peeter Helssen.
19. Item een perceel land en vijver, groot omtrent de 2 bunders gelegen als voor.
Palende oost en west de erfgenamen Floris Van Dijck, zuid en noord S’ Heerenstraat
20. Item een perceel land groot omtrent 4 zillen en een half, competerende Antoen
Bruers. Palende oost S Heerenstraat, zuid Barbara Bruers, west Joannes Bruers en
noord Jacob Bruers.
21. Item omtrent anderhalf zille bos, competerende Peeter Goeijvaerts. Palende oost
Pauwel Luijten, zuid Sebastianus Vermeerbergen, west Peeter Verlinden en noord de
Broekstraat.
22. Item een beemd groot omtrent een half bunder met nog een half bunder land.
Palende oost zijn eigendom Peeter Goeijvaerts goed, zuid een straatje, west Jan
Vanden Brande en noord Adriaen Verstraeten.
23. Item nog een perceel erve zowel land als bos, compterende Jaques Meurs, groot
omtrent drie bunders, gelegen tot Zoerle onder Westerlo. Palende oost de
erfgenamen Jan Cuijpers en de erfgenamen Floris Van Dijck, zuid S Heerenstraat,
west Peeter Verstraeten en noord de gemeijnte heide.
24. Item huis en hof, schuur met de erven daaraan gelegen, groot omtrent een bunder,
competerende Adriaen Van Kerckhoven. Palende oost Hendrick Peeters, zuid
Joannes …, west Peeter Van Eijnde, en noord S Heerenstraat.
25. Item drie zillen land gelegen als voor. Palende oost de erfgenamen Lenaert Thoelen
zuid de erfgenamen Andries Dauwen, west zijn eigendom Adrianus Van Kerckhoven
goed …
26. Het huis, hof met de erven daaraan gelegen, groot omtrent de zes zillen,
compterende Nicolaes Van Kerckhoven. Palende oost zijn eigendom, zuid Jan Van
Houte, west S Heerenstraat en noord Hendrick De Winter.
27. Item omtrent drie zillen land. Palende oost Peeter Van Eijnde, suis Peeter De Winter
west Hendrick De Winter en noord ‘S Heerenstraat.
Hierover zal men den eerste zitdag houden op den 21 januari 1701 wezende vrijdage
toekomende ten huize van heer Egidij in “ de Wildeman “ binnen Westerlo gestaan op de
plaatse omtrent Zoel.
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WLO-OGA742-428
Ik ondergetekende geef volle last en macht aan mijn zwager Hendrick Henderickx van dat
goed dat ... vanwege de kinderen van Henrick Vervoort zo geef ik ondergetekende voor last
en volle procuratie aan mijn voorstaande zwager van het voorstaande goed vrij en los te
aanvaarden zonder dat ik daar niet meer naar halen of ... dat dezelfde mij moet geven een
som van 6 guldens eens waarmee ik Martinus Vervoort en Hendrick Henderickx zijn
kwijtscheldende van alles zodat ik ondergetekende daar geen pretentie meer in pretendeer
... en in de presentie van de getuigen Adriaen Govaerts en Adriaen Van Gorp actum deze 6
februari 1708.
WLO-OGA742-429
Aen den koninck in sijne Raede geordonneerd in Brabant. Vertonende reventelijck Adriaen
Snijers cum suis dat zij hebben doen communiceren hunne … civiele aan den proviseur
Charliers als dienaars Jan S’ Jongers cum suis, en aangaande denzelfde in fout zijn
blijvende van daartegen te voldoen niet tegenstaande den tijde van acht dagen daarbij
gelimiteerd van over langen zijn geexprireerd, oorzake den verkonders hun ootmoedelijk
biddende gelievende gedij als zijn hun te accorderen … L. Vanden Bogaert.
In de marge:

Ordonneerd partijen sindlijck te voldoen den voorgaande appointement
alhier geroerd binnen ... acht dagen … alias versteken en recht op die
copije, actum 9 januari 1708.
WLO-OGA742-430

Het belet van Adriaen Snijers.
Item nog gegeven tot Bruijsel aan ... waar het proces aan den advocaat ... van op te doen
zoeken enige papieren de som van 2 – 16 den 24 januari en vertiert 2 – 8 guldens. 1715.
Enz.
WLO-OGA742-431
Wij stadhouders en gemeenschappelijke schepenen der heerlijkheid Herselt maken kond dat
voor ons compareerden Cornelis Verlinden en Jan Helssen als voogden van de wezen
Joachimus Verlinden dewelke te samen der hand hebben verkocht met autorisatie van de
schepenen dens lands en markizaat van Westerlo op den 24 november 1711 ondertekend
Jan Van Wesel, mede alhier present Anna Helssen zekere weide gelegen in de
Quaeijstraat, groot omtrent honderd vijf en twintig roeden de maten onbegrepen. Palende
oost Cornelius Verlinden, zuid de straat, west Elisabeth Helssen en noord Guilliam Van
Schoubroeck, tot behoef van Hendrick Verbist, gewaardeerd op honderd guldens tegen zes
stuivers een halve, verder los en vrij op zijn gerechtigde heeren chijns.
Actum in collegio van schepenen deze 15 april 1712.
WLO-OGA742-432
Compareerden op heden deze 25ste dag november 1712 voor mij openbaar notaris binnen
Rethij residerende en in de presentie van de na genoemde getuigen den eerwaarde heer
Joannes Helsen pastoor van Den Briel in Holland ter ene en Martinus Helsen ter andere
zijde, twee broers en wettige kinderen van wijlen Willem Helsen en Dimpna Wuijts tot
Westerlo, verklaarden mits deze en na verregaande schattingen met rijp beraad minnelijk
gekaveld, gescheiden en gedeeld te hebben alle erfgoederen en rente hun achtergelaten bij
de dood van hun ouders.
Voor de eerste kavel wordt gesteld een beemd gelegen in “ het holland “ onder Westerlo,
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groot een oud bunder. Item een plek land tot Straeteneijnde, groot een half bunder. Item een
rente van honderd guldens kapitaal tot last van Niclaes Govarts tot Zoerle. Item een weide
tot Straeteneijnde, groot twaalf bunders. Item twee honderd guldens in rentend aan Jan Van
Kerckhoven tot Zoerle. Item een rente van honderdenvijftig guldens aan Jan Van Leuffel
tot Zoerle. Item honderd en vijftig guldens kapitaal tot last van de erfgenamen van Andries
Helsen tot Damseijnde. Item honderd guldens kapitaal tot last van Peeter Van Passel tot
Damseijnde.
Item 100 guldens kapitaal aan Jan Dauwen tot Damseijnde. Item honderd guldens in geld
tot last van Jan Van Hout gewezen borgemeester. Item honderd guldens kapitaal tot last
van Ollivier Tieborts alhier tot Westerlo. Item twee honderd guldens zo in geld als rente tot
last van Peeter Heijlen tot Strateneijnde. Item tachtig guldens kapitaal tot last van Catharia
De Vos met haar broer(s). Item vijftig guldens kapitaal tot last van de erfgenamen Abraham
Govaerts tot Gelindel. Item veertig guldens tot last van de erfgenamen van Cornelis Segers
tot Damseijnde. Item vijf en zeventig guldens kapitaal aan Adriaen Van Kerckhoven tot
Westel(?) en is deze kavel bevallen aan Martinus Helsen.
Voor de tweede kavel wordt gesteld schuur over het huis tot Damseijnde. Item het land “ den
verloren cost “, item het land “ den aswegh “, item het land “ ‘t lijsen ..? “, item een land
“ het dambock “, item een land den zille achter het huis, item de helft van een land genaamd
“ engijlen(?) “. Item de weide genaamd “ vrankrijck “, item een hooiwas in het Heultjens
broek, item den beemd met het bosken tot Gelindel, item het heiken tot Strateneijnd met een
zille hooiwas in “ het wilbroeck “. Item een half zille land gelegen bij Jan Van Roije tot
Damseijnd, en is deze bevallen aan den eerwaarde heer Joannes Helsen, mits dat deze
kavel zal geven en opleggen aan den voorzegde kavel de som van honderd en vijftig
guldens, te betalen in drie porties, binnen drie achtereenvolgende jaren, ieder jaar vijftig
guldens.
Verklaarden zij comparanten deze deling te houden voor goed, vast en van waarde en
gecontenteerd te wezen. Actum tot Westerlo, present Mr. Andreas Caers en Joannes Baptist
Verbiest als getuigen. De waarde van deze deling is omtrent 3900 guldens. Quad attestor V.
Van den Broeck notaris.
WLO-OGA742-435
Procuratie in zake van Adriaen Sprengers en de voogden van het kind van wijlen Jan
Wuijts.
Den ondergeschrevene verklaarde te hebben geïnstitueerd met volmacht aan den notaris
Thijs om ter rolle van de wethouders des land en markizaat Westerlo op het jaargeding des
jaars 1717 te actioneren de voogden van het kind wijlen Jan Wuijts geproclameerde prout
moris tot executabele verklaring van het slot zijner rekening uiterlijk tot voldoening die er
misgaande, om tegen Jan Baptist Vanoutsel den welke zonder redenen zich tegen den
ondergeschreven heeft ter rolle komen opponeren en concluderen, zich te dienen en te
defungeren als te raden, en alles in zake te doen tegen een procureur ad lites zou kunnen of
mogen doen, ook speciaal om in des onderschreven naam ter rolle te houden de verbale
akte van den twaalfde september laatst leden.
Item voorgelezen zijnde waarbij verklaart is dat mits Verborghstadt zo ondankbaar is
geweest van de gedane presentaties te accepteren hij onderschrevene zich daaraan niet
meer en wilde houden gelijk hem de zaken alsnog in haar geheel zijnde is geoorloofd en
verder als bij dezelfde verbale akte gelovende etc … Actum binnen Herentals deze 28
september 1719. Adriaen Sprengers
WLO-OGA742-437
Scheiding en deling van de erfelijke goederen die er bevonden zijn te competeren aan de
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gelijke erfgenamen van wijlen Balthasar Van Den Brande en Catharina Soeten, welke bij
dezelfde erfgenamen ten overstaan en bij wezen van meijer en schepenen of landheer zijn
geleid in drie egale porties aan eenieder is met de kavel ten dele bevallen als volgt:
Ten eerste is voor de eerste kavel gesteld het huis, hof met de helft van het binnenblok met
het bakhuis naast het westen gelegen in de Cathovenstraat. Item wordt alsnog gesteld de
helft van de binnen heijde oostwaarts langs door te meten van den noorden naar het zuiden.
Item wordt alsnog gesteld den beemd naast “ den bacx beemd “ den kleinen . Item wordt
alsnog gesteld den hooiwas gelegen in “ de maeldoncken “. Item wordt alsnog bij dezelfde
kavel gesteld een heide binnen “ de binnen heide “ gedeeld tegen Adriaen Lemmens.
Deze kavel moet afdragen uit de gemeenschappelijke renten één en dertig guldens
wisselgeld aan de abdij van Tongerlo. Deze kavel is ten dele bevallen aan Peeter Bertels
als man en voogd van Catharina Van Den Brande.
Item wordt voor de tweede kavel gesteld de schuur met de helft van het binnenblok
oostwaarts hetzelfde gelegen in de Cathovenstraat. Item aan dezelfde kavel is gesteld het
land gelegen op de Heirbaen. Item aan dezelfde kavel is gesteld de helft van de binnen
heide westwaarts langs door te meten van het noorden naar het zuiden. Item aan dezelfde
kavel is gesteld “ den bacxbeemd “ den grooten, westwaarts. Item aan dezelfde kavel is
gesteld het land gelegen op “ schaepsdijck “. Item aan dezelfde kavel wordt gesteld de helft
van den hooiwas gelegen in “ de saert “ oostwaarts, vierkant af te meten. Item aan dezelfde
kavel is alsnog gesteld den hooiwas in “ den hoeck “. Item aan dezelfde kavel is gesteld “ de
leemputten heijde “. Deze kavel is ten dele bevallen aan Maria Anna Van Den Brande, en
nu is deze kavel bij mangeling gevallen aan Peeter Van Den Brande.
Item voor de derde kavel wordt gesteld het huijs met den backboer en het binnenblock
gestaan en gelegen alhier binnen Paerweijs. Groot in het geheel met de maten onbegrepen,
genaamd “ den swaen “. Item aan deze kavel wordt gesteld het land genoemd “ het
scheeren bosch “ en dat op den last van honderd guldens wisselgeld aan den Heilige Geest
van Westerlo. Item wordt alsnog gesteld aan deze kavel een weide gelegen in de
Renderstraat. Item aan deze voorzegde kavel wordt alsnog gesteld de heide achter “ het
gooreijnde “. Item wordt alsnog gesteld het land genaamd “ het berten lieckens “ of “ de
tommel “. Item wordt alsnog gesteld het land genaamd “ de schomme “ op den last van drie
lopen koren jaarlijks aan den H. Geest van Herselt. Item aan dezelfde kavel gesteld de half
zille in “ Dielis bempt “ met alsnog een zille in “ de sart “ gelegen in den hoek tegens het
bos. Deze kavel moet afdragen uit de gemeenschappelijke rente twee honderd guldens.
Deze derde kavel is ten dele bevallen bij keuze aan Peeter Van Den Brande en is nu bij
mangeling aan Maria Anna Vanden Brande.
Item welke kavel alsnog gesteld en een ieder bevallen verklaarden dezelfde erfgenamen hun
daar mede te contentement en tevreden op den put en de … zo dezelfde gelegen zijn
mitsgaders op alle heerlijken chijnsen daar over ende op uitgaande servituten van wegen,
ingevalle die van oudswege daarover hebben uitgegaan, ook malkander de weg te verlenen
verder behoudelijk malkander te helpen, te dragen en te garanderen in de renten geldende
des mede Heer Van Den Brande, Peeter Soeten, hetgeen de voorzegde erfgenamen
volgens akkoord hebben met den zelfde aangegaan, en verder staat alsnog in het gelijk
vijfhonderd guldens hetgeen door de gelijke erfgenamen moeten afgedragen worden ende
bovendien moeten de voorschreven erfgenamen alsnog malkander helpen afdragen alle
schulden en pretentie die alsnog te trekken zouden zijn ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Paerweijs met overstaan van den meijer Peeter
Van Kerckhoven als gekozen voogd uit de wet, alhier genomen voor Peeter Van Den
Brande en Hendrick De Winter als gekozen voogd voor Maria Anna Van Den Brande, Jan
Peijs en Jan Van Leuffel schepenen met overstaan van Peeter Bertels als man van
Catharina Van Den Brande, welke schepenen die alhier zijn gesteld als voogden worden
ontslagen van dezelfde voogdij en Peeter Bertels wordt gesteld in de voorschreven voogdij.
Den 8 november 1721, qaud attestor L. Verluijten secretaris.
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WLO-OGA742-446
Conditie van zeker perceel erve verkocht de voogden der wezen wijlen Jan Vande Bruel.
Op heden dag 15 januari 1724, comparerde Marten Van Genechten en Jan Hermans in
kwaliteit al geëede voogden der minderjarige wezen wijlen Jan Van de Bruel en Catharina
Van Isschodt, gehuwden als zij leefden voor een vijfde part. Welke voorzegde comparanten
verklaarden verkocht te hebben zeker perceel land gelegen ten gehucht van Buul(?) onder
Olen, groot omtrent tachtig … Palende oost de erfgenamen Adriaen ..., zuid Hendrick
Meijnten, west Jan … en noord … Koper werd Adriaen Meijnten voor de som van honderd
één en veertig guldens op 31 januari 1724.
WLO-OGA742-448
1724. Conditie van erve van Jan Lanen verkoper en Adriaen Peeters Janssone koper.
Op heden 11 januari 1724 compareerde Jan Lanen dewelke uit kracht van procuratie van
zijn huisvrouw Catharina Peeters verklaarde verkocht te hebben zeker perceel land
genaamd “ den wauwer “ voor de helft westwaarts, groot honderd vijf en vijftig roeden,
gelegen aan de Plaetse van Olen. Palende oost Maria Peeters, zuid Adriaen Lemie, west de
kerk van Olen en noord Hendrick Heijns. Gegarandeerd voor los en vrij op zijn gerechtigde
heerencijns en servituten en verkocht aan Adriaen Peeters Janssone voor de som van 155
guldens gangbaar geld Pertscoop stertscoop. Item de pacht verschenen aan Sint
Andriesmisse blijft aan de koper en van hetgene nu bezaaid is blijft een en ten behoeve van
de koper. Aldus gedaan ten dage als boven ter presentie van Geraert Helsen en Hendrick
Bourbon.
WLO-OGA742-450
Procuratie van Adriaen Heijns en Peeter Heijlen curatoren aan Jan ’T Sijen en Elisabeth
Heuskens.
Den ondergeschrevene als curateur over Jan Bruijnseels, verklaarde geconstitueerd te
hebben Joannes Baptist Thijs procureur patrocimerende voor wethouders van Westerlo om
hun te maken aldaar voor te vervolgen en te defenderen ten definitieve toe die zij als
curatueurs over den voorzegde Bruijnseels en als aanleggers tegen Jan ‘T Sijen en
Elisabeth Heuskens gehuwden zijn genoodzaakt uit te staan, houdende voor goed al
hetgeen door de voorzegde procurateur en door zijn vader (door wie deze zaak is
begonnen), is gedaan gelovende etc ... Actum deze achtste december 1724. Getekend
Adriaen Heijns en Peeter Heijlen.
WLO-OGA742-453
Op heden deze 13 februari 1727 voor getuigen onder te noemen compareerden Paulus
Floris en Joanna Van Eijnde gehuwden dewelke bekenden verkocht te hebben aan
Hendrick Veckemans een zeker perceel erve, zowel land als heide gelegen omtrent
“ het root “ (roth) onder Zoerle Westerlo, groot omtrent een boender. Palende daaraan oost
de abdij van Tongerlo, zuid Cornelis Van Peer erfgenamen west de Rotstraat en noord
Peeter Vermeerberghen Janssone.
WLO-OGA742-454
Zoerle, conditie van zeker perceel zowel land als heide, groot een bunder, verkocht bij
Paulus Floris en Joanna Van Eijnde waarvan laatste hooger is Marten Douwen en
gekocht door Jan Van Kerckhoven Andriessone.
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Op heden deze den 13 februari 1727 voor getuigen onder te noemen compareerden Paulus
Floris en Joanna Van Eijnde gehuwden dewelke bekenden verkocht te hebben aan
Hendrick Vekemans … Zelfde akte als de vorige, hier aangevuld en met de condities
bijgeschreven.
Item is dit goed verkocht om en voor de som van vijf en negentig guldens, welke som de
koper zal moeten betalen ten dage der goedenisse, na drie gewoonlijke kerkgeboden.
Item stelde de koper op dit goed zeven hoogen, Merten Douwen stelde nog een hooge.
Item stelde de koper nog twee hoogen, ter presentie van Adriaen Cempenaers en Christiaen
Stevens getuigen hiertoe aanzocht. Item stelde Merten Douwen nog twee hoogen ter
presentie van dezelfde getuigen. Deze goedenis is ten griffie overgebracht 15 februari 1727,
L. Van Wesel.
Op den 20ste februari ter presentie van Jan Lembrechts en Adriaen Van Opstal als getuigen
stelde Martinus Douwen op de voorzegde koop alsnog negen hoogen. L. Van Wesel. Op
den 2 maart 1727 ter presentie van de verkopers heeft Jan Van Kerckhoven Andriessone
den voorzegde alsnog verdiert met zes hoogen. Datum voorschreven compareerde Jan Van
Kerckhoven Andriessone en stelde op deze koop alsnog een hooge voor de getuigen
Adriaen Van Eghelpoel (Eechelpoel) en Hendrick Vekemans.
WLO-OGA742-456
Ik onderschrevene beken ontvangen te hebben van Bastiaen Van Roij de som van negen
guldens en voor intrest voor drie jaar en dat wegens de erfgenamen Jan Dirx verschenen
zeventien, vierentwintig en vijfentwintig en zesentwintig. (1724, 1725). Actum den zesde april
1727. Francois Vrancx.
WLO-OGA742-457
Extract uit een zekere scheiding en deling aangegaan tussen de erfgenamen Maria Stevens
door haar dood verstorven op de kinderen Jan Stevens, Dionijs Stevens en Merten
Stevens en Adriaen Stevens nomine proprie zo zijn die voorzegde comparanten naar
voorgaande loting hun ten dele bevallen in de vorm, voegen en manieren nader verschreven
gepasseerd voor den notaris J. V. Borghstadt op datum van 14 december 1720 en staat als
volgt :
Ten eerste is tot de eerste gesteld een perceel land, te weten de helft van “ het merten
blokken “, groot omtrent in het geheel honderd dertig roeden salvo, oostwaarts af te meten
op den last dat de eerste kavel aan de vierde zal geven twaalf guldens, zo is deze eerste
kavel aangebleven aan de kinderen van Jan Stevens. Item is geconditioneerd dat de eerste
kavel zal trekken van Adriaen Stevens een som van vier en twintig guldens en acht stuivers
en een oord . En alsnog honderd vijf en twintig guldens en vijf stuivers van Hendrick
Verswijfel boven de twaalf gulden daar deze kavel mede betaald is. Qoud attestor L.
Verluijten secretaris.
WLO-OGA742-459
Conditie waarop L. Wuijts nomine officij zal verkopen alle meubelen van wijlen Catlijn …
weduwe wijlen Jan Peeters … Achteraan een naamlijst van de kopers: Jan Elen, Jan
Piernaels, Peeter Geerts riek, Jan Peeters, Peeter Van Hoeff, Peeter Geerts, Jan Bertels,
Adriaen Van Hoeff, Peeter Verhesstraten, Matthij Meijnten, Matthij Verwimp den hooistal,
Adriaen Wouters ziften vat, Jan Wauters kuipen, Peeter Brans kuip, Adriaen Van Eijnde
vleesvat, Jan Pirnaels gritsel, Jan Van Hoeff …, Cornelis Aerts stoel, Baltasar Baedthoven
hakzeis, Adriaen Caers roer, Cornelis Aerdts een wiel. Jan Smits een kwaad wiel, Jan
wouters, Peeter Huijsmans, Peeter Matthiijs, schort Peeter Van Beijlen hooi borg L. Wuijts,
Peeter Boeckx een koe voor 14 guldens, borg Peeter Huijsmans. Gommer Marien een tang,
Jan Smits een haal, Gommer Marien de hinnen, Hendrick Van Hoeff den ashoop voor 1
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gulden.
WLO-OGA742-460
Obligatie voor den Rozenkrans tot Olen, tegens Peeter Aerts 38 en Maria Lemie gehuwden
voor een kapitaal van 250 guldens wisselgeld, intrest jaarlijks 12 guldens 10 stuivers vervalt
pro primo 11 juli 1736.
Deze 7de november 1735 compareerde voor mij notaris binnen de stad Herentals, present de
getuigen nagenoemd Peeter Aerts en Maria Lemie zijn huisvrouw, welke comparanten
bekenden ontvangen te hebben van den zeer eerzame heer Hermannus Joseph
Boeracker pastoor tot Olen, Adriaen Heijns en Peeter Van Beijlen schepenen van aldaar,
als in kwaliteit als proviseurs van den H. Rozenkrans in de parochiale kerk van Olen, de som
van twee honderd en vijftig guldens wisselgeld … welke som de comparant altijd des
aanzocht zijnde beloven te restitueren op goede en sussicante panden het voorzegde
kapitaal ten minste twee dubbelwandig ten volle contentemente van de voorzegde proviseurs
en ten deze mede comparerende den zeer eerwaarde heer Guilielmus Vekemans
onderpastoor van Olen, den welke van vreemde schuld makende zijn eigen, heeft zich aan
de voorzegde provisoren geobligeert en gedeeld als borg principael … De voorschreven
kapitale som is provenierende van de afgekweten rente van duizend guldens wisselgeld
gestaan hebbende tot last van deze gemeente en bij dezelfde regeerders afgekweten. Actum
binnen Olen in dato als boven, coram Jan Leijten en Jan Verboven als getuigen. Quod
atttestor J. Hufkens, notaris.
WLO-OGA742-463
Extractum en registro mortuario ecclesia parochialis sanctie Lamberti de Westerlo in qou
inter catera … habetus.
Anno Domini 1739 die 28 april sepultus est in cameterio cum missa cantata Andreas Van
Kerckhoven. F. Siardus Vanden Nieuweneijnde, Pastor in Westerlo.
De voorstaande extract quollatrineert zijnde in forma probante tegens den voorzegde
doodboek is bij ons Peeter Van Beijlen, Marten Soeten schepenen en mij secretaris van
westerlo insgelijks bevonden te accorderen deze 15 december 1739. L. Van Wesel.
WLO-OGA742-464
Op den 27 juli 1742 compareerde voor mij notaris, residerende binnen de Vrijheid van Geel
en in presentie van de getuigen nagenoemd, Peeter Vande Poel wonende op den Aert
binnen deze Vrijheid, dewelke verklaarde te hebben geconstitueerd gelijk dezelfde
verklaarde te constitueren bij en mits deze Mr. N. Coomans, procureur postulerende tot
Westero, om te occuperen en te ageren, in zekere zaak die de voorzegde comparant als
aanlegger is hebbende tegen Jozef Meir als gedaagde en dat nopende het leveren der staat
en inventaris der haafelijke goederen achtergelaten bij Merten Van Lommel Jansone en
dezelfde zaak ten definitieve te vervolgen mitsgaders heeft den voorzegde comparant vollen
last aan Coomans om in te vorderen in recht alle pretenties die de voorzegde comparant is
hebbende tot het voorzegde sterfhuis van Merten Van Lommel, en ingeval van oppositie
dezelfde ten definitieve te vervolgen, houdende goed vast en van waarde, al hetgeen
voorzegde geconstitueerde in de voorzegde zaak nopende voorschreven leveren van staat
hiervoor vermeld alreeds heeft gedaan en in deze verder zal komen te doen … den
voorzegde comparant zijn domicilie ten huize van de voorzegde Coomans om alle
voorvallende exploten en anderszins aldaar te geschieden alles onder obligatie als naar
recht. Actum ut ante, ter presentie van Jacobus Frison en Gorris Elen als getuigen. Peeter
Van de Poel en Gorris Elen hebben getekend met een kruis. Quod attestor J. M. Pauli
38
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notaris.
WLO-OGA742-465
De ondergeschrevene verklaarden te constitueren gelijk ik constituerende mits deze Mr. N.
Coomans procureur tot Westerlo om te occuperen, dienen en te ageren in zeker zaak die de
onderstaande als aanlegster is hebbende tegen Joseph Meir als gedaagde en dat nopende
het leveren van staat en inventaris van de hafelijke goederen achtergelaten bij Merten Van
Lommel Jansse ... Zelfde inhoud als vorige akte … Alles onder obligatie als naar recht
actum tot Boechout den 24 augustus 1742 en was ondertekend Lucia Van De Poel.
WLO-OGA742-468
4 maart 1743, den ondergeschrevene bekende en verklaarde schuldig te zijn aan Du
Rijbreu, den advocaat Hufkens, de secretaris en de procureur Elaerts een som van
honderd dertien guldens twee stuivers welke som den ondergeschrevene beloofde in
particulier ieder aan hun persoon te voldoen binnen acht dagen na dato dezer, onder
protestactie nochtans van geheel te blijven over de onkosten van zake van de heer Vande
Poel gerezen tegens Du Rijbrue. Actum 24 oktober 1741, welke onkosten belopen veertien
guldens achttien stuivers, twee oorden, belopende alzo honderd zeven en twintig guldens
een stuiver drie oorden. Peeter Sijen. Ontvangen van Peeter Sijen op korting tien guldens.
P. Elaerts.
WLO-OGA742-470
Erfbrief van 100 guldens die Maria Verbiest is geldende aan de kerk van Zammel, vier
guldens 10 stuivers vervallende den 15 oktober.
Wij F. M. Schellens drossaard, Hendrick Mattheij en Hendrick Bourbon schepenen des lands
en markizaat van Westerlo doen konde dat voor ons compareerde Adriaen Verswijvel in
kwaliteit als wettelijke voogd naast Adriaen Van Kerckhoven als voogd uit de wet over de
minderjarige wezen wijlen Adriaen Geeben daar moeder af leeft Maria Verbiest, mede
alhier present en renuntierende aan de touchte en gebruikende de autorisatie van ons
schepenen van datum 14 september 1743, welke comparanten bekenden ontvangen te
hebben uit handen van den eerwaarde heer Jan Baptist Ooms, pastoor van Zammel en
Ambrosius Oniaerts kerkmeester een som van honderd guldens courant …
Comparant stelde speciaal tot pand twee zillen erve op de voorzegde wezen verstorven uit
hoofde van wijlen hun vader, gelegen tot Damseinde onder dit markizaat, het ene genoemd
“ den kenen dries “ en het andere “ de heije “. Palende oost aan “ den kenen dries “ en
erfgenamen Peeter Opstals, zuid het halfstraatje, west Peeter Diels en noord de erfgenamen
Jan Douwen en aan het ander perceel oost de erfgenamen Peeter Govaerts, zuid een
straatje, west Adriaen van Kerckhoven en noord de erfgenamen Peeter Van Passel. Coram
den voornoemden heer drossaard deze 15 oktober 1743. L. Van Wesel secretaris.
In de marge:

Mits Peeter Helsen aan mij heeft afgelijdt dit kapitaal met de interesten
vandien ... zo consenteert in de cassatie der zelfde rente te doen, Zammel
den 13 juli 1750.
WLO-OGA742-472

Extract uit schependoms goedenisboek, des lands en markizaat Westerlo alwaar onder
andere staat als volgt:
Op heden den 24 december 1746 voor stadhouder en schepenen na te noemen,
compareerde Joannes Baptist Wuijts in kwaliteit als voogd der enige achtergelaten wees
van wijlen Andreas Huijpens daar moeder af was Maria Catharina Muijs, Sebastiaen
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Roman en Michiel Verachtert in kwaliteit als voogden der wezen achter gelaten bij wijlen
den voorzegde Andreas Huijpens daar moeder van leeft Anna Barbara Roman mede
alhier present en ten deze renuntierende aan de touchte ...
Welke comparanten bekenden verkocht te hebben aan Jesper Dom en Josina Aerts
gehuwden, zeker huis met de kamers, stallen, schuur, bakhuis en hof met alle op den
dependentien van dien genaamd “ het wit peirdt “ gestaan en gelegen alhier aan de kerk.
Palende oost en zuid de straat, west … Matthei en Laurent Lambiotte, noord den
leugenpadt. Voor los en vrij en verder op den last van … (leeg) aan den H. Geest en kerk,
blijvende de kooppenningen tot elf honderd guldens … Coram de heer G. L. Coomans, Carel
de Pereij en Peeter Peeters schepenen.
WLO-OGA742-474
Conditie en voorwaarden ingevolge de welke de erfgenamen van wijlen Baltasar Van Gorp
en Catharina Verlinden publiekelijk met oproepen des stadhouders hebben gesteld zeker
perceel hooiwas gelegen in het broek van Westerlo, groot een half bunder, renende tegen
een gelijk perceel competerende aan de kerk van Westerlo. Volgen de condities van de
verkoop ...
Op heden den 20 november(?) 1750 het voorzegde perceel opgeroepen zijnde is bij afwering
des stadhouders dezelfde hooger gebleven Guilliam Cooijmans die daarvoor heeft
geoffreerd twee honderd en dertien guldens courant en is hem daarvoor aangebleven. Op
heden 23 november 1750 compareerde voor de getuigen onder te noemen …
WLO-OGA742-476
Den ondergeschreven heere dispensier des convents van Tongerloo verklaarde bij deze te
constitueren en volmachtigen den procureur Coomans postulerende voor de banke van
Tongerloo om uit zijn constituants naam in … zeker huis, hof en aangelegen zowel eussel
als weide gestaan en gelegen binnen Tongerlo in de Langhstraat, groot tezamen een
bunder. Palende in het geheel oost de Langhstraat en Jan Blommaerts, zuid Dielis Hermans
en … Pauwels, west den eerwaarde heer prelaat van Tongerlo en noord … en Jan
Blommaerts, gegarandeerd op honderd guldens courant. Idem zeker 100 roeden land
gelegen bij Bijlen gestaan omtrent de Langhstraat groot 100 roeden renende oost en noord
den heer prelaat van Tongerlo, zuid Henrick Huijbrechts en Jan Verwimp, west Jan Verwimp
voorstaand.
En dat tot verhaal van verlopen interest van een kapitaal van 350 guldens courant en ook 15
guldens jaarlijks als wijlen Merten Verwimp en Elisabeth Mertens hebben gelicht 18 januari
1712. Item de voorzegde huizingen, hof zo erven als weiden enz. Actum Tongerlo 3 februari
1753 H. G. Vanspauwen.
WLO-OGA742-477
Aan den eerzame Andries Hendrickx ten huize van zijn vader Hendrick Hendrickx tot
Herselt. Loven den 4 januari 1747.
Eersaeme vriend,
Als zo ik van ul oft uwen vader op alle mijne brieven geen antwoord nog tijdinge krijg over ul
proces nog of hetzelfde voortgaat of niet en mij overzulks laat verstaan dat hij in akkoord
moet gekomen zijn met partijen waarom met den eersten hier over antwoord … en ook enig
geld op rekening van mijn secretaris in ul proces verdiend en blijven met wending van een …
nieuwjaar aan ul ende ul vader … dienaar D. Veckemans.
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WLO-OGA742-479
Aan den eerzame Andries Hendrickx wonende (tot) Oosterwijck. Antwerpen 8 maart 1749
Goeden vriend,
Laat uwe weten als dat uwe zuster gisteren omtrent 5 uren overleden is in het gasthuis
alhier. Dezelfde heeft over enige dagen voor mij gemaakt haar testament en daarbij u
genoemd als erfgenaam. Zij heeft tot executrice over haar sterfhuis aangesteld uwe nicht
Anna Catharina Vervoort, getrouwd met Clement Wouters.
Aan dezelfde heeft zij gelegateerd haar gouden kruis en oorringen, mitsgaders al haar
lijnwaad. Van de resterende goederen zal salvo justo afgetrokken alle schulden provenieren
zestig guldens bij aldien haar bed en klederen verkocht wordt. Daarom zendt deze met een
expressen om uw antwoord te bekomen, dewelke met denzelfde of uwen in persoon op het
spoedigste zal verwachten, wat u met haar goederen wilt gedaan hebben en blijven.
Goeden vriend, uw dienaar F. X. Borrens
WLO-OGA742-482
Ik ondergeschreven bekende ontvangen te hebben voor en in de naam van de erfgenamen
wijlen Hendericus Verbiest en Maria Henderickx gehuwden als zij leefden uit handen van
Norbertus Aerts de som van twee honderd vier en negentig guldens courant in voldoening
van zijn koopsom wegens zeker perceel land geheten “ de tongelsche heijde “, welke som
ook zal dienen op rente van het slot van den borgemeester voorstaand die den voorzegde
Hendericus Verbiest in zijn leven heeft gecullateerd deze 2 mei 1743. F. M. Schellens
WLO-OGA742-484
Den ondergeschrevene verklaarde bij deze ontvangen te hebben uit handen van den notaris
Coomans de som van zes honderd en vijftig guldens courant geld op korting van de
verkochte haave van wijlen zijn vader Cornelis Labordé, zullende hem overzulks deze
dienen in rekening met hem daar over te noemen deze 1 juni 1785. Coram G. Coomans en
Franciscus Stiers testibus. Martinus Josephus Labordé.
Den ondergeschrevene verklaarde alsnog van de voorzegde notaris Coomans ontvangen
te hebben de som van honderd guldens op korting en rekening als voorzegt, ter presentie
van G. Coomans en Franciscus Stiers als getuigen 24 januari 1785. Martinus Josephus
Labordé.
WLO-OGA742-485
Op heden deze 15 december 1755 voor stadhouder en leenmannen na te noemen
compareerde Norbert Andries Helsen, die bekende verkocht ten na leense rechten
getransporteerd te hebben aan Sebastiaen Duijs en Joanna Maria Briers gehuwden,
omtrent een half bunder land genaamd “ de papeters “, gelegen aan “ de sept loop “ tussen
Westerlo en den Soelschen molen. Palende oost Adriaen Peeters Adriaenssone, zuid
dezelfde en Jan Baptist Wuijts, west Peeter Struijven nomine uxoris en noord de dreef naar
Zoerle, op last van de weg te dragen naar de achter gelegen weide, verklarende koper en
verkoper dit transport niet gedaan te zijn in faveur van enige dode handen, dienvolgens zijn
kopers na de leensche rechten daarin gegoed en geerft blijvende Sebastiaen Duijs
sterfman die als besetman is gecontinueerd op zijn vorige eed. Coram L. Van Wesel
stadhouder, de heer G. L. Coomans, P. P. Elaerts, Cornelius Vermeijen, Stiers en meer
leenmannen.
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WLO-OGA742-486
In den naam ons heere 1767 op 16 december, voor mij Egidius Oniaerts notaris,
residerende in het dorp van Olen, present de getuigen onder genoemd compareerden
Jacobus Hermans in huwelijk met Maria Anna Ceulemans, inwoners van Zammel,
jurisdictie van Geel, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van juffrouw
Catharina Vingerhoets een som van twee honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand (zijn) huis en hof gestaan en gelegen in het dorp van Zammel.
Palende oost Jan Baptist Snoekx, zuid Dimpna Meulders weduwe Peeter Gijsels, west
Jacobus Van Dingenen en noord des straat, groot een half bunder. Comparerende ten deze
mede Jan Baptist Ceulemans dewelke verklaarde zich als principale borg te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Wilms en Cornelis
Geerewaerts. Concordatiam attestor C. Coomans.
WLO-OGA742-490
Op heden den 25 februari 1777, compareerde voor de nagenoemde getuigen Maria
Jopmans laatste weduwe van wijlen Franciscus Verachtert, inwoonster van Westerlo,
welke comparante ten gunste van haar twee zonen Guillielmus Van Schoubroeck en
Josephus Van Schoubroeck, verwekt in haar eerste huwelijk met R. Van Schoubroeck
verklaarde af te stappen bij deze aan alzulke touchte of genot als zij is hebbende aan en in
een zeker deel van een huis, alhier gelegen, genaamd “ den hooghenhof “, of “ de Swaene
“, en dat van het deel voortijds geweest zijn de stallen der gemelde huis, gelegen tussen de
keuken en de erve van Hendrick Verbiest, of de stallen van ” den Wildeman “, alsnu
bekeerd in twee woningen of kamers, met de zoldering daarboven zijnde, alsmede alsnog
acht roeden erve in den hof en dat tot verhaal en voor zoveel belopen, de intresten voor
eerst van een rente ten kapitaal van achthonderd guldens ten behoeve van de heer Van
Tendeloo tot Herentals.
Item alsnog een kapitale rente van twee honderd vijf en zeventig min of meer guldens
consenterende dienvolgens dat de voogden van haar twee voorzegde kinderen of haar
gemelde kinderen zelfs tot hun ouderdom en meesterschap gekomen zijnde de voorzegde
gewezen stallen en alsnu huis met de zolder daarboven desnoods zijnde en de voorzegde
acht roeden erve tot verhaal en aanbetalingen der voorgeroerde intresten zullen mogen
verhuren … De plaatsen actueel bewoond door Carel Aneufstingels, verklaarde
dienvolgens aan de touche op de voorzegde stallen, zolderingen en hof geen recht of
pretentie meer te hebben, nog te behouden. Aldus gedaan en gepasseerd, coram Peeter
Hofnagels en Adriaen Van Rooij als getuigen.
WLO-OGA742-492
Wij F. Teniers stadhouder, M. N. Van Schoubroeck en Carolus Bruijnseels, schepenen des
lands en markizaat Westerlo maken kond dat voor hen compareerde Jacobus Hermans,
vertonende alhier een authentieke kopij van zekere conditie van verkoop gedaan en
voltrokken den 9 juli 1777, uit kracht van brieven van heren schepenen en stadhouder in
dato 20 juni 1777, om te komen tot verhaal en rente van acht en twintig guldens jaarlijks met
kosten ter instantie van de heer Joannes Josephus Coeckelberghs, ingezetene van
Loven, tot last van hem comparant cum suis, dewelke conditie gepasseerd voor J. B. F.
Moermans en zekere getuigen.
Bovendien alsnog vertonende zeker akkoord aangegaan door of vanwege den acceptant en
Franciscus Blanckaerts als gesurrogeerden koper en de approbatie der comparant daarop
gevolgd den 29 augustus laatst leden, staande achter dezelfde conditie van verkoop, welke
comparant verklaarde verkocht te hebben aan Franciscus Blanckaerts, zeker huis en
andere battementen daarop staande, van ouds genaamd “ de Sterre “ en nu “ de Kroon “,
met vijf en veertig roeden erve, onder deze jurisdictie gelegen tot Zammel, zijnde de meer
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rest omtrent vijfhonderd vijf en vijftig roeden gelegen onder de heerlijkheid van Geel.
Palende in het geheel oost Dimpna Smolders, zuid Peeter Van Oistheijen, west Franciscus
Lembrechts en de kapelrije van Zammel en noord ‘S heerenstraat. Actum 9 september 1777.
WLO-OGA742-494
Op heden wezende den 11de november 1778 bekende Jacobus De Reijdt wel en degelijk
verhuurt te hebben aan Adrianus Peeters zeker huis met den hof en een perceel land
genaamd “ het goorken ” onder Heist en het huis onder Hulshout en dat op de volgende
voorwaarden: item beloofde den pachter voor het huis alle jaren met den hof zeventien
guldens en voor “ het goorken “ elf guldens, “ het H. Geestland “ tien guldens. Aldus
gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Franciscus Vanden Bruel en Josephus Vanden
Bruel als getuigen hiertoe aanzocht.
WLO-OGA742-496
Op heden deze 27 april 1778 heeft Andreas Hendrickx inwoner van Herselt wel en degelijk
verkocht aan Jacobus Quadens inwoner van Boisschot, vijftien eiken opgaande bomen
gelijk dezelfde geschalmd zijn en dat voor de som van vier guldens, voor iederen boom
courant, welke bomen den comparant mogen uit rooden en blekken. Item heeft dezelfde
verkocht zestig eike blekbomen gelijk dezelfde ook geschalmd staan en dat voor de som van
tien stuivers voor iedere boom courant, welke som in het geheel bedraagt negentig guldens
courant … alles gestaan en gelegen onder Herselt omtrent de eerste wijk “ de plijn “. Actum
27 april 1778, Jan Vande Brande en Andries Smaers als getuigen.
WLO-OGA742-497
1779, wij Jan Baptist Pansius drossaard, Peeter Verboven, C. Bruijnseels, J. B. Wuijts, J. B.
Van Deijck en Jan Cuijpers schepenen des lands en markizaat Westerlo maken te weten dat
voor ons compareerde Jan Baptist De Croijck, zo voor hem als geautoriseerde van zijn
moeder Catharina Lemmens weduwe wijlen Adriaen De Croijck en van zijn zusters Maria
Catharina De Croijck en Lucia De Croijck, bejaarde ongehuwde dochters, verklaarden de
comparant zo tot koeling der gemeenschappelijke schulden als tot voldoening van den
inhoud van het contract tussen hem en zijn zuster Anna Catharina De Croijck in huwelijk
met Franciscus Janssens over deszelfs gerechtigheden in de voorschreven sterfhuis
aangegaan en gepasseerd voor de wethouders alhier in dato 23 augustus laatstleden ter
rente opgelicht en ontvangen te hebben van de eerzame Anna Maria Meulemans, bejaarde
dochter, inwoonster der stad Antwerpen, een som van honderd en vijftig guldens courant
geld …
WLO-OGA742-500
Ik ondergetekende verklaar te geven volle macht en procuratie van Geerardus Helsen te
laten goeden en te vesten in een zeker perceel erve verkocht door Peeter Faes in de plaats
van den laatste hooger, zijnde de ondergetekende Jacobus De Winter. Actum Zoerle 6
maart 1780.
WLO-OGA742-502
De ondergeschrevene jonker De Crequi Hannuaert kaptein eigenaar van een compagnie
dragonders in het regiment van den prinsen van Hessel(?) Cassel ten dienste van Holland
en den advocaat Henricus Josephus Carolus de Leenheer, geadmitteerd in de
Souvereine Raad van Brabant, in zijn kwaliteit van benoemde curator actum bij
appointement van de voorschreven raad de dato 11 november laatstleden, aanzoeken de
wethouders des lands en markizaat van Westerlo van te willen doen een wettelijk taxaat van
zeker pachthof en de annexe goederen af gekomen van wijlen Jaques Steens gelegen
onder het voorzegde Westerlo en Herselt, ten erve uit gegeven aan Adriaen Spaepen voor
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een kapitale rente van twaalf honderd guldens wisselgeld bij akte daarvan gepasseerd voor
de notaris … en zekere getuigen binnen Diest in dato 18 mei 1727 waarvan ten schepenen
register van Westerlo wordt bevonden de goedenisse gevolgd te zijn in dato 29 oktober van
hetzelfde jaar 1727. Verzoekende als onderschrevene t’ eenenwege ten dien effecten die
voorschreven wethouders des lands en markizaat Westerlo, benevens hun te assureren
twee personen hun des verstaande. Brussel den 4 december 1782.
WLO-OGA742-503
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Baptista Huijpens en Joanne Catharina
Verhaegen publiekelijk aan de meestbiedende op hodie 16 november 1763 de behoorlijke
geboden voorgegaan voor mij Petrus Philippus Elaerts als openbaar notaris tot Westerlo,
openbaar zal verkopen zeker perceel land genaamd “ de neerheijde “, gelegen onder Zoerle
Westerlo. Palende oost de erfgenamen Marten Helssen, zuid de weduwe Egidij en
Lambrecht Helssen erfgenamen, west Jan Van Leuffel Willemssone en noord Peeter
Verlinden erfgenamen, groot een oud bunder, hetzelfde in huur bij Peeter De Krock en dat
op de condities als volgt:
Op heden dato voorschreven de voorstaande condities voorgelezen zijnde en na oproepen
des stadhouder is voor hetzelfde perceel van erve gecroisseerd drie honderd vijf en vijftig
guldens, en is hetzelfde pand daarvoor aan Guilliam Van Houdt als laatste hooger en koper
aangeslagen en de proficiat gegeven. Aldus gedaan en verkocht ter presentie van P. J.
Boulet en C. A. Elaerts en meer omstaanders als getuigen.
Op heden deze 20 december 1763 de kaars van ‘s heerwegen ontstoken zijnde op de
voorzegde koop is bij uitgang dezelfde Guilliam Van Houdt koper gebleven voor de som en
verdieren ut ante. Actum in collegio coram de heer F. M. Schellens drossaard, M. N. Van
Schoubroeck, Peeter Douwen en meer schepenen.
WLO-OGA742-505
Conditie volgens dewelke Adriaen Meulenberghs Janssone ingezetene dezer heerlijkheid
Westmeerbeek, verklaarde wel degelijk te hebben verkocht aan Cornelis Blanckaerts
inwoner van Oosterlo onder Geel zeker omtrent een half bunder land gelegen tot Geel onder
den gehuchte van Liesel. Palende oost mijnheer Raijmaeckers, west P. Meulenberghs,
verkocht voor honderd en drie en veertig guldens te betalen den dag der goedenisse …
WLO-OGA742-506
Extract uit een schepenen protocol der stad Herentals waarin treffend een kapitale obligatie
staat als volgt:
Compareerde voor ons onder geschreven schepenen Henricus Oudenrogh als erfgenaam
van Jan Baptist Oudenrogh welke comparant verklaarde van allen voldaan te zijn aan zijn
broeder den voorzegde Jan Baptista Oudenrogh een kapitale som van drie honderd vijftig
guldens courant als Jan Baptist Dens opgelicht had op den 19 april 1775 volgens kopie der
zelfde obligatie hieraan gevoegd, met welke de voorzegde obligatie komt te cesseren.
Coram de schepenen, J. Denckens en H. Bruls, 10 juli 1784.
WLO-OGA742-507
Op heden den 19 april 1773 is voor ons onder genoemde schepenen der stad en bijvang van
Herentals gekomen Jan Baptist Dens in huwelijk met Maria Theresia Naets, inwoners van
Zoerle, die bekenden ontvangen te hebben van Jan Baptist Audenrogh ingezetene van
Morkhoven een som van vier honderd vijftig guldens courant geld … Comparant heeft
verbonden zijn persoon en goederen, roerend een onroerende en wel speciaal de helft in
zekere stede zijnde huis, schuur, stal en aangelegen erven en samen omtrent vier bunders,
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gestaan en gelegen onder Zoerle zo het hem comparant aan hem is compterende met zijn
zuster en hij die is bezittende uit den hoofde van hun ouders … Aldus gedaan coram Jan
Frans Verbucken en Jan Baptist Verdussen schepenen binnen Herentals.
WLO-OGA742-509
Extract, uit het register van Goedenissen des markizaat Westerloo begonst 28 januari 1768
en geëindigd 30 augustus 1788 alwaar folio 285 recto en verso staat als volgt:
Op heden deze 17 juni 1785 voor stadhouder en schepenen des markizaat Westerlo na te
noemen compareerde Peeter Verswijfelt dienaar van justitie alhier uit kracht van
onherroepelijke procuratie geïnsereerd in zekere conditie van verkoop, gepasseerd voor
getuigen in dato 9 mei laatst leden op 6 juni daarna volgende met uitgang der brandende
kaars gesloten alhier in origineel gezien, dezelfde procuratie verleden door Peeter Boeckx
weduwnaar wijlen Anna Maria Bruijndonckx, zo voor hem geautoriseerd van zijn twee
kinderen te weten Joanna Catharina Boeckx bijgestaan van Franciscus Vanden Brande
haar man en Maria Elisabeth Boeckx bejaarde dochter, bij procuratie gepasseerd voor de
notaris Ludovicus Car. Stalpaert binnen de stad Lier in dato 30 mei laatstleden
verklaarden de comparanten alzo in den naam des constituanten verkocht te hebben aan
Peeter Verbiest, inwoner van Hulshout in huwelijk met Joanna Rens, te weten zeker bos en
heide, groot 467 roeden. Palende oost Adrianus Laenen, zuid Jan Lembrechts met de
weduwe Jan Van Deuren, west de kinderen van Henricus Van Deijck en noord Ignatius
Hermans en Peeter Van Passel, zijnde de verkoop geschied voor de som van twee honderd
zestig guldens acht stuivers … Coram F. Teniers stadhouder loco des heere drossaard,
Peeter Verboven, C. Bruijnseels, Jan Baptist Wuijts en Jan Cuijpers schepenen.
WLO-OGA742-511
Wij F. Teniers stadhouder loco des heere drossaard Franciscus Vermijlen, Jan Baptist van
Dijck en Jan Marien schepenen des land en markiezaat Westerloo doende en makende
konde te weten, dat voor ons compareerde Peeter Boeckx uit kracht van onherroepelijke
constitutie verleden door Josephus Boeckx in huwelijk met Elisabeth Van Houdt, dezelfde
constitutie gevende gereserveerd in zekere akte van transport, gepasseerd voor de notaris
A. J. Ceulemans en zekere getuigen in datum 14 augustus 1790 bij kopie authentiek alhier
gezien en luidende als volgt:
Op heden deze 14 augustus negentig compareerde voor mij notaris residerende tot Itegem
onder Heist, present de getuigen nagenoemd Josephus Boeckx in huwelijk met Elisabeth
Van Houd, inwoners binnen Itegem welke comparant mits deze verklaarde op alle
voordelige benficien en nadelige servituten mede zonder enige juiste maten te zeggen,
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jacobus Meijnkens in huwelijk met Catharina
Hendrickx, inwoners binnen Hulshout, ten deze present en de nabespreken koop op de
volgende condities accepterende te weten zeker perceel gewezen heide, gelegen tot
Hulshout omtrent de schietboom en de plaats aldaar, groot omtrent een half bunder salvo
justo, scheidende op de gracht, westwaarts, dewelke zal wezen half en half. Palende oost
den transportant, zuid de straat, west den transportant en noord Peeter Marien, subject met
zijn gerechtigde chijns aan den heer markies van Westerlo daarop uitgaande, betaald
worden tot Kerstmis en nieuwjaar eerstkomende, aan den transportant competerende uit den
hoofde van wijlen zijn vader die hetzelfde had verkregen tegen de gemeente aldaar, en
verder aan hem comparant transportant tegen zijn broers en zusters onder andere bij
scheiding en deling ten dele bevallen ... de koop tussen hun comparante is geschied om en
mits een som van honderd één en vijftig guldens courant geld, welke som den comparant
transportant van den koper acceptant in presentie van mij notaris en getuigen bekende wel
en degelijk ontvangen te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Heist, ter presentie
van Franciscus De Ceuster en Josephus Wouters als getuigen.
Welke volgende heeft den comparant uit kracht en naar vermogen als voor na vernieuwing
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van de inhoud de voorzegde akte, het perceel gewezen heide gelegen tot Hulshout aldaar in
handen gedragen ten behoeve van Jacobus Meijnkens. Deze akte ondertekend mits
absentie van onze secretaris op 2 mei 1792, C. Segers med. Lic. loco secretaris.
WLO-OGA742-515
Op heden den 29 september 1792 voor leenmannen na te noemen des leenhof van zijne
Excellentie den heer graaf van Merode markies van Westerlo compareerde Guillielmus
Peeters notaris en de welke bij scheiding en deling gekomen zijnde tot een zille land daar
huis en hof op staat, gelegen tot Berghom onder Herselt. Palende oost en zuid het convent
van Tongerlo, west en noord de straat, den eed als bezetman heeft gedaan coram
Guillielmus Coomans en Guilliam Van Schoubroeck leenmannen. C. Coomans griffier.
WLO-OGA742-516
Ce jour le treize Messidor an Dix la Republique devants nous est comparu Amand Helsen
medicine et maire, habitant de la commune de Westerloo, le quel comparait, dit en verbe de
l’acte de procuration a lui délivre par Henri Thoelen et Adrien Thoelen journaliers, le
premier demuerant à Herentals et l’autre à Westerloo enfants majeurs fils de Leonard
Thoelen en Catharina Govaerts, passé devant nous le cinq Fructor ans 8 et enregistre à
Geel le 7 dito … Par les presentes J. Van Genechten homme de loi demeurant à Turnhout
... pour leur droit à la ... de feu Philippe Norbert Mangelschots décédé celibataire en cette
commune de Westerloo le 11 septembre 1792 ...
WLO-OGA742-517
In den naam van de Franse Republiek. Op heden den 13 pluviose 7de Jaar der Franse
Republiek zijn voor mij ondergeschrevene notaris geadmitteerd bij het departement der
Twee Nethen canton Moll, residerende binnen Veerle gecompareerd Guilielmus
Rademaekers en Joannes Franciscus Vervloet champetter niet onderworpen aan het
lichten van patente, beiden inwoners alhier, welke eerste comparant Guillielmus
Rademaekers verklaarde aan den tweede comparant Joannes Franciscus Vervloet, wel
en degelijk verhuurd te hebben zijn klein huis met zes roeden hof, gestaan en gelegen
omtrent zijn woning in de eerste sectie, voor een termijn van zes achter een volgende jaren,
zo nochtans dat ieder der comparanten na de drie eerste jaren gerepireerd zijnde zijne keus
zal hebben, mits een half jaar te voren te weten voor het expireren van de drie eerste jaren
de behoorlijke opzegging te doen, cours en ingang nemende half ventose eerstkomende en
dat voor de som van achttien guldens Brabants courant jaarlijks, waarvan het eerste jaar zijn
huurpacht zal vervallen en verschijnen half ventose achtste jaar der Republiek en zo verder
van jaar tot jaar den termijn gedurende, met conditie dat de huurder op voorhand jaarlijks
moet betalen een vierde van zijn huursom, wezende vier guldens en tien stuivers en actie
hebbende op pene van huurbreuk.
Actum Veerle dertien pluviose zevende jaar der Franse Republiek als voor ten mijnen
comptoire ter presentie van Franciscus Van Kerckhoven en Norbert Van Genechten als
getuigen hiertoe aanzocht.
WLO-OGA742-519
Extrait du register aus actes de l’etat civile de la commune de Tongerloo. IL appert par acte
du vingt mai dix huit cent onze (20 mei 1811) que Marie Anna Van Houdt agée de trente
trois ans née à Soerle demeurant à Oolen dans la commune de Tongerloo, epouse d’ André
Somers fille de Pierre Van Houdt et Theresia Helsen vivants, est décedée le huit huit mai
à cinq heures du matin à Oolen. Pour extrait conforme delivré à la Maire de Tongerloo, le dix
décembre 1811. Franciscus Lantenberghs.
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Bronmateriaal:
Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen. OGA Westerlo.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800:

Heemkring De Linde.
W. Haemhouts.
E. S’Jegers
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Van De Zoom Michiel ............................................................................................................................................ 55
Van Den Bergh (notaris) .................................................................................................................................. 50, 83
Van Den Bergh Boudewijn .................................................................................................................................... 29
Van Den Berghe Maria ........................................................................................................................................ 192
Van Den Berghe Niclaes .................................................................................... 31, 33, 37, 55, 79, 83, 89, 153, 192
Van Den Beulcke Remigius ................................................................................................................................. 148
Van Den Boogaert Jan .......................................................................................................................................... 89
Van Den Bosch Berthelomeus............................................................................................................................. 134
Van Den Bosch Bertholomeus............................................................................................................................. 134
Van Den Bosch Jan ......................................................................................................................................... 13, 20
Van Den Bosch Maijken ...................................................................................................................................... 136
Van Den Bossche (notaris) .................................................................................................................................... 83
Van Den Brande ................................................................................................. 15, 17, 48, 51, 56, 66, 67, 108, 263
Van Den Brande Adriaen .......................................................................................................... 15, 56, 143, 209, 223
Van Den Brande Andries ..................................................................................................................................... 108
Van Den Brande Balthasar ...................................................................................................................228, 238, 263
Van Den Brande Catharina ..................................................................................................................202, 210, 263
Van Den Brande Franciscus ................................................................................................................................ 273
Van Den Brande Jan ........................................................ 48, 51, 141, 142, 151, 201, 210, 223, 228, 249, 260, 271
Van Den Brande Maria Anna ............................................................................................................................... 263
Van Den Brande Niclaes ..................................................................................................................................... 202
Van Den Brande Peeter ............................................................................................................. 56, 66, 67, 148, 263
Van Den Broeck Anneken ..................................................................................................................................... 56
Van Den Broeck Cecilia ......................................................................................................................................... 56
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Van Den Broeck Cornelis ...................................................................................................................................... 56
Van Den Broeck Digne ............................................................................................................................................ 3
Van Den Broeck Goris ..................................................................................................................................... 13, 64
Van Den Broeck Hendrick ............................................................................................................................... 14, 76
Van Den Broeck Jacobus ................................................................................................................................ 64, 66
Van Den Broeck Jan......................................................................................................... 14, 17, 56, 65, 66, 76, 100
Van Den Broeck Maria ...................................................................................................................................76, 225
Van Den Broeck Maria Françoise ........................................................................................................................ 224
Van Den Broeck Mattheus ..................................................................................................................................... 56
Van Den Broeck Peeter ............................................................................................................................6, 7, 38, 47
Van Den Broeck Simon ..................................................................................................................................6, 7, 14
Van Den Bruel Adriaen ........................................................................................................................................ 106
Van Den Bruel Henricus ........................................................................................................................................ 92
Van Den Bruel Jan ....................................................................................................... 167, 168, 183, 239, 243, 264
Van Den Bruel Peeter ............................................................................................................. 96, 117, 139, 183, 221
Van Den Bruggen Constantinus .......................................................................................................................... 238
Van Den Cloot Catlijn .......................................................................................................................................... 242
Van Den D… Josina ................................................................................................................................................ 4
Van Den Driessche Joanna Maria ....................................................................................................................... 148
Van Den Eede François ...................................................................................................................................... 257
Van Den Eijnde Goeijvaert .................................................................................................................................... 28
Van Den Eijnde Hendrick .................................................................................................................................... 253
Van Den Eijnde Jan ......................................................................................................................................... 29, 56
Van Den Eijnde Mariecken .................................................................................................................................. 149
Van Den Eijnde Peeter ..................................................................................................................... 11, 12, 177, 253
Van Den Houte Niclaes ........................................................................................................................................... 8
Van Den Kerckhoven Michiel............................................................................................................................... 241
Van Den Kerckhoven Peeter ................................................................................................................................... 7
Van Den Nieuweneijnde F. Siardus ..................................................................................................................... 266
Van Den Sande Jan .............................................................................................................................................. 12
Van Den Sanden Adraenken ................................................................................................................................. 11
Van Den Sanden Jacob ......................................................................................................................................... 11
Van Den Schoot Catharina ...................................................................................................................................... 6
Van Den Schoot Emerentiana ................................................................................................................................. 6
Van Den Schoot Hendrick ................................................................................................................................... 6, 7
Van Den Schoot Peeter ........................................................................................................................................... 6
Van Den Schuer Hendrick ..................................................................................................................................... 14
Van Den Voortken Jaques ..................................................................................................................................... 52
Van Der Borcht (notaris) ........................................................................................................................................ 72
Van Der Borght Paulus .......................................................................................................................................... 69
Van Der Cammen Peeter .............................................................................................................................250, 252
Van Der Cleren Adriana ........................................................................................................................................ 47
Van Der Cruijssen Joseph ................................................................................................................................... 258
Van Der Eghe Jan ............................................................................................................................................... 257
Van Der Eijgen Catharina ................................................................................................................................ 13, 16
Van Der Hoffstadt Anna ....................................................................................................................................... 226
Van Der Hoffstadt François ................................................................................................................................. 226
Van Der Hoffstadt Jan .................................................................................................................. 124, 127, 168, 226
Van Der Hoffstadt Maria ...................................................................................................................................... 226
Van Der Vecken Adriaen ..............................................................................................................................4, 13, 75
Van Der Vecken Diel ............................................................................................................................................. 63
Van Der Vecken Jacob ............................................................................................................................................ 5
Van Der Vecken Jan.............................................................................................................................................. 56
Van Der Vecken Niclaes .......................................................................................................................................... 4
Van Der Vecken Philips ........................................................................................................................................... 3
Van Der Veken Adriaen ................................................................................................................................191, 195
Van Der Veken Jan .................................................................................................................... 3, 80, 125, 151, 204
Van Der Veken Maria .......................................................................................................................................... 131
Van Der Veken Martijn ........................................................................................................................................ 195
Van Der Vliet Maria ............................................................................................................................................. 241
Van Der Vorst (advocaat) .................................................................................................................................... 135
Van Deuren Peeter .............................................................................................................................................. 255
Van Deventer Dierick ........................................................................................................................................... 241
Van Dijck Adriaen ........................................................................................................... 4, 56, 84, 85, 148, 216, 231
Van Dijck Anneken ................................................................................................................................................ 20
Van Dijck Dielis...........................................................................................................................................20, 21, 50
Van Dijck Dingen ................................................................................................................................................... 71
Van Dijck Elisabeth .....................................................................................................................................4, 85, 194
Van Dijck Florentia ................................................................................................................................................ 20
Van Dijck Floris...................................................................................................................................................... 42
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Van Dijck Geertruijt.................................................................................................................................................. 8
Van Dijck Goijvaert ................................................................................................................................................ 85
Van Dijck Jan................................................................ 20, 28, 30, 63, 73, 78, 83, 91, 141, 205, 220, 228, 231, 239
Van Dijck Joanna............................................................................................................................................... 4, 85
Van Dijck Magdalena ..............................................................................................................................91, 107, 127
Van Dijck Maijken ................................................................................................................. 42, 43, 45, 85, 150, 216
Van Dijck Margriet ................................................................................................................................................. 63
Van Dijck Merten ............................................................................................................ 98, 103, 107, 132, 160, 218
Van Dijck Michael ............................................................................................................................................ 19, 20
Van Dijck Pauwels ................................................................................................................................................. 85
Van Dijck Peeter ....................................................................... 43, 60, 61, 63, 85, 92, 130, 194, 231, 242, 243, 254
Van Dijck Willem.................................................................................................................................................. 100
Van Dingenen ...............................................................................................................................................212, 270
Van Dingenen Hendrick ................................................................................................ 113, 131, 153, 209, 212, 243
Van Dingenen Sijmon .......................................................................................................................................... 212
Van Disen Adriaen ................................................................................................................................................. 34
Van Dommelen (notaris) ........................................................................................................................................ 79
Van Dommelen Catelijn ....................................................................................................................................... 215
Van Dommelen Dimpna ...................................................................................................................................... 101
Van Dommelen Elisabeth .................................................................................................................................... 236
Van Dommelen Matthijs ........................................................................................................................................ 52
Van Doninck Merten ............................................................................................................................................ 131
Van Dornick Jan .................................................................................................................................................... 28
Van Echelpoel alias Willems Peeter ...................................................................................................................... 87
Van Echelpoel Dilis .........................................................................................................................................30, 238
Van Echelpoel Jan................................................................................................................................................... 5
Van Echelpoel Peeter ............................................................................................................. 88, 118, 125, 149, 177
Van Eck Frans ....................................................................................................................................................... 60
Van Eijnde ................................ 10, 23, 24, 30, 33, 43, 49, 51, 53, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 89, 90, 93, 103, 104, 105
Van Eijnde Adriaen ...............................................................................................................................141, 158, 265
Van Eijnde alias Bertels Marten............................................................................................................................. 51
Van Eijnde Anneken .............................................................................................................................................. 51
Van Eijnde Anthoni ...................................................................................................................................72, 73, 104
Van Eijnde Catlijn ...........................................................................................................................................51, 211
Van Eijnde Jan 30, 33, 43, 49, 74, 80, 89, 90, 93, 103, 117, 125, 128, 129, 147, 148, 154, 156, 184, 203, 205, 240
Van Eijnde Joachim ............................................................................................................................................... 80
Van Eijnde Joanna .......................................................................................................................................264, 265
Van Eijnde Machiel .................................................................................................................................90, 189, 190
Van Eijnde Maijken .........................................................................................................................................78, 149
Van Eijnde Marten ........................................................................................................................................... 51, 53
Van Eijnde Peeter..................................................................................................... 10, 23, 24, 30, 51, 75, 120, 260
Van Eijndthoven Adriaenken ................................................................................................................................. 92
Van Eijndthoven Catharina .................................................................................................................................... 92
Van Eijndthoven Elisabeth ..................................................................................................................................... 92
Van Eijndthoven Helena ........................................................................................................................................ 92
Van Eijndthoven Maria .......................................................................................................................................... 92
Van Elsen Guilliam ................................................................................................................................................ 85
Van Elsen Hendrick ......................................................................................................................................156, 214
Van Elsen Jan ......................................................................................................................................102, 112, 126
Van Elsen Willem ................................................................................................................................................ 214
Van Elst Andries .................................................................................................................................................... 60
Van Essen Christoffel ............................................................................................................................................ 25
Van Essen Maria ................................................................................................................................................... 25
Van Euijtsel Jan ................................................................................................................................................... 196
Van Eutsel Peeter.................................................................................................................................................. 83
Van Gansen Jan .......................................................................................................................................79, 93, 133
Van Gaubergen Gilliam ....................................................................................................................................... 207
Van Geel Adriaen .................................................................................................................................................. 80
Van Geel Jan ....................................................................................................................................................... 237
Van Geel Maria.................................................................................................................................................... 253
Van Gehuchten Frans ......................................................................................................................................... 101
Van Gehuchten Maijken ...................................................................................................................................... 101
Van Gelder Gommerijn ........................................................................................................................................ 114
Van Genechten Huijbrecht ...................................................................................................................113, 186, 216
Van Genechten J. ................................................................................................................................................ 274
Van Genechten Jan .............................................................. 16, 32, 48, 75, 102, 120, 136, 139, 157, 167, 205, 240
Van Genechten Maria .......................................................................................................................................... 247
Van Genechten Marten ....................................................................................................................................... 264
Van Genechten Mattheus ........................................................................................................... 75, 78, 85, 138, 159
Van Genechten Peeter ................................................................................................................... 97, 113, 116, 167
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Van Gheel Jacobus ............................................................................................................................................. 152
Van Goensel Carel .............................................................................................................................................. 117
Van Goerle Melchior .............................................................................................................................................. 12
Van Gompel Christina ......................................................................................................................................... 239
Van Gorp Anna .................................................................................................................................................... 158
Van Gorp Baltasar ............................................................................................................................................... 268
Van Gorp Dielis ..............................................................................................................................................27, 158
Van Gorp Emilius................................................................................................................................................... 27
Van Goten Beijcken ............................................................................................................................................... 56
Van Grintven Hendrick Frans .......................................................................................................................... 18, 27
Van Groeningen Christiaen ................................................................................................................................... 14
Van Ha… (notaris) ................................................................................................................................................. 91
Van Halfen Maijken ............................................................................................................................................. 106
Van Halle (notaris) ................................................................................................................................................. 71
Van Halle Guilielmus ............................................................................................................................................. 64
Van Ham (notaris) ................................................................................................................................................. 45
Van Hamel Adrianus .............................................................................................................................................. 61
Van Herck Joannes Baptist ................................................................................................................................. 224
Van Hoeck Catelijn .............................................................................................................................................. 159
Van Hoeff Jan ...............................................................................................................................................233, 265
Van Hoevene Peeter ........................................................................................................................................... 110
Van Hool Peeter .............................................................................................................................................27, 101
Van Houdt Adriaen .......................................................................................................................................191, 231
Van Houdt Elisabeth .......................................................................................................................................72, 273
Van Houdt Guilliam .............................................................................................................................................. 272
Van Houdt Jan ................................................................................................................................................. 37, 54
Van Houdt Maria Anna ........................................................................................................................................ 274
Van Houdt Mattheus ............................................................................................................................................ 118
Van Houdt Peeter .................................................................................................................................100, 200, 274
Van Hout Adriaen .................................................................................................................................143, 212, 216
Van Hout Alexander .............................................................................................................................................. 26
Van Hout Barbara ...........................................................................................................................................82, 147
Van Hout Catelijn............................................................................................................................ 78, 100, 183, 212
Van Hout Elisabeth .........................................................................................................................................88, 100
Van Hout Jan ...................................................................................... 17, 36, 41, 46, 69, 76, 82, 143, 216, 260, 262
Van Hout Joachim ................................................................................................................ 148, 202, 208, 211, 241
Van Hout Maijken ................................................................................................................................................ 216
Van Hout Mattheus .......................................................................................................................................120, 121
Van Hout Nicolaes .......................................................................................................................... 96, 114, 118, 249
Van Hout Paulus..................................................................................................... 96, 147, 160, 194, 207, 216, 254
Van Hout Peeter ................................................................................................. 78, 92, 98, 100, 183, 199, 216, 228
Van Hout Suzanna ................................................................................................................................................ 25
Van Houtven Paulus ...................................................................................................................................49, 50, 79
Van Hove (notaris)........................................................................................................................................... 15, 32
Van Hove Anneken .............................................................................................................................................. 196
Van Hove Cornelis ................................................................................................................................................. 39
Van Hove Dympna ................................................................................................................................................ 10
Van Hove Guilliam ............................................................................................................................................... 167
Van Hove Hendrick.......................................................................................................................................137, 167
Van Hove Jan ............................................................................................................................... 36, 39, 63, 74, 102
Van Hove M. .......................................................................................................................................................... 15
Van Hove Magdaleen ...................................................................................................................................166, 167
Van Hove Margriet............................................................................................................................................... 138
Van Hove Peeter ............................................................................................................................................24, 101
Van Hove Willem ........................................................................................................................................39, 76, 80
Van Ietlant Jan..................................................................................................................................................... 142
Van IJsendijck (advocaat) ................................................................................................................................... 226
Van IJsendijck Adrianus .................................................................................................................................62, 252
Van IJsendijck Andries ........................................................................................................................................ 109
Van IJsendijck Catharina ..................................................................................................................................... 252
Van IJsendijck Christiaen .................................................................................................................................... 143
Van IJsendijck Henrick .................................................................................................................................... 14, 62
Van IJsendijck Jan................................................................................................................................................. 62
Van IJsendijck Merten ..................................................................................................................................... 62, 74
Van IJsendijck Susanna Elisabeth....................................................................................................................... 252
Van Immerseel Anna ............................................................................................................................................. 94
Van Immerseel Hendrick ......................................................................................................................26, 53, 80, 94
Van Immerseel Jan................................................................................................................................................ 94
Van Immerseel Laureijs ................................................................................................................................... 20, 21
Van Immerseel Machiel ......................................................................................................................................... 20
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Van Immerseel Maijken ......................................................................................................................................... 94
Van Ischot Adriaen ................................................................................................................................................ 51
Van Isschot Adriaen .............................................................................................................................................. 10
Van Isschot Anna .................................................................................................................................................. 62
Van Isschot Catharina ..............................................................................................................................10, 51, 264
Van Isschot Jan .................................................................................... 10, 15, 93, 98, 116, 127, 138, 139, 239, 240
Van Isschot Margriet .............................................................................................................................................. 10
Van Isschot Nicolaes ............................................................................................................................................. 10
Van Kerckhoven (notaris) .....................................................................................................................16, 18, 29, 32
Van Kerckhoven ….........................................................................................................................................30, 124
Van Kerckhoven Adriaen 49, 50, 77, 79, 81, 113, 121, 135, 158, 164, 179, 200, 201, 205, 208, 216, 217, 254, 260,
262, 267
Van Kerckhoven Andreas .................................................................................................................................... 266
Van Kerckhoven Beijcken ...................................................................................................................................... 29
Van Kerckhoven Cathelijn ......................................................................................................................77, 121, 255
Van Kerckhoven Franciscus .........................................................................................................................241, 274
Van Kerckhoven Geert .......................................................................................................................................... 93
Van Kerckhoven Gijsbrecht ............................................................................................................................... 9, 17
Van Kerckhoven Gilbertus ................................................................................................................................... 235
Van Kerckhoven Jacques .................................................................................................................................... 241
Van Kerckhoven Jan .......................... 77, 81, 94, 101, 121, 124, 165, 208, 210, 211, 225, 251, 256, 262, 264, 265
Van Kerckhoven Jan Baptist................................................................. 166, 169, 176, 206, 209, 213, 228, 235, 253
Van Kerckhoven Machiel ........................................................................................................................81, 228, 255
Van Kerckhoven Maeijken ..............................................................................................................................81, 227
Van Kerckhoven Maijeken ................................................................................................................................... 228
Van Kerckhoven Marteijn ...............................................................................................................................81, 255
Van Kerckhoven Merten ...............................................................................................................................124, 148
Van Kerckhoven Nicolaes ................................................................................................................51, 56, 202, 260
Van Kerckhoven Peeter ............................................................................ 12, 23, 29, 33, 51, 66, 231, 253, 260, 263
Van Kerckhoven Philippus ............................................................................................ 18, 25, 47, 49, 225, 250, 257
Van Kerckhoven Sebastiaen ........................................................................................................ 149, 202, 210, 231
Van Kerckhoven Willem ............................................................................................................... 4, 5, 204, 205, 254
Van Kerckhoven Wouter ...........................................................................................................................42, 45, 101
Van Kiel Adriaen .................................................................................................................................................. 255
Van Kiel Anthoni .................................................................................................................................................. 219
Van Kiel Floris ..................................................................................................................................................... 219
Van Kiel Peeter...................................................................................................................................................... 68
Van Laef Henrick ................................................................................................................................................. 115
Van Laer Ida .......................................................................................................................................................... 19
Van Leemputten Adriaen ....................................................................................................................................... 19
Van Leemputten Frans .......................................................................................................................................... 79
Van Leijsen Marten.............................................................................................................................................. 105
Van Leuffel Elisabeth ........................................................................................................................................... 134
Van Leuffel Jan......................................................................... 73, 83, 210, 241, 242, 249, 254, 255, 262, 263, 272
Van Liebergen Elisabeth ..........................................................................................................................8, 108, 112
Van Lier Dionijs ................................................................................................................................................... 237
Van Linthere ........................................................................................................................................................ 230
Van Linthout Peeter ............................................................................................................................................. 247
Van Loemel Elisabeth ............................................................................................................................................ 59
Van Loemel Laurentius .......................................................................................................................................... 59
Van Loemel Maeijken ............................................................................................................................................ 59
Van Loij Jenneken ............................................................................................................................................... 219
Van Loij Peeter .....................................................................................................................................133, 219, 231
Van Lommel Adriaen ............................................................................................ 112, 113, 136, 137, 143, 183, 214
Van Lommel Anna ........................................................................................................................................180, 231
Van Lommel Jan............................................................................................... 53, 99, 105, 112, 138, 167, 197, 217
Van Lommel Marcus .....................................................................................................................................183, 190
Van Lommel Merten ..................................................................................................... 156, 180, 183, 190, 266, 267
Van Lommel Peeter ............................................................................................................................................. 180
Van Loo Jenneken................................................................................................................................................. 84
Van Lueffelle Adriaen .............................................................................................................................................. 3
Van Lueffelle Jan ..................................................................................................................................................... 3
Van Lueffelle Willem ................................................................................................................................................ 3
Van Malbergen Adriaen ......................................................................................................................................... 38
Van Malbergen Maeijken ....................................................................................................................................... 38
Van Meerbergen Frans .......................................................................................................................................... 41
Van Meerbergen Jan ....................................................................................................................................233, 238
Van Meldert Henricus ............................................................................................................................................ 71
Van Meroije Elisabeth ...................................................................................................................................122, 165
Van Meroije Maijken ............................................................................................................................................ 165
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Van Meroije Willem .............................................................................................................................................. 131
Van Mieghem (notaris) .......................................................................................................................................... 97
Van Mierde .............................................................................................................................................................. 4
Van Miroije Anneken ............................................................................................................................................. 76
Van Neijlen Jan ................................................................................................................................................... 255
Van Nijlen Franciscus ...................................................................................................................................143, 144
Van Offel Jan ................................................................................................................................................... 14, 20
Van Oijstaeijen Franciscus ..................................................................................... 96, 136, 147, 154, 169, 194, 199
Van Oijstaeijen Jan.......................................................................................................................................... 34, 61
Van Oisterwijck Cornelius .................................................................................................................................... 250
Van Olmen........................................................................................................................................6, 7, 36, 55, 120
Van Olmen Adriaen ......................................................................................................................................120, 177
Van Olmen Anthonis .....................................................................................................................................120, 177
Van Olmen Cornelis ............................................................................................................................................ 226
Van Olmen Jan ............................................................................................................................. 114, 178, 201, 258
Van Olmen Maria................................................................................................................................................. 6, 7
Van Olmen Martinus .....................................................................................................................................112, 226
Van Opstal Cornelis ............................................................................................................................................... 47
Van Opstal Jacobus .....................................................................................................................................143, 159
Van Opstalle Machiel ............................................................................................................................................. 10
Van Oustel Jan ...................................................................................................................................................... 36
Van Outsel Adriaen ......................................................................................................................................... 21, 46
Van Outsel Anna ................................................................................................................................................... 73
Van Outsel Augustijn ............................................................................................................................................. 46
Van Outsel Dielis ................................................................................................................................................... 46
Van Outsel Franciscus ................................................................................................................... 98, 103, 107, 131
Van Outsel Hendrick .............................................................................................................................................. 33
Van Outsel Jan ....................................................................... 36, 46, 49, 50, 56, 103, 107, 132, 228, 258, 259, 260
Van Outsel Jan Baptist ........................................................................................................................................ 262
Van Outsel Lambrecht ....................................................................................................................................... 9, 36
Van Outsel Maria ................................................................................................................................................. 107
Van Outsel Nicalis ............................................................................................................................................... 127
Van Outsel Peeter ............................................................................................................................................... 203
Van Parijs Christina ......................................................................................................................................... 37, 94
Van Passel (notaris) .......................................................................................................................................... 8, 10
Van Passel Bastiaen ........................................................................................................................................... 238
Van Passel Catlijn ............................................................................................................................................... 129
Van Passel Dielis............................................................................................................................................. 39, 57
Van Passel Guilliam ......................................................................................................................... 37, 74, 161, 162
Van Passel Peeter ........................................................................................................................ 203, 262, 267, 273
Van Peer Augustinus ........................................................................................................................................... 211
Van Phieseghem (notaris) ................................................................................................................................... 104
Van Put Francis ................................................................................................................................................... 206
Van Ranst Adriaen ................................................................................................................................................ 47
Van Rijmenam Elisabeth ..............................................................................................................................244, 248
Van Rijmenant Frans .................................................................................................................. 33, 85, 90, 107, 253
Van Rijmenant Maria ........................................................................................................................................... 246
Van Rode Adriaen ................................................................................................................................................. 31
Van Roij Adriaen.................................................................................................................................45, 46, 83, 115
Van Roij Ida ......................................................................................................................................................... 194
Van Roij Jan ............................................................................................................................. 21, 83, 115, 194, 262
Van Roij Merten ................................................................................................................................................... 194
Van Roij P............................................................................................................................................................ 191
Van Roij Peeter ........................................................................................ 21, 63, 115, 146, 149, 191, 194, 209, 251
Van Roij Sebastiaen .....................................................................................................................................194, 265
Van Rompa Jan ..................................................................................................................................................... 74
Van Roosbroeck Jan ............................................................................................................................................. 32
Van Rosan (notaris)............................................................................................................................................. 109
Van Schalluijnen Niclaes ................................................................................................................................. 89, 90
Van Schoubroeck Guilielmus................................................................................................................261, 270, 274
Van Schoubroeck Josephus ................................................................................................................................ 270
Van Schoubroeck Peeter ....................................................................................................................................... 45
Van Schoubroeck R............................................................................................................................................. 270
Van Soom Anthoni............................................................................................................................................... 135
Van Soom Mathijs ................................................................................................................................................. 55
Van Springel alias Oijen Peeter ........................................................................................................................... 222
Van Springel Willem ............................................................................................................................................ 246
Van Steenbroeck Cathelijn ...................................................................................................................................... 5
Van Steenbroeck Dielis ........................................................................................................................................... 5
Van Steenbroeck Gommer ...........................................................................................................................130, 153
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Van Steenbroeck Jacob .......................................................................................................................................... 5
Van Steenbroeck Jan .............................................................................................................................................. 5
Van Steenbroeck Joannes .................................................................................................................................. 130
Van Steenbroeck Peeter ....................................................................................................................................... 83
Van Tendeloo .................................................................................................................................................34, 270
Van Tendeloo Peeter ............................................................................................................................................. 34
Van Thielen Dingen ............................................................................................................................................... 52
Van Thielen Peeter .......................................................................................................................................132, 156
Van Tielen Maria ................................................................................................................................................... 95
Van Tongel Hendrick ....................................................................................................................................... 13, 24
Van Tongerloo Anna.....................................................................................................................................162, 164
Van Tongerloo Dimphna .......................................................................................................................151, 155, 217
Van Tongerloo Franciscus ................................................................................................................................... 217
Van Tongerloo Hendrick .................................................................................................................................. 37, 43
Van Tongerloo Huijbrecht ...................................................................................................................22, 26, 30, 175
Van Tongerloo Jan ........................... 18, 19, 23, 40, 44, 52, 54, 60, 80, 85, 109, 121, 147, 151, 152, 153, 155, 195
Van Tongerloo Willem ........................................................................................................................................... 34
Van Uijtsel Hendrick ................................................................................................................................................ 8
Van Uijtsel Jan........................................................................................................................................93, 103, 199
Van Uijtsel Michiel ............................................................................................................................................... 145
Van Uijtven Merten .............................................................................................................................................. 228
Van Vaerendoncq Tanneken ................................................................................................................................... 3
Van Vrijenborch Catelijne ...................................................................................................................................... 91
Van Vrijenborch Geeraert ...................................................................................................................................... 91
Van Vrijenborch Isabella ........................................................................................................................................ 91
Van Vrijenborch Maria ........................................................................................................................................... 91
Van Vrijenborch Maximiliaen ................................................................................................................................. 91
Van Vuekem Peeter ............................................................................................................................................ 105
Van Wesel (notaris) ................................................................................................................................................. 6
Van Wesel Andries ................................................................................................................................................ 14
Van Wesemael Andries ....................................................................................................................................... 208
Van Yseren (notaris) .............................................................................................................................................. 50
Vanderbruggen .............................................................................................................................................229, 237
Vanderbruggen Agnes ......................................................................................................................................... 229
Vanderbruggen Aldegondis ................................................................................................................................. 229
Vanderbruggen Antonis ....................................................................................................................................... 229
Vanderbruggen Conraed ..................................................................................................................................... 229
Vanderbruggen Gregoir ....................................................................................................................................... 229
Vanderbruggen Judocus ..................................................................................................................................... 229
Vanderbruggen Margareta .................................................................................................................................. 229
Vanderbruggen Maria Agnes ............................................................................................................................... 229
Vanderhofstadt Jan ......................................................................................................................................... 61, 64
Vanderstraeten Wouter ......................................................................................................................................... 60
Vekemans D. ....................................................................................................................................................... 268
Vekemans Guilielmus .......................................................................................................................................... 266
Vekemans Hendrick .....................................................................................................................................264, 265
Vekemans Jan .................................................................................................................. 49, 98, 244, 248, 250, 253
Ven Jan ................................................................................................................................................198, 244, 248
Vera Adriaen........................................................................................................................................................ 238
Vera Hendrick ........................................................................................................................................................ 77
Vera Joannes ...................................................................................................................................................... 238
Vera Job ................................................................................................................................................................ 31
Vera Merten ..................................................................................................................................................... 31, 77
Verachtert Adriaen ............................................................................................................................................... 238
Verachtert Elisabeth .....................................................................................................................................222, 227
Verachtert Franciscus .......................................................................................................................................... 270
Verachtert Henrick ................................................................................................................................................. 63
Verachtert Jan ....................................................................................................................................17, 65, 68, 192
Verachtert Michiel ................................................................................................................................................ 268
Verachtert Peeter ................................................................................................................................................ 137
Verbiest Adriaen ........................................................................... 47, 50, 61, 67, 105, 143, 184, 185, 254, 258, 259
Verbiest Anneke .................................................................................................................................................. 141
Verbiest Hendrick ..................................................................................................... 60, 61, 217, 258, 259, 269, 270
Verbiest Jan.......................................................................................... 24, 56, 60, 61, 152, 154, 178, 215, 240, 259
Verbiest Maria ..................................................................................................................................................... 267
Verbiest Merten ............................................................................................................................ 105, 141, 233, 239
Verbiest Naenken ................................................................................................................................................ 220
Verbiest Peeter .......................................................................................................................................67, 259, 273
Verbiest Willem................................................................................................................................................ 29, 66
Verbist Adriana .................................................................................................................................................... 215
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Verbist Adrianus ................................................................................. 13, 16, 24, 50, 51, 77, 93, 141, 155, 202, 203
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Verschueren ............................................................................................................................. 84, 92, 209, 235, 236
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Verspouwen Peeter ............................................................................................................................................... 77
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