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Condities, processen-verbaal van de verkoping van inboedels, roerende en onroerende 
goederen. De condities bevatten ook enkele staten van goed.  
De nr. 756-758 bevatten enkel processen-verbaal van de verkoping van inboedels. De 
processen-verbaal na 1702 gaan naast inboedels ook over roerende en onroerende 
goederen. Deze banden zijn in de negentiende eeuw gebonden.  
De banden (nr. 756-787) zijn beschikbaar op microfilm. 1655-1702. 
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo 753 

 

1655 – 1683 
 
 
 
 
 
      

  WLO-OGA753-002 
 
Copije van de koopcedulle van de haafelijke goederen van Goosen Verluijten en wijlen 
Cathlijn Bruers, 1655. 
 
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Goosen Verluijten mede Jan Verleuffelt en 
Adriaen Luijten als wettelijke voogden van de voorschreven Goossen kinderen daar 
moeder af was Catlijn Bruers zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten met oproepen 
des dienaar alle de haafelijke goederen bij dezelfde met zijn overleden huisvrouw 
achtergelaten. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram dag en jaar ut supra en was ondertekent W. Vermeeren 
secretaris.  
 
     WLO-OGA753-005 
 
Conditie van verkochte meubelen van de erfgenamen wijlen Geertruij Tipoets, 1655. 
 
Daar in is alles gemaakt …………………. - 56 - 9 1/2 
In gereede penningen ontvangen………. - 23 - 17 
 
Jan Mattheus ……………………………… - 3 - 15 
Peeter Goeijvaerts     - 4 - 7 1/2 
Jan Vander Hoffstadt    - 4 - 17 
Otto Bertelmeus    - 1 - 15 
Anna Typoets     - 3 - 15 1/2 
Huybrecht Tyboets     - 0 - 15  
Jan Van Oostaije     - 1 - 7  
Dielis Van Dijck    - 2 - 2   
Dielis Vande Veken…   - 6 - 0  
Peeter De Cuijster ?     - 3 - 8  
 
Den heer pastoor gekort van het zondags gebed 0 - 10  
 
In de presentie van Maijken Typoets en Magdalena Typoets bekent Catlijn Typoets van 
dit goed ontvangen te hebben de somme van vijf gulden op den xiij juli 1655. 
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WLO-OGA753-006 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen van wijlen Adriaen Verheijen en Catharina 
Lambrechts, A° 1655. 
 
Op heden den 16 november 1655 zullen Merten Lembrechts en Adriaen Vereet als 
voogden van de achtergelaten kinderen van wijlen Adriaen Verheijen daar moeder af was 
Catharina Lembrechts na voorgaande kerkgeboden aan alleman verkopen met ophogen de 
meeste daar voor biedende allerhande meubelen (hem) competerende. 
 
Item zal Catharina Verheijen mogen verkopen calengieren 1 mits gevende aan den koper VI 
stuivers dat zonder tegen zeggen van iemand. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een hakzeis Geert Helsen, twee kapmessen Machiel Dircx, den meshaeck met een 
 schup Peeter Turelincx, een bijl, de kuip Gommer De Ceuster, … etc… 
 
Geert Helsen, Henrick Backx (Bercx) en Catharina Verheijen kochten elk een rund. 
 
Aldus gedaan en geschied ten dage, maand en jaar als boven ten overstaan van Jan 
Mangelschots meijer van den dorp en Heerlijkheid van Hulshout en Henrick Van Tongel en 
Athoni Douwen schepen daartoe verzocht. 
 
     WLO-OGA753-014 
 
Coopcedulle en conditie van de meubelen van den advocaat Verborgt, 1666. 
 
Conditie en voorwaarde volgens dewelke Mattheus Verborght en … Birincx als rechtelijke 
voogden van de achtergelaten wezen wijlen den Heere advocaat Paulus Verborght en 
Juffrouwe Anna Bierincx zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten aan de meeste 
daarvoor biedende en met oproepen des Vorster alle alzulke haafelijke goederen als de 
voorschrevene hebben achtergelaten en volgens den inventaris door de schepenen daarvan 
gemaakt.  
 
In den eersten zeker coperen vuurpan gemijnd bij Jacobus Wuijts, een tange met een 
vuurschip gemijnd bij Jan Van Tongerloo, een metalen mortier gemijnd bij Merten Helsen, … 
etc. 
 
Actum coram den heere drossaard, Adriaen Wijnants, Merten Helsen, Lenart Wellens en 
Geraert Helsen schepenen .  
 
     WLO-OGA753-020 
 
Conditie van de haafelijke goederen van wijlen Adriaen Heijlen, 1669. 
 
Conditie en voorwaarde volgens dewelke Merten Heijlen als rechtelijke voogd met Merten 
Helsen als tot deze gekozen voogd uit de wet van de onmondige kinderen van wijlen 
Adriaen Heijlen daar moeder af is Clara … (geen familienaam vermeld) en Merten Mertens 
als voogd van de wees van de voorschreven Adriaen Heijlen daar moeder af was Liesken 
Mertens zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten alle man even naar aan de meeste 

 
1 calengieren : opeisen, in rechte vorderen. 
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daarvoor biedende alle alzulke haafelijke goederen als de voorschreven gehuwden zullen ter 
venten stellen.  
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een kapmes met een blok, en schupken Adriaen Van Tielen, een keijr 
 seel Adriaen Van Tielen, item een span ketinge Jacob Snijers, een grau mant met 
 eijserwerck in  Jan Bruers, een hauweel Machiel Helsen, … etc. 
 
Item een peirt Merten Douwen. Item het gereel Willem Vos. 
Item een swarte ruggel koe Jan Heufkens. Item een zwarte koe Merten Heijlen. Item nog een 
rund Andries Tubbix, Item nog een rood kalf Andries Tubbix. Item nog een zwarte koe de 
weduwe Adriaen Heijlen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram d’ office Merten Dauwen, Merten Helsen, Geeraert 
Helsen en Peeter Verlinden schepenen deze xxvj februari 1669. Wilbrordus Vermeeren 
secretaris. 1669. 
 
     WLO-OGA753-023 
 
Conditie en coopcedulle van de erfgenamen Nicolaes Van Kerckhoven en Cattelijn Vande 
Brande, 1669.  
 
Conditie en voorwaarde volgens dewelke Adriaen Verlinden en Joachim Van Hout als 
voogden van de wezen achtergelaten bij wijlen Niclaes Van Kerckhoven en Catleijn 
Vanden Brande zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten alle man even naar den 
meeste daarvoor biedende alzulke haafelijke meubelen als de voorschrevenen hebben 
achter gelaten. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een boterstande Peeter Van Beneden meulder, een koperen keteltje Peeter Peeters, 
 een koeiketel Adriaen Helsen Lembrechtssone, een ijzeren paplepel Matthijs De 
 Neef, etc… 
 
Anthoni Dauwen Janssone kocht voor 16 guldens 5 stuivers een koe. 
Merten Mertens kocht een vaars voor 16 guldens 5 stuivers, borg Merten Soeten. 
Hendrick Smets kocht een koe voor 16 guldens 8 stuivers  
Jan Helsen kocht een koe voor 12 guldens 14 stuivers 
Adriaen Tubicx kocht het paard voor 27 guldens, borg Matthijs Vervorst. 
 
Actum coram, dag en jaar als boven, W. Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA753-031 
 
Coopcedulle voor de voogden Hendrick Van Aelten, 1670. 
 
Conditie en voorwaarde volgens dewelke Hendrick Van Aelten en Jan Vleugels als 
rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen Peeter De Winter en Elisabeth Van 
Aelten zullen verkopen alzulke haafelijke meubelen als des voorschreven overleden 
gehuwden hebben achtergelaten op conditie als volgt … verkocht met oproepen en verkopen 
met het hoogste inzetten … 
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O.a. in den eersten een brandijzer aan Peeter Peeters, een pan aan Hendrick Van Aelten, 
 een hangijzer aan Jan Maes, een haal aan Peeter De Winter, een wateremmer aan 
 Frans Van Rijmenant, nog een andere aan Balten Tieborts, etc… 
 
     WLO-OGA753-033 
 
Conditie van de voogden Peeter Dauwen en Anthonij Dauwen, 1670. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke Peeter Dauwen en Anthonij Dauwen als 
voogden van de achtergelaten wezen van wijlen Dingen Verhoustraten daar vader af leeft 
Anthonij Douwen zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten den meesten daarvoor 
biedende zekere haafelijke goederen hun competerende en dat met oproepen des vorster … 
 
O.a. in den eersten een mortier aan Kerstiaen Diels, een wateremmer aan Pauwels  
 Vermeerberghen, een ijzeren pot Lenaert Thoelen, … etc.. 
 
Een rode koe aan Lenaert Thoelen, nog twee koeien aan Anthonij Dauwen. 
… Oijen Janssone kocht een koe en Lenaert Thoelen ook nog één. 
Anthonij Dauwen Janssone kocht een koe en nog een rode koe. 
Jan Van Kerckhoven kocht een rund en Anthonij Dauwen kocht het varken en het paard. 
Jan Van Kerckhoven kocht de hennen.  
 
Op den 19 oktober 1670 aan de voorschreven voogden overgeteld. 
 
     WLO-OGA753-035  
 
Conditie volgens dewelke de erfgenamen van Barbara Evants zullen verkopen ten hoogsten 
en ten schoonsten en aan de meeste daarvoor biedende zekere haafelijke meubelen. 
 
O.a. een tafeltje gemijnd bij Maria Mattheijs, twee stoelen gemijnd bij Lauwreijs Buijens, 
 zes schilderijtjes aan Wijnants, … etc. 
 
Actum coram d’ officie Wijnants en Lievens schepenen deze 30 juni 1671, Henr. Vermeeren 
secretaris. 
 
     WLO-OGA753-037 
 
Coopcedulle en rekeningen van den secretaris Vermeeren voor de wezen Mr. Geeraert 
Matheijs en Barbara Evants. 1671. 
 
Rekening bewijs en reliqua die is doende den secretaris Henrick Vermeeren over de 
administratie als dezelfde heeft gehad en gecollecteerd hebbende de coopcedulle van de 
wezen en kinderen van wijlen Mr. Geeraert Mattheijs en Barbara Evants en den uitgeef 
daartegen. 
 
Eerst van de ontvangsten: 
 
In den eersten de inkomsten van de gehele coopcedulle gerekend te samen bedragen te 
som van 153 guldens mits het ongeld komt alhier op …………………………………….133 - 9  
 
Uitgeef tegens den voorschreven ontvangst :  
 
In den eersten betaald aan de heer rechten van voorzitten over den koopdag aan den heer 
drossaard , schepenen en secretaris ………………………………………….. 4 - 10  
Etc……. 
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Aldus gedaan en gepasseerd coram Adriaen Wijnants en Joannes Lievens deze 19 
augustus 1671. Op 22 augustus ontvangen bij mij Max. Mattheijs de som van 23 - 7 1/2 en 
dat uit handen van den secretaris Vermeeren. M. Van Truijenbergh. 
 
Inliggende folio: Ick dese ondertekende bekenne ontvangen te hebben uit handen van den 

secretaris Vermeeren de somme van vier guldens en vijftien stuijvers die 
mij waeren comende van ’t sterfhuis Barbara Evans ingevolge de 
afrekening gedaan met Juffrouwen Maria Mattheijs en Isabella Mattheijs 
… 19 augustus 1671. A. Wijnants Van Rosan 

 
     WLO-OGA753-042 
 
Conditie van verkoop van de verkochte goederen wijlen den Advocaat Verborght. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke wegens Matheus Verborght als curateur van 
het sterfhuis wijlen den advocaat Pauwels Verborght 2 onder … van inventaris en uit kracht 
van procuratie van de andere voogden Abraham Bivincx bij het officie en schepenen van 
den Lande en markizaat Westerlo zullen worden verkocht de na gespecifieerde goederen. 
 
Item mits op de navolgende twee weiden het volgende “ cleijn huijjs “ aan de hofkens met 
de twee volgende half bunder hooiwas honderddertig roeden gelegen op “ den leugen “ een 
half bunder gelegen op “ t’ bacx velt “ met de zijde bij Tongerlo nemende … Jacobus 
Vermeulders zijn gerealiseerd met een rente van 2000 guldens kapitaal aan wijlen Peeter 
Verspouwen. 
 
Op welke conditie voor eerst werd verkocht zeker stenen huis, hof, stal, schuur en 
aangelegen, gelegen in de Plaatse van Westerlo. Palende oost Anthoni De Greffue (Greeff) 
zuid de Plaatse, west “ het clijn huijsje “ en noord “ de leugen “. Op conditie dat hetzelfde 
huis van de koper of hoger alleen gelijk zal worden aanvaard te half maart eerstkomende 
van den jare 1669. 
 
Verder dat degene die hetzelfde huis bij koop zal aanblijven ingevolge de contracten bij 
wijlen den voorschreven advocaat Verborght met Anthonij De Greef aangegaan zal 
hebben te maken hetzij met stijlen of steen dat de staldeuren van den voorschreven 
Anthonij De Greef naar de zijde der voorschreven huis … kan worden gehangen. 
 
Ingevolge de conditie is op het voorschreven huis en aangelegen gesteld bij den advocaat 
Van Der Voorst de somme van 2115 guldens. Op den 20 september 1668 de kaars 
ontstoken zijnde in alles opgekomen 184 hoogen en is met den uitgang der zelfde gebleven 
aan Adriaen Wijnants, coram d’ officie Adriaen Wijnants en Peeter Verlinden schepenen op 
datum als boven en was ondertekent W. Vermeeren secretaris 1668. 
 
Item zeker huis met het … naast het voorschreven huis gestaan. Palende oost het 
voorschreven groot huis, zuid de Plaatse. Ingevolge de voorschreven conditie is daarop 
gesteld bij Jacobus Janssens 200 guldens. Depost is bij Mattheus Verborght nog gesteld 
50 hoogen, dito …………..250 - 0 -  
 
Op den 28 augustus 1668 de kaars ontstoken zijnde stelde Jacobus Janssens een hooge. 
Volgen nog verdere verhogingen. 
 
En is met den uitgang der zelfde kaars aangebleven den voornoemde heer Colins in den 
naam van Juffrouwe Maria Stillemans. 

 
Zie bewerking J.Verduykt : Huizen op de markt : Huis N° 9 “ De Borght” , Pauwel Verborght x Anna Bivincx. 
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Actum coram den heer drossaard Adriaen Wijnants, Geert Helsen en Peeter Verlinden 
schepenen deze 28 augustus 1668 en was ondertekent W. Vermeeren secretaris. 
 
Item een erfelijke rente van 500 guldens kapitaal met een jaar verlopen intrest aan het 
lopende jaar staande verpand op zeker huis gelegen in de voorschreven Plaatse bij koop 
competerende aan Joannes Poortmans met zekere kelder onder het voorschreven huis 
gelegenheid onder die voorschreven rente niet en is gecomprehendeert en stelde daarop Mr. 
Jan Peeters 215 guldens. 
 
En de kaars ontstoken zijnde op den 28 augustus 1668 stelde Vander Vorst hierop 2 
hoogen, Hendrick Hermans nog zeven hoogen, Wijnants nog zeven, Hendrick Hermans 
nog 20 hoogen, Mr. Pauwels Corts nog 4 en Wijnants nog zeven en is Hendrick Hermans 
3 aangebleven met den uitgang der brandende kaars.  
 
Item zeker perceel land gelegen op “ de leugen “ groot 140 roeden salvo. Palende oost Mr. 
Philippus Van Kerckhoven … etc… En is daarop gesteld bij Juffrouwe Maria Stillemans 
bijgestaan met Mijnheer Colijns ten behoeve van de wezen van wijlen Sr. (Joannes 
Josephus?) Verspouwen de som van 400 guldens. 
 
De kaars ontstoken zijnde op voorschreven datum stelde de voornoemde koopster Juffrouwe 
Maria Stillemans vier hoogen, Pauwels Corts nog drie, Mijnheer Colins nog drie, de 
voornoemde Pauwels Corts nog drie, Nicolaes Vanden Berge nog drie de voornoemde 
Juffrouwe Maria Stillemans nog zeven en is met den uitgang der zelfde kaars aangebleven 
de voorzegde Juffrouw Maria Stillemans in den naam van haar kinderen. 
 
item een half bunder land de maten onbegrepen gelegen op “ het bacxvelt “. Palende oost 
den veld pad, west den heer markies, noord Jan Van Tongerloo per salvo dat daar op 
uitgaande is een halster koren aan den H. Geest alhier en is daarop gesteld bij Juffrouwe 
Maria Stillemans de som van 215 guldens. Pauwels Corts (Gorts) is na de kaarsbranding 
koper gebleven. 
 
item nog een perceel land genaamd “ de heije “ gelegen op den weg van Tongerloo. 
Palende oost den veld pad, zuid de straat en is daarop gesteld bij de voorschreven 
Juffrouwe 175 guldens. 
 
Item een weide gelegen naast “ den rooden wiel “ groot drie zullen salvo . Oost den 
voorschreven “ roode wiel “ , … en werd daarop gesteld door de voorschreven Juffrouwe 
Maria Stillemans 430 guldens. 
 
Item een half bunder hooiwas gelegen op “ het clijn broxken “ gekomen van Peeter 
Verborght. Oost zijn zelve en noord “ de cauw laeck “, west Dries Tieborts, zuid den heer 
markies en is daarop gesteld bij Juffrouw Maria Stillemans de som van 200 guldens en 
stelde daarop nog drie hoogen. 
 
Item zeker half bunder hooiwas aldaar benevens gelegen gekomen van Jan Dassen nu van 
Jan Bos. Oost den secretaris van Tongerloo, west het voorschreven half bunder, noord “ de 
cauw laeck “ en zuid den heer markies en is daarop gesteld bij Matheus Verborgt 210 
guldens.  
 
Actum coram den heere drossaard Adriaen Wijnants, Marten Dauwen, Marten Helsen en 
Peeter Verlinden schepenen deze 9 augustus 1668. 
 

 
3 Zie bewerking J. Verduyckt Huizen op de markt: Hendrick Hermans x Catharina Van Cauwenberg. 
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Op den 25 juni 1669 gehouden zitdag naar voorgaande affiches van biljetten en 
kerkgeboden ten huize van den secretaris tot de verkoop van zekere partijen van bosland en 
heide genaamd “ de houstraten “ voorschreven toebehorende hebbende wijlen den 
advocaat Verborght coram Adriaen Wijnants en Peeter Verlinden op datum als boven. 
Deze zitdag is gehouden door den procureur vermist als last en procuratie hebbende zo hij 
verklaarde van den voogd Matheus Verborgt ter presentie als boven. 
 
     WLO-OGA753-048 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen en de voogden van Peeter Bruijndoncx kinderen 
1672 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Adriaen Vanden Bruel en Willem Goris als 
voogden van de onbejaarde kinderen achtergelaten van wijlen Peeter Bruijndoncx daar 
moeder af was Maijken Van Calster zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten aan de 
meeste daarvoor biedende….. 
 
O.a. in den eersten drie ijzeren banden aan Willem Goris, een deel ijzerwerk Adriaen De 
 Becker, een bijl aan Jan Heijlen, een schup met een riek Adriaen Peeters, een riek 
 Maijken Van Calster, een bak met ijzerwerk Jan De Smet, … etc. 
 
Jan Geijben kocht een rood kalf. 
De weduwe kocht een rood kalf. 
Adriaen Bultkens kocht een zwarte koe, borg Adriaen Helsen. 
Willem Callaerts kocht een rood runderken, borg Wouter Sprengers. 
Peeter Verhaert kocht een rode vaars, borg Joos Bruers. 
Guilliam Van Morckhoven kocht een vale blaarkop, borg Merten Van Dijck. 
Jan Meulenberghs kocht een zwarte koe, borg Jan Schellens. 
Adriaen Peeters kocht een zwart veulen met twee witte voeten, borg Dielis Van Dijck. 
Dielis Ceulemans kocht een heel zwart veulen, borg Adriaen Peeters. 
Den advocaat Thijs kocht een verken. 
 
Op heden deze 1 februari 1673 hebben de voogden van de wezen Peeter Bruijndoncx op 
de andere conditie verkocht aan Kerstiaen Diels of zijn kinderen zeker 130 roeden land 
salvo justo gelegen tot Strateneinde. Palende oost Adriaen Verbist, zuid en noord de 
voorschreven kinderen en west de straat en dat om en voor de som van 177 guldens en 
stelde daarop nog acht hoogen. Te betalen ten dage der goedenis ofwel voor dezelfde som 
boven hetgeen de voorschreven kinderen is komende, de rente aan Juffrouwe t’ Sijen naar 
raad af te dienen van het voorschreven pand daarvan te ontlasten. 
 
Actum coram den heer advocaat Thijs en Jan Vervecken als getuigen hiertoe geroepen en 
gebeden. 
 
Op heden deze 7 februari 1673 stelde den voorschreven Kerstiaen Diels nog zes hoogen 
op den voorschreven koop, coram den meijer Lodewijk Wuijdts meijer van Oolen en Jan 
Vande Veken getuigen. Adriaen Helsen stelde daarop nog vijftien hoogen, present Jan 
Vervecken en Joachim Bourbon getuigen hiertoe geroepen deze 7 februari 1673. H. 
Vermeeren.  
 
     WLO-OGA753-053 
 
Conditie van de haafelijkheden van de wezen Franciscus Geens en Dimpna Bauwen, 
1674. 
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Conditie ingevolge Peeter Geens en Peeter Bouwen als voogden van de achtergelaten 
kinderen wijlen Frans Geens en Anna Bouwen zullen verkopen ten hoogsten en 
schoonsten de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
O.a. een pan Jan Wuijts Willemssone, een ijzeren ketel Jan Wuijts, een ketel Carel 
 Heijlen, een melkemmer met een aarden pot Adriaen Caers, een melk kit Willem  

t’ Sijen, ..etc… 
 
Peeter Peeters Adriaenssone kocht een rode hoppel koe, borg Thijs Vermeerbergen. 
Jan Wuijts kocht een ruggel koe. 
Jan Vermeerbergen kocht een vaal koe. 
Pauwels Laureijssen kocht een rode koe, borg Pauwels Van Houdtven. 
Jan Wuijts kocht nog een zwarte koe. 
Peeter Schouteths kocht een rode koe, borg Jan Wuijts. 
Pauwels Peijs kocht een runderken, borg Adriaen Wijnants. 
Jan Wuijts kocht een zwart runderken. 
Jan Wuijts en Jan Van Elsen kochten elk een kalf. 
Jan Wuijts kocht het paard voor 90 guldens. 
 
Actum coram d’ officie Adriaen Wijnants, Merten Helsen, J. Kenens en Adriaen Helsen 
schepenen deze XIX (19) september 1674. Henrick Vermeeren secretaris.  
 
     WLO-OGA753-060  
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen wijlen Peeter Verhaeghen en Elisabeth 
Brusseleirs, 1675. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Verhaegen en Peeter De Meer als voogden van de 
achtergelaten wezen wijlen Peeter Verhaegen en Elisabeth Brusseleirs zullen verkopen 
ten hoogsten en schoonsten alle man even naar en de meeste daarvoor biedende alle de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden en dat met oproepen…. 
 
O.a.  een melk teil en lepels Peeter Diercx, een boterschotel Andries Stercx, drie haspels 
 met een melk teil Jan Van Dijck, twee ziften Peeter Van Kiel, een schotel met een 
 teljoor Juffrouw De Cort, een kruit doos Jan Verstraten, … etc.  
 
Actum coram den meijer Mangelschots, Merten Dauwen en Merten Helsen schepenen deze 
12 januari 1675. 
 
     WLO-OGA753-064 
 
Coopcedulle van Gommaer Willems en Huijbrecht Dillen als voogden der wezen wijlen 
Guilliam Willems, A° 1675. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke Gommer Willems en Gijsbrecht Delien als 
voogden van de achtergelaten wezen wijlen Guilliam Willems zullen verkopen ten hoogsten 
en schoonsten en de meeste daarvoor biedende alle de haafelijke goederen ten 
voorschreven sterfhuis bevonden en dat met oproepen des vorster.  
 
O.a. in den eersten een riek aan Enneken Nuijens, een schup aan Cornelis Elen, een pik 
 Jan Helsen, een mesthaak en vleugel aan Anthoon Douwen, … etc.. 
 
Peeter Peeters kocht het paard. 
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Jan Vercorte kocht een zwarte koe, borg Jan Leijs. 
Hendrick Hermans kocht een rode koe, borg Jan Goijvaerts. 
Peeter Peeters kocht een zwarte koe. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram d’ officie Merten Helsen en Joannes Kenens schepenen 
deze 14 februari 1675. 
      
     WLO-OGA753-068 
 
Coopcedulle van de wezen Jan Claes tot Heultje, A° 1676. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Claes en … (leeg) … als rechtelijke voogden van de 
achtergelaten kinderen wijlen Hendrick Claes daar moeder af leeft Maria Vande Veken 
zullen verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alle en iegelijke haafelijke meubelen ten 
sterfhuis voorschreven bevonden. 
 
O.a.  een smoutvat Bastiaen Kerselaers, nog een smoutvat aan Merten Douwen, een 
 haargetouw aan Matteus Dircx, een riek aan Jacop Snijers… etc… 
 
Aldus gedaan en geschied ten oproepen van Jan Vervecken, coram Merten Helsen en 
Merten Dauwen schepenen op 22 oktober ? 1676. 
 
Alzo Jan Vervoort ter zake van Henrick Claes en Maria Vande Veken is hebbende zekere 
obligatie van 50 guldens kapitaal en het verloop tot zes guldens waarover was geresolveerd 
te doen interdictie 4 over de verkopingen van de haafelijke meubelen na de dood van 
Henrick Claes bij de voogden opgelegd en om des aangaande geen verdere moeilijkheden 
wederzijds te hebben en dat middelerwijl den voorschreven Jan Vervoort zoude naarder 
geaffecteerd wezen zijn rechtvaardige pretentie zo is het dat Jan Vande Veken Dielissone 
boven de obligatie bij hun gegeven hem voor de volle voldoening zelfs is verobligerende 
zijnen persoon etc… en speciaal zijn part en deel in een perceel erve groot omtrent een 
bunder, gelegen tot Heultje. 
 
Coram Merten Helsen en Merten Douwen schepenen op den 22 oktober 1676. 
Ondertekent Jan Vanden Veken.  
 
     WLO-OGA753-074 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke Jan Verbist en Hendrick De Winter voogden 
over de achtergelaten kinderen van Matthijs De Neeff en Cattelijn Vande Brande na 
voorgaande kerkgeboden zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten alle de haafelijke 
meubele goederen ten sterfhuis voorschreven bevonden en dat met oproepen des 
stadhouder. 
 
O.a. in den eersten een boterstande Gilliam Putters, twee kaasmandekens Henrick Vande 
 Brande, een boterteil en enig aardewerk Niclaes Moons, een handzaag Anthonij 
 Douwen Janssone, … etc. 
 
Peeter Verlinden Adriaenssone kocht het paard, borg Merten Van kerkhoven. 
Het veulen is gecalengiert bij Jan Verleuffel. 
Adriaen Verbist kocht een vaal koe, borg Jan Verbijl. 
Jan Verbist kocht een koe. 
Peeter Van Hout Janssone kocht nog een koe, borg Jan … 
een zwarte blaer koe werd gecalengiert bij Jan Verleuffel. 

 
4 Interdictie : rechterlijk verbod.  
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Antonij Douwen kocht een zwart kalf, borg Peeter Douwen. 
 
     WLO-OGA753-079 
 
Conditie ingevolge dewelke Elisabeth Marcelli bijgestaan met Jonas Cools haar ten deze 
gekozen en geëede voogd tot behoef van den eerwaarde heer Mijnheer De Bie als 
rentmeester van zijne hoogheid den heer hertog van Holstein &… als tot wiens behoef alle 
de nabeschreven te verkopen meubelen zijn opgedragen en aan wie de kooppenningen 
dezer zullen moeten worden geteld, zal verkopen alle dezelfde ten hoogsten en schoonsten 
alle man even naar… 
 
Onvolledige akte of digitaal bestand? 
 
Nota :  Scheiding en deling tussen Jan Marcelli en Elisabeth Marcelli alias Celen x Jan 

Vander Veken, molenaar, op 15 januari 1679. 
Info J. Verduyckt, huizen op de Markt. 

 
     WLO-OGA753-081 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen wijlen Peeter Goijvaerts en Maria Van Haut,  
A° 1673. 
 
Conditie ingevolge Jan Goijvaerts en Joachim Van Hout als rechtelijke voogden van de 
onmondige kinderen van wijlen Peeter Goijvaerts en Maria Van Hout zullen verkopen ten 
hoogsten en schoonsten alle de haafelijke meubelendie ten sterfhuis voorschreven 
bevonden worden. 
 
O.a. in den eersten een riek Jan Vervecken, een rok Merten Helsen, een schoep Merten 
 Helsen, ….etc…. 
 
Jan Goijvaerts kocht een veil koe. 
Adriaen Van Kerckhoven kocht nog een veil koe. 
Peeter Stercx kocht een rood runderkoetje. 
Secretaris De Winter kocht een rode koe. 
Balthasar Tieborts kocht een rode koe.  
Jan Gaukens kocht een vaars, borg Niclaes Vande Berge. 
Jan Van Kerckhoven kocht een zwart koetje. 
Adriaen Van Kerckhoven kocht een runderken. 
Dielis Verhaegen kocht een kalf. 
Claes Celen kocht het paard, borg Adriaen Van Hout. 
 
Actum coram d’ officie Merten Helsen en Kerstiaen Diels deze X juli 1673. 
 
Verpachting van het koren. 
 
In den eerste zeker perceel koren groot omtrent twee zillen, gelegen naast Adriaen De 
Becker hun kopers aangewezen, is gepacht bij Adriaen Vande Weijer voor 66 guldens. 
Item zeker perceel koren daar naast gelegen oostwaarts, groot een zille salvo is gemijnd bij 
Adriaen Vande Weijer voor 36 guldens. Item zeker perceel koren gestaan op het land 
geheten “ den externest “ groot 130 roeden salvo. Palende oost Andries Vervoort, zuid de 
straat, gepacht bij Machiel Lemmens voor 38 guldens. Borg Joachim Van Hout. 
 
Item zeker perceel koren gestaan op “ de groote bosch “ groot omtrent een zille gemijnd bij 
Adriaen Helsen voor 18 guldens. Item de twee plekskens maeijspeurrie aan Anthonij 
Dauwen voor 5 guldens. Item zeker perceel koren gelegen in de heide geheten “ cleijne 
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bosch “ groot een zille gemijnd bij Jacob Snijers voor 16 guldens 5 stuivers, borg Nicolaes 
Goijvaerts. Item zeker perceel koren groot omtrent een zille geheten “ den neethoff “ heeft 
gemijnd Adriaen de Becker voor 20 guldens, borg Merten Wouters. 
 
Item de speurrie daar benevens gelegen heeft gepacht Jan Van Kerckhoven voor 4 
guldens. Item de terf (tarwe) in “ het binneblock “ achter den hof gelegen naast de straat 
oostwaarts heeft gepacht Joachim Van Hout voor 6 guldens 15 stuivers. Item den terf 
achter het huis en hof heeft gemijnd Merten Helsen voor 25 guldens 5 stuivers. Item de 
gerst daar achter aangelegen heeft gepacht Merten Van Kerckhoven voor 4 guldens 16 
stuivers. 
 
Item drie bedden..?… achter de kamer westwaarts aan Merten Helsen voor 2 guldens 2 
stuivers. Item 2 bedden daarnaast gelegen heeft gepacht bij Jan Van Kerckhoven voor 2 
guldens 3 stuivers. Item drie bedden oostwaarts aan Joachim Van Hout voor 1 - 18. Item 
den … A. Vermeerberghen één gulden. 
 
Actum et coram ut ante. H. Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA753-086. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke wegens de kinderen van wijlen Sr. Adriaen 
Wijnants van Rosan en Juffrouwe Elisabeth Van Libergen bij het officie en schepenen van 
den lande en markizaat van Westerlo zullen worden verkocht alle alzulke haafelijke meubele 
goederen als bij den voorschreven Adriaen Wijnants van Rosan en zijne huisvrouwe 
achtergelaten zijn …. 
 
Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. in den eersten een waskuip Sr. Pauwels Wijnants, een boterstande, een draag vat 
 den meijer Moors, den brauw stande Egidius Wijnants, biertonnen, een brandewijn 
 vat, een haring vat, twee brauw gaffels, een wijnvaatje, een honing vat, een 
 brandewijnvat, ..etc 
 
Sr. Pauwels Wijnants kocht een witte koe, borg Herman Wijnants. 
Mr. Herman Wijnants kocht een koe. 
Jan Venne kocht een rode koe, borg Balthasar Tiebours. 
Den meijer Moors kocht een zwarte koe. 
Mr. Jan Kenens kocht een rode vaars, borg Balten Tiebours. 
Jan Diercx kocht een rode koe. 
Egidius Wijnans kocht een vaele vaars. 
Jochem B….. kocht een kalf. 
Balthasar Tiebours kocht een kalf. 
Het paard werd gekocht door den meijer Moors. 
 
Verhuring van de weiden en land zonder de lasten en nu te aanvaarden en tegenvallen te 
Bamis toekomende present Herman Wijnants zijn zusters Maria Wijnants en Barbel 
Wijnants en den meijer Moors. 
 
In den eersten het land in de Quaeijstraet, naast “ het rouw eussel “ aan Adriaen 
Vingeroets, borg Balten Tiebours. “ Het rouw eussel “ aan Lauwreijs Roelants, borg Jan 
Seijckens. “ den engelen bempt “ aan Mr. Hermanus Wijnants , borg Jan Wellens, nog 
hooiwas naast “ den engelen bempt “ aan Jochem Bourbon. De dries in de Tongelsche 
straat aan Jan Willems en Baltasar Tiebours, borg Herman Wijnants. 
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Actum deze 27 april en zo vervolgens tot vijf dagen zijnde de laatste 2 en 3 mei 1678 coram  
Sr. Merten Helsen, Joannes Kenens, Jan Goijvaerts en Balthasar Tibours schepenen. 
 
Nota: Bewerking J. Verduyckt : huizen op de Markt, Adriaen Wijnants van Rosan x 

Elisabeth Van Liefsberge, huis “ De Keijser “ .   
 
     WLO-OGA753-107 
 
Beschadigde akte. Conditie en voorwaarden volgens dewelke de erfgenamen van P. 
Peeters.  
 
heden is ons kind geboren vuijt … van Maria … seer bekwaam … is zijnen naeme … 
 
Jan Peeters alias Wils zullen verkopen ten hoogsten en schoonste met op te roepen voor 
alle man de heerlijke meubelen, na dezelfden dood bevonden en dat met op te roepen des 
meijer … 
 
Volgt een lijst met de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daar. 
 
O.a. Hendrik De Winter, een drinkkuip, Adriaen Diercx, een honing vat Peeter Verlinden, 
 een boterpot Olivier Verstappen, een koperen keteltje Adriaen Diercx… etc. 
 
Inliggende folio: het paart voor het kint, …. dit heeft Adriaen Diercx altemaal verschoten 

voor welk achtergelaten Peeter Peeters kint. April 1670.  
 

Collata concordat cum f.. originali. Quod Attestor Henr. De Winter secretaris. 1670. 
 
     WLO-OGA753-112 
 
Conditie van verkoping door Mr. Herman Wijnants van Rosan 5. 
 
Conditie ingevolge dewelke zullen worden verkocht alle de haafelijke meubelen 
gecompeteerd hebbende de weduwe en erfgenamen Mr. Hermanus Wijnants van Rosan 
gewezen borgemeester en dat tot verhaal als bij de eerste verkopingen alles in de conditie 
navolgende.  
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten twee stoelen Jacques Paragiers, nog twee Jan Hermans, nog twee 
 Guilliam Van Berausel, een kuipken Jan Van Stappaert, twee biertonnen Ambrosius 
 Egidij, etc…… 
 
     WLO-OGA753-116 (dubbel)  
 
Condities en voorwaarden volgens welke de kinderen van wijlen Sr. Adriaen Wijnants van 
Rosan en Juffrouwe Elisabeth Libergen bij het officie en schepenen van den lande en 
markizaat van Westerlo zullen worden verkocht alle alzulke haafelijke meubele goederen 
onder beneficie van inventaris … met oproepen des stadhouder … 
 
In den eersten worden dezelfde meubelen verkocht met gereed geld komende die tot drie 
guldens en daar onder en de partijen die boven de drie guldens zullen komen te gilden 

 
5 J. Verduyckt : Huizen op de markt: Hermanus Wijnants van Rosan, notaris, procureur en herbergier en de 

 juffrouw Catharina Lambrechts zijne huisvrouw 
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daarvan zullen zij kopers dag genieten tot Sint Jansmisse toekomende zonder verdere dag 
daarvan te genieten op prompte parate en reëele executie… 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. in den eersten een waskuip heer P. Wijnants,… 
 
     WLO-OGA753-135  
 
Conditie van verkoop over de haafelijke meubelen van de wezen wijlen Herman Wijnants bij 
de voogden gedaan, 1681. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke de voogden van de kinderen Herman Wijnants 
van Rosan daar moeder af leeft Catharina Lambrechts ingevolge de brieven van inventaris 
in den Raad van Brabant verworven den 3 februari 1680 zullen verkopen ten hoogsten en 
schoonsten met oproepen des stadhouder, in den eersten de meubelen ….  
 
O.a. in den eersten een stoel den heer pastoor , een anderen den advocaat Thijs, twee 
 kleine  kinderstoeltjes Jan Aelen, een tafel Mr. Aernoldus Hendricx, … etc. 
 
Actum deze 21 maart (1680 ?) coram den heer drossaard , Mr. Guilliam van Berousel en Jan 
Wellens schepenen die protesteerden dat deze penningen tot geen andere schulden en 
zullen worden geëmploieert als tot de Prince penningen daarvoor zij sustineren dezelfde 
verkocht te zijn volgens de litispendentie te Hove. H. Vermeeren secretaris. 
 
Inliggende folio : 
 
Uitgave tegens den voorschreven ontvangsten:  
 
In den eersten aan de dienaars voor het drie dagen en nachten dat de meubelen niet en 
zouden worden ontvoerd……………………………………………….  - 3 - 0  
Item aan de procureur Bals voor een kopie van protest…..    - 0 - 18  
Item aan den deurwaarder Ceulemans voor een visitatie?  
wegens mijnheer Gerardis tot Antwerpen………………….    - 4 - 0  
 
Item heeft den secretaris alsnog betaald een som van 94 guldens 15 1/2 stuiver in mindering 
van den impost verschenen 30 november 1679 de som van 84 guldens hetgene 
borgemeester Wijnants ten comtoire van den heer rentmeester Mr. Parijs alsnog schuldig 
was volgens de kwitantie in dato 19 januari 1680 alhier…………………….  85 - 2  
 
Item heeft den rendant alsnog betaald aan Mr. Guilliam Van Berousel tien pattacons degene 
met een meerdere som zijn geteld aan Mijnheer Gerardi tot Antwerpen….  24 - 0 
en dat op korting van hetgeen dito borgemeester alsnog  
schuldig was…………………………………………………………    117 - 0  
 
     WLO-OGA753-140 
 
Coopcedulle van de erfgenamen Andries Helsen, 1676. 
 
Condities ingevolge Anthonij Dauwen en Merten Helsen als voogden uit de wet en de 
gelijke erfgenamen van wijlen Andries Helsen en … (leeg) … zullen verkopen ten hoogsten 
en schoonsten met oproepen des vorster alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden…. 
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O.a. in den eersten een schadde schup Merten Helsen, een koekschup met een hangijzer 
 Niclaes Goijvaerts, een riek met een bijenkorf Jan Geerts, een snijmes … etc …  
 
Aldus gedaan deze 5 februari 1677 coram Merten Helsen en Jan Govaerts schepenen. 
 
     WLO-OGA753-147 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen van Hendrick Marien, Hendrick Van In en 
Anthon Van In, A° 1676. 
 
Op heden den 20 november 1678 zullen Henrick Marien, Henrick Van In en Anton Van In 
voor alle man even naar verkopen alle haafelijke meubelen, zo koeien, paard als anderszins 
ten zelfde hun huis bevonden… 
 
O.a. Lenaert Peeters, drie melk teilen Jan Cuppens, twee melk teilen Adriaen Peeters, 
 Bastiaen Kerselaers, een pot met twee scheeltjes Jan Leumans, ..etc… 
 
Jochem Van Houdt kocht een rode koe. 
Hendrick De Kiender kocht een rund. 
Adriaen Van Meerberghs kocht een kalf.  
François Peeters kocht het klein kalf. 
Dielis Vande Vecken kocht het zwart paard voor 63 guldens 10 stuivers. 
 
Compareerde Adriaen Peeters Janssone welke hem stelde als borg van alle de kopen die 
gekocht werden door Diel Vande Vecken. 
 
     WLO-OGA753-155 
 
Conditie ingevolge men van officie wege zal verkopen alle alzulke meubele goederen als 
men heeft bevonden in den sterfhuis van wijlen Jan Marcelli alias celen ‘ den ouden ‘ 
volgens den inventaris daarvan genomen… 
 
Volgt een aanzienlijke lange lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
Item een koe aan Joachim Bourbon voor 29 guldens, borg Amant Pellen. 
 
Op de voorschreven conditie en rolle restricties en alle punten als voorschreven heeft 
Baltasar Thybors alle het koren, gerst, haver, boekweit en de helft van de klaver op het veld 
staande gekocht voor 250 guldens betalen St. Andriesmisse op pene als in dezelfde conditie. 
 
Door order van de voogden aan Jan Ridders betaald twee subsidie boeken de A° 1673 - 
1674 bedragen te samen - 4 - 12 . Jan De Ridder. 
 
     WLO-OGA753-169 
 
Inventaris van de meubele goederen bevonden in het sterfhuis van wijlen Jan Marcelli alias 
celen ‘ den ouden ‘. 
 
Staat en inventaris genomen bij het officie alhier ven de meubele goederen bevonden in het 
sterfhuis van Jan Marcelli alias celen den 9de mei 1676, coram den stadhouder Vervecken, 
Mr. Jan Kenens en Balthasar Tiebours schepenen en mij notaris hiertoe van s” heeren wege 
verzocht mits de absentie van den secretaris … 
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Eerst op de mose of voorhuijs bevonden acht tennen schotels zo kleine als grote item zes 
tennen telloiren, vijf tennen lepels met een postaard pot. Etc………. 
 
Volgende digitale bestanden bevatten inliggende assignaties 6 van Jan Celen. Deze worden 
later in zijn geheel uitgeschreven o.a. op WLO-OGA753-199. 
 
O.a. den 13 april 1676 heeft Jan Selen den ouden doen halen een paar schoenen 

voor zijn meijse, en heeft daarvoor gelooft drij en dertig stuivers, Guilliam Van 
Berousel. beset voor Jan Selen van hetgeen dat den ouden man in ons huijs 
verteert heeft de somme van ses guldens gelijk de kinderen wel weten dat ik 
dikwijls gemaand hebt ende hebben mij geantwoord dat ik het op den hoop set 
moest vinden Cornelis Pauwels 1676. 

 
Nota : Cornelis Pauwels x Elisabeth De Greve. 
 

afgerekend met Jan Mercelli en zijnen soon Peeter Mercelli in het jaar twee en 
zestig van verhaalde waren als anderszins zodat Jan Van Tongerloo komt de 
som van zeven en veertig guldens en welf stuivers en naar de rekening 
verdronken op den zelfden dag vier stuivers. Jan Van Tongerloo. 

 
Vervolg van den inventaris, 
 
Item op t zolderke boven de moelde, …een mande… 
Item op het zolderen boven de deur..een bedde en hoofd peulink en een paar slaaplakens…. 
 
In de grote keuken, een haal, een schapraai, een gescheelde blauwen pot, een bier gelas…. 
Item in de schouw een blaasbalk een koperen lamp een pap tang met een houten zetel. Item 
een mand met oude kleren. 
Item een spiegel met een tinnen waterpot….etc……. 
 
In de kelder bevonden, zes melk teilen, een half ton een bier stelling, een smoutvat…..etc… 
 
Op den zolder, o.a. omtrent een loopen koren…een wan, een fuik… 
 
In den stal, een zwarte koeien, een kuip, een vat twee manden, … 
 
Op het oud gasthuijs op het kasteel bevonden, eerst drie metalen potten zo klein als groot, 
item twee metalen kandelaars, twee lampen en lanteerne en twee lampen en latoene cruick , 
twee coperen ketels en een blauwen bier stoop. Item een lang schapraaiken met wat lakens 
daarin. Aldus geïnventariseerd op datum en ter presente als voor. Bongaerts notaris 
publicus. 
 
     WLO-OGA753-193 
 
Contract uit de ordinaire rolle der wethouders des land en markizaat Westerlo alwaar onder 
andere staat als volgt: 
 
Compareerde Jan Celen den ouden, oud omtrent de zes en tachtig jaren en miserabelijk 
gesleten en qualijck meer horende door zijnen ouderdom bijgestaan met den procureur 
Bongaerts dewelke heeft verklaard zo hij doet mits deze en mits den voorschreven 
onbevalligheid te rennuntieren aan alle de touchte tot behoef van zijn kinderen namelijk Jan 
Celen en Elisabeth Celen als hem is competerende in de erfgoederen aan de voorschreven 
Jan Celen en Elisabeth Celen verstorven, mitsgaders cedeert ook te touchte aan en ten 

 
6 Assignaties : schriftelijke opdracht tot (uit)betalen. 
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behoeve als voor hem is competerende de erfgoederen van zijn voorkinderen, bovendien 
cedeert tot behoef als voor alle zijne haafelijke goederen en effecten, acties en kredieten 
etc… gene gereserveerd om daar mede te doen haar eigen, vrije wil en geliefte, in 
consideratie en recompens van dat die voorschreven twee kinderen hem in zijnen nood 
merkelijk hebben bijgestaan en gediend en tot bescherming van zijner eer en reputatie en 
om zijne ongevallige ouderdom als voorzegt is, voor te staan, speciaal zo in het laten 
belasten van hunne eigen goederen als verkopen dezelfde, verklarende hun van actie aan 
die voorschreven twee zijne kinderen die alhier ook present, hetzelfde dadelijk hebben 
geaccepteerd en dat zij zullen tonen te willen blijven totter dood altijd zijne geaffectioneerde 
kinderen. 
 
Actum 16 januari 1676 coram Jonk. Max: Van Blockhoven drossaard, Joannes Kenens en 
Baltasar Tiebors schepenen. Ondertekent Henr. Vermeeren secretaris.  
 
     WLO-OGA753-195 
 
Van de goederen gelegen tot Westerlo toebehoort hebbende Jan Celen den ouden, 
 
Het derde part van “ de leugen “ gekocht bij Jan Celen en Jenneken Luijten zijne 
huisvrouwe gegoed den 29 november 1639…………………………..  373 
D’ ander derde part van “ de leugen “ onverdeeld tegens hem koper die daar mede zijn 
gegoed den 10 juli 1640 en Beernaert Schellekens …………….   400 - 16  
Zeker twee hof steden in “ de bist “ gekocht den 10 april 1642 deze zijn verkocht aan 
Baltasar Tibors. 
Anderhalve zille land in de Savelstraat gegoed den 5 juni 1642 …………….. 172 
 
Zeker perceel land gelegen in “ het hollant “ gegoed den 9 februari 1655 en verkocht aan 
Maria Van Geel …………………………………………………….   125 
item zeker bunder land leenroerig onder den heer markies gelegen achter “ het gasthuis “ 
gekocht bij Jan Celen. 
Item zeker half bunder hooiwas in “ het varenbroeck “. 
 
 

WLO-OGA753-196 [kopie van voorgaande akte] 
 
Acte gehouden ter rolle voor de wethouders des land en markizaat Westerloo deze XVi 
januari 1676. 
 
Compareerde Jan Celen den ouden oud omtrent den zes en tachtig jaren en miserabel 
gesleten en kwalijk meer hoorende door zijnen ouderdom … (zoals voorgaande)  
 
     WLO-OGA753-198 
 
Rekeningen van de secretaris gedaan voor de erfgenamen Jan Celen. 
 
In den eersten mits de repudiatie van het sterfhuis, komt voor vacatiën van de inventarisatie 
met het schrijven van den inventaris voor drossaard secretaris en schepenen…  9 - 18 
Item voor het houden van drie dagen koopdag ieder dag negen guldens…. 27  
Item voor het schrijven van den koopdag met de kopijen te samen………..  7  
Item betaald aan Jan Vervecken voor het oproepen doveriken……………..  4  
Item aan Jan en Joris Vervecken met Pauwel Meir bewaard hebbende de  
meubelen van het sterfhuis, betaald te samen…………………………………  8  
item aan het meijsen Jan Celen gediend hebben alles bij assignatie………. 10  
Item door de assignatie als voor betaald aan P. Nauwelaerts……………….. 13 - 6  
Item betaald door de assignatie als boven aan Jan Vander Hoffstad over  
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alle zijne borgemeesters boeken en pretenties………………………………… 36  
Aan Jan Ridders 2 subsidie boeken de anno 1674……………………………  4 - 12 
Etc… 
 
Verder o.a. item ten verzoek als boven opgezocht uit den goedenissen alle de percelen van 
erven degene Jan Celen gedurende zijn leven zoude hebben gekocht of op hem zouden zijn 
verstorven als op de cijnsboeken en daarmede meer als twee dagen bezig geweest komt 
daarvoor 4 guldens.  
Item aan Elisabeth Cools voor het leijcken etc…2 guldens. 
Item aan Adriaen Helsen over last en arbeidsloon betaald 8 guldens. 
 
Coopcedulle van het sterfhuis van alle haafelijke meubelen van Jan Celen 1676. 
 
     WLO-OGA753-202 
 
Coopcedulle voor de erfgenamen Peeter Cuijpers, 1676. 
 
Conditie ingevolge Jan Vande Brande en Geert Helsen Andriessone rechtelijke voogden 
van de nagelaten kinderen Peeter Cuijpers wijlen en … (leeg) … zullen verkopen ten 
hoogsten en schoonsten alle man even naar den meeste daarvoor bieden alle en iegelijke 
haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden en dat met oproepen des 
vorster…. 
 
O.a.  een zetel stoel aan Jan Vande Brande, een kalfsvel aan Peeter Eskens, een half ton 
 aan Jan Cuijpers, een wande aan Jan Cuijpers, een leupen aan Peeter Lauwereijs, 
 een botervat aan Jan Cuijpers, … etc. 
 
Bertel Van Roije kocht een brauw kuip. 
Een rode koe is opgehouden ergo memorie. 
Een zwart paard is ingehouden ergo memorie. 
Peeter Caelen kocht een rood rund, borg Jan Helsen Peeterssone. 
Adriaen Vande Brande kocht een zwarte koe, borg Frans Van Outsel. 
Maijken Cuijpers kocht een rode koe. 
Jan Vande Brande kocht een vaal koe en Jan Cuijpers kocht er ook een rode koe. 
Adriaen Van Outsel kocht een vaal rund, borg Lenaert Thoelen. 
Jan Bruijnseels kocht een zwart rund, borg Adriaen Van Outsel. 
Hendrick Wijnants kocht een varken voor xx guldens. 
 
Actum deze XIX november 1676, coram d’ officie Merten Helsen en Jan Goijvaerts 
schepenen en was ondertekent H.W. Van Rosan en Hen. Vermeeren secretaris. 
     

WLO-OGA753-207 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen wijlen Adriaen Bruijnseels daar moeder af leeft 
Anna Verheijen, A° 1676. 
 
Condities ingevolge Niclaes Bruijnseels en Adriaen Verstappen als rechtelijke voogden 
van het onmondig kind van wijlen Adriaen Bruijnseels daar moeder af leeft Anna Verheijen 
zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten alle man even naar alle en iegelijke haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een schup en spaije Peeter Brusseleirs, een houten schoep Franquin Rauvoet, een 
 karzeel Cornelis Sergers, ..etc…. 
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Jan Lembrechts kocht een zwarte koe voor 31 guldens, borg Marten Dauwen. 
Augustijn Verheijen kocht een rode koe voor 31 guldens … 
Jan Lembrechts kocht nog een rode koe voor 21 guldens, borg Merten Dauwen. 
Anneken Verheijen kocht een zwarte koe. 
Dielis Diercx kocht een vaele veers borg Adriaen Peeters. 
Augustijn Verheijen kocht een wit kalf. 
 
     WLO-OGA753-212 
 
Rekening, bewijs en reliqua die zijn doende Peeter Van Deuren en Hendrick Van In als 
rechtelijke voogden van de kinderen van wijlen Jan Coppens en Catharina Kersseleirs en 
dat over hun ontvangsten en van uitgaven die zij in die kwaliteit hebben gehad.  
Begonnen den 19 december 1691 (1681 ?) tot nu toe. 
 
Ontvangsten:  
 
In den eersten drie glazen schotels Peeter Tuerelincx , twee teilen Gilis Van Dijck… etc. 
 
een rode koe, Peeter Vende Veken. 
Een zwarte koe, Davit Van Olmen. 
Een rode hoppel koe, Ambrosius Egidij. 
Een zwarte koe, Machiel Van Dijck. 
Een zwarte blaar koe, Peeter De Rijck. 
Een zwart rund, Ambrosius Egidij. 
Een rood hoppel kalf, Peeter Van Dijck. 
Het paard Peeter De Rijck. 
 
Den kerseboom Hendrick Van In voor ix stuivers. 
 

WLO-OGA753-217 [ kopij van voorgaande akte ] 
 
Conditie voor de kinderen wijlen Jan Coppens en Catharina Kersseleirs. A° 1681. 
 
Conditie volgens Peeter Van Deuren en Hendrick Van In als voogden van de kinderen 
wijlen Jan Coppens en Catharina Kersseleirs, zullen verkopen ten hoogsten en 
schoonsten alle man even naar de meeste daar voor biedende alle de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis voorschreven bevonden. 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. (zelfde lijst als voorgaande in de rekeningbewijzen)  
 
Actum deze 19 december 1681, coram Van Berousel en Tuerlincx. 
 
     WLO-OGA753-224 
 
Compareerde Hendrick Van Bael dewelke bekende verkocht te hebben en in wettige koop 
overgegeven te hebben aan Hendrick Willems een zwart merrie paard voor de som van 64 
guldens en vier stuivers zodat den voorschreven Hendrick Van Bael alsnog is 
pretenderende van de voorschreven som van het voorschreven paard 23 guldens vier 
stuivers waartoe den voorschreven koper tijd heeft tot den zondag of maandag en nadat hij 
koper die voorschreven som van 23 guldens vier stuivers zal voldaan hebben zal den 
verkoper aan den koper ten volle kwitantie geven van het verkochte paard waarvoor 
verobligerende … onder verbintenis van recht en naar behoren, in cas van geen voldoening 
te laten wijzen executabel voor alle Heeren Hove en gerechten. 
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Actum deze 10 oktober 1691. Wilb. Vermeeren. 
 
     WLO-OGA753-225  
 
Rekening van den secretaris Vermeeren toekomende het sterfhuis van wijlen Mr. Herman 
Wijnants van Rosan. 
 
Rekening bewijs en reliqua die is doende bij en mits deze den secretaris Vermeeren over 
alzulke administratie als dezelfde heeft gehad en ontvangen uit de meubelen gecompeteerd 
hebbende wijlen Mr. Herman Wijnants van Rosan en Juffrouwe Catharina Lambrechts, 
verkocht door het officie alhier respectieve de, 22 december 1680, dewelke zijn zo en gelijk 
hier na is volgende: 
 
Ontvangst: 
 
In den eersten twee bedde stoelen, Jaques Paragiers… 
Item nog twee, Jan Hermans… etc. 
 
Uitgave ten de voorschreven ontvangsten :  
 
O.a. In den eersten aan den drossaard voor het waken drie dagen en nachten dat de 
 meubelen niet en zouden ontvoerd worden…….   3 - 0  
 Etc… 
 
Volgt hierop nog een kopij van deze rekening. 
 

WLO-OGA753-235 
 
Rekening bewijs en reliqua die bij en mits doende is den heer Jacques De Rest drossaard 
van alhier over zeker drie honderd guldens, ingevolge zeker akkoord gepasseerd voor den 
notaris De Vos tot Antwerpen tussen den voorschreven heer en Joannes Oliviers voogden 
der wezen wijlen Herman Wijnants, bij hem ontvangen en de uitgaven daartegen gedaan 
als volgt . 
 
Ontvangsten:  is bevonden alzo te wezen volgens contract daarvan zijnde alhier getoond en 
  gebleken. 
 
In den eersten brengt den voorschreven heer voor ontvangst de voorschreven 325 guldens. 
 
Uitgaven tegen den voorschreven ontvangst: 
In den eersten heeft den voorschreven heer den 15 april 1684 gegeven van het notarieel 
akkoord en alzo tot Antwerpen was gebleven na één dag vacatie komt te samen mits meer 
vacaties daar over zijn gedaan………………………………….     8 - 8  
Item heeft betaald aan den procureur Claes zijn verdiende salaris volgens kwitantie … 36 - 0 
Item heeft betaald aan de weduwe De Coninck voor een stuk peije voor den H. Geest alhier 
dat den heer pastoor is geleverd geweest moet de gemeente goed komen …………… 26 - 0  
Item heeft den 3 november tot Lier aan Juffrouw Schoenmaeckers betaald 
volgens kwitantie……………………………………………………………………………….. 79 -  
Etc…………….. 
 
Totalis komt en bedrag den gehele uitgave te samen bijeen getrokken ter som van 258 
guldens en 16 stuivers en alzo de ontvangsten hiervoor komt te belopen ter som van 325 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 22 

guldens blijkt dat den rendant 7 meer heeft ontvangen als uit gegeven ter som van 66 gulden 
en vier stuivers. 
 
Actum ter presentie en overstaan van Mijnheer Verschuren, Cosmas Wuijts, Adriaen Soeten 
en Jan Baptist Van Kerckhoven schepenen, Jan Dils en Jan Van Leuffel bedezetters van 
Soerle en Gelindel deze 25 november 1688. Henr. Vermeeren.  
 
     WLO-OGA753-238 
 
Conditie ingevolge Jan Vande Brande en Geert Helsen Andriessone als rechtelijke 
voogden van de nagelaten kinderen wijlen Peeter Cuijpers zullen verkopen ten hoogsten en 
schoonsten de haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden en dat met 
oproepen des vorster….  
 
O.a. een zetel stoel aan Jan Vanden Brande, een kalfs vel aan Peeter Eskens…etc.. 
 
Kopij van voorgaande akte WLO-OGA753-202. 
 
     WLO-OGA753-242 
 
Coopcedulle wijlen de erfgenamen Jan Vervecken en van de weduwe Jan Vervecken den 
jongen. 
 
Conditie ingevolge de erfgenamen wijlen Jan Vervecken en Barbara Corttebos zullen 
verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden…. 
 
O.a. in den eersten een korf met baggert Hendrick Hermans, een schup en riek Hendrick 
 Hermans, een snijmes Elisabeth Vervecken, twee kapmessen Jan Gaukens, een bijl 
 aan Mattheus Ceurtebos, een bijl aan Jan Vervecken, nog een bijl aan Jacobus 
 Schasfraets (Schassaerts) ..etc  
 
Actum deze 29 december 1683, coram d’ officie en Henrick Hermans schepenen. 
 
Een tweede koopdag: in den eersten een pot aan Peeter Stercx, een wan aan Jan 

Dassen, een bijl aan Carel Dassen, een pan Jan Gaukens, 
etc…….. 

 
     WLO-OGA753-246 
 
24 maart 1677, coopcedulle voor de wezen wijlen Wauter Sprengers. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge Dilis Sprengers en Jan Wuijts als voogden van de 
wezen Wouter Sprengers zullen verkopen ettelijke haafelijke meubelen ten hoogsten en 
schoonsten en dat met oproepen des dienaar. 
 
O.a. in den eersten een kuip Jan Van Boeckel, nog een kuip Willem Goijvaerts, een 
 botervat Bastiaen Van Kerckhoven, een egge Kerstiaen t Siegers, … etc.…… 
 
Geschied op den 24 maart 1677. 
 

WLO-OGA753-250  
 
Visa op de rekening,  

 
7 Rendant: persoon die de financiële zaken van een ander beheert 
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Conditie en voorwaarde volgens welke den heer Adriaen Vanden Broeck als universele 
erfgenaam van wijlen Henrick Vander Schoor in zijn leven … ende agent van zijne 
Excellentie den heer markies van Westerlo zal verkopen ten hoogsten en ten schoonsten 
met oproepen des vorster alzulke haafelijke goederen als den voorschreven Henrick 
Vanden Schoor heeft achtergelaten … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Actum coram d(‘ office Joachim Oijen, Gommar Vincx, Olivier Goeijvaerts en Jan Verbist (?) 
… schepenen deze XIIJ november XVJ acht en dertig, W. Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA753-255 
 
Den 23 februari 1679. Coopcedulle voor de weduwe Maesmans. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke Naenken Toelen weduwe wijlen Mr. Peeter 
Maesmans bijgestaan met een vreemde voogd zal verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten aan de meeste daarvoor biedende zekere haafelijke meubelen met oproepen 
des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een panneken Lenaerd Toelen, een boterteil Peeter Cuijpers, een 

smoutvat Jan Vermeerberghen, een vuur pan Jacques Vande Venne, etc….. 
 
Peeter Bellens kocht een vaal ruggel koe, borg Jan Van Hoelen. 
Jan Bellens Peeterssone kocht een rode koe, borg Jan Van Holen. 
Adriaen Helsen Geerstssone kocht een rood rund, borg Merten Helsen. 
 
Actum den 23 februari 1679, coram Merten Helsen en Jan Goijvaerts schepenen. 
    
     WLO-OGA753-258 
 
Conditie en voorwaarde volgens dewelke men zal verkopen ten hoogsten en ten schoonsten 
de heerlijke goederen achtergelaten bij wijlen Carel Verloije en dat uit kracht en naar 
vermogen d’ apostille 8 geschreven en betekent op het rekwest gepresenteerd bij Jan 
Verloije als voogd van de kinderen van wijlen den voorschreven Carel Verloije andermaal 
te betalen alles als breed is beschreven in de voorschreven apostille …. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een ijzeren pot, een koperen keteltje … etc. 
 
Volgen een verzameling van inliggende losse kwitanties of assignaties. 
 
     WLO-OGA753-279 
 

Copije uijten protthocolle Mijns notaris naer genoemd. 
 
Die vigesima quinta Aug. 1684, 

 

8 Een apostille is een beschikking, geschreven in de marge van een stuk. 
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Compareerde Mr. Joannes Oliviers chirurgijn binnen deze stad in den naam en als 
benevens den advocaat Thijs rechtelijke voogd over de kinderen wijlen Herman Wijnants 
van Rosan daar moeder afwas Catharina Lambrechts hem voor dezelfde kinderen sterk 
makende en in die kwaliteit ter ene en den heer Jacques De Rest drossaard des land en 
markizaat van Westerlo in den naam en representerende de gemeente van Westerlo 
voorschreven zijnde ten effect, nabeschreven behoorlijk geautoriseerd met akte aan hem 
verleed ten dieneinde bij de schepenen en wethouders van Westerlo wezende van dato 
zestien dezer ondertekent Henrick Vermeeren secretaris aan mij notaris origineellijk 
gebleken, en in die kwaliteit ter andere zijn, en verklarende onderling ten beiden zijde dat zij 
geassocieerd en te neergelegd hebben alzulke procedure als tussen hem eerste comparant 
in zijne voorschreven kwaliteit en de gemeente van Westerlo voorzegt tot nog toe heeft 
geventileerd in den Soevereinen Raad van Brabant tot Brussel welke procuratie zij zijn 
scheidende cum expensies en verder dat den eersten comparant zal moeten effectueren dat 
tussen heden en veertien (dagen) eerstkomende hem in eigen naam daarvoor sterkmakende 
door Cornelis Lambrechts grootvader der voorschreven wezen aan den tweeden 
comparant tot behoef van de voorschreven gemeente van Westerlo alhier binnen Antwerpen 
in contant opgelegd en betaald worden voor alle en iegelijke wederzijdse pretenties bedacht 
en onbedacht een som van 325 guldens eens, welke betaling gevolgd zijnde den tweeden 
comparant in zijne voorschreven kwaliteit absolutelijk van nu voor alsdan quoteert het 
sterfhuis der voorschreven wezen ouders zonder ten laste van hetzelfde iets te reserveren, 
gevende t’ enentwege aan den voorschreven Cornelis Lambrechts cessie van actie van 
alle hunne pretenties ten last van hetzelfde sterfhuis. Bovendien zo gelooft den eersten 
comparant over te leveren aan den tweede comparant tot behoef als voor als aan hun 
cederende en transporterende bij deze de dorpsboeken in het sterfhuis der wezen vader 
berustende met al het recht en actie dat hetzelfde sterfhuis daaraan zoude competeren 
mitsgaders ook de coopcedulle van de haafelijke meubelen ten zelfde sterfhuis door de wet 
verkocht tot onderhoud van het gene voorschreven partijen verbindende … 
 
Actum te Antwerpen ter presentie van Joannes Verstraten en Joan Van Diest als getuigen 
hiertoe verzocht en was ondertekent De Rest, Jean Oliviers en J. De Vos notaris. 
 
Inliggende assignatie: Ontvangen van Jan Claes vierentwintig guldens 13 1/2 stuiver in 

mindering van den Impost van Westerloo verschenen 30 
november lestleden, Toirconden in Antwerpen dezen 19 januari A° 
XVJ ende tachtig. Somma 94 guldens 15 1/3 st.  
Van Cantebeke.  

 
     WLO-OGA753-283 
 
In den eersten boven op de kamer bevonden, een tafel, zeven stoelen, een schapraai, een 
bedde koets, vier schilderijen, een brandijzer. 
In de kamer bekenden bevonden een beddkoetse, een inklappende tafel, acht stoelen en vijf 
schilderijen “ de vijf sinnen “ , een kort stok en een brandijzer. 
In de keuken bevonden een brandijzer, een vuurschup, twee tangen, een zoutvat, een 
haalken met een hessecken, twee lampen, twee grote halen met een kleine, nog een 
rooster, een spit met een ijzeren lepel, een palinckspit met een rieksken, een braadpan, twee 
keersesnutters, twee haspels, een ijzeren kroone, een beddekoetse, een boete, een gelase 
flesse, benen ijzeren pot, met twee ijzeren ketelken, een rond tafeltje, een regbanck, zes 
geleijse schotelen, drie geleijse teljoren, vijf pinten en drie bierpotten…..etc….  
 
In het brandewijn huijs bevonden, drie beslag standen, vier speulinckx vaten, twee 
brandewijn vierdelen, twee stoelen, biertrefters, twee bijlen en een houten bank. 
 
Vooraan in het voorhuijs, een spinnewiel, een emmer, een schup….. 
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     WLO-OGA753-284 
 
Conditie van verkoping door de weduwe of erfgenamen Mr. Herman Wijnants van Rosan, 
gewezen borgemeester A° 1679 en later 
 
Conditie ingevolge dewelke … (leeg) … zullen worden verkocht alle de haafelijke meubelen 
gecompeteerd hebbende de weduwe en erfgenamen Mr. Herman Wijnants van Rosan 
gewezen borgemeester………. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Actum deze 9 januari 1680, coram den heer drossaard, Jan Goijvaerts, Van Berousel, 
Wellens en Thuerlincx ten relaas schepenen. Henr. Vermeeren secr. 
 
     WLO-OGA753-291 
 
18 maart 1677 Max Van Blockhoven. 
 
Ectract uit den ordinarissen rolle van wethouders des lands en markizaat Westerlo ten 
ordinarisse genechte van IX maart 1677, onder andere staat als volgt :  
 
Jan Verbist aanlegger tegen den heer en Mr. Adriaen De Rijdt gedaagde. 
De schepenen ordonneren aan den aanlegger te betalen een geheel rapport aan den 
secretaris Vermeeren tot 16 - 18 12/ en dat binnen de drie dagen na de insinuatie dezer, op 
pene van executie geheel. 
 
     WLO-OGA753-292 
 
Coopcedulle voor den Heer advocaat De Rijdt, 1677. 
 
Copia,  
 
Conditie en voorwaarde volgens dewelke Jan Verbist uit kracht tot verhaal van vonnis etc … 
benevens dan advocaat De Rijdt ten deze zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten alle 
haafelijke meubelen ten sterfhuis van den heer advocaat voorschreven bevonden…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een werk kussen aan Jan Wellens, een lesseneirken aan den 
 secretaris Vermeeren, twee kinderstoeltjes aan Peeter Van Eijnde meijer van Parwijs, 
 een tafeltje aan Cornelis Pauwels, … etc. 
 
Actum coram den heer drossaard, Joannes Kenens en Baltasar Tibours schepenen deze 21 
mei 1677. H. Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA753-296 
 
Coopcedulle voor den heer advocaat De Rijdt, 1677. 
 
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Jan Verbist uit kracht van vonnis etc … 
benevens den advocaat De Rijdt ten deze zal verkopen ten hoogsten en schoonsten alle de 
haafelijke meubelen ten voorschreven huis bevonden. (zoals voorgaande kopie)  
 
De onkosten bedragen te samen…………………….  24 - 17 ½ 
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Op heden deze 23 mei 1677 heeft den heer Adv. De Rijdt afgerekend met Jan Verbist zo dat 
hem nog zuiver alles afgerekend komen te samen de som van 60 guldens. 
Ten voorschreven dag aan Jan Verbist door mij secretaris hierop geteld ten bijzijn van den 
heer Adv. De Rijdt twee pattacons, dico………………..  4 - 16 
Aan Elisabeth Oijen gekort ………………………………  2 - 8 1/2 
 
De coopcedulle bedraagt………………………..   129 - 17 1/2 
Bistman moet hier van hebben …………………   60 - 0  
Bistman is mij schuldig bij assignatie van Sr. Lenaert Wellens  50 - 0  
 
     WLO-OGA753-300 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen van wijlen Adriaen Helsen en Steijnken 
Vermeerberghen. Jan Wuijts en Anthonij Vermeerberghen voogden. 
Item de conditie van het huis. 1677. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan.  
 
Het hout aan het huis is gekocht bij Matthijs Vermeerberghen voor 3 guldens. Het hout in 
het eesel (eussel) heeft gekocht Jan Wuijts voor de som van 4 guldens 14 stuivers. Het huis 
is verhuurd aan Maijken Wuijts voor korenpacht drie veertelen en boekweit zes leupen en in 
voorlijf de som van xxiij guldens. 
 
     WLO-OGA753-308 
 
Conditie en voorwaarde volgens dewelke Anthonij Vermeerberghen en Jan Wuijts als 
rechtelijke voogden van de wezen wijlen Adriaen Helsen en Steijncken Vermeerbergen 
ten hoogsten en schoonsten zullen verhuren zeker huis, hof, landerijen en alle andere 
goederen daar toebehorende op conditie navolgende. 
 
Actum coram d’ officie Merten Helsen en Jan Goijvaerts schepenen deze vj april 1677. 
 
Ingevolge de voorschreven conditie zo heeft den pachter Jan Wuijts zijne pachting gelaten 
aan M. Wuijts weduwe Wauter Sprenghers die dezelfde huur dienvolgens is accepterende 
alsnu conditie van hetzelfde niet verder te verhuren. De voorschreven wed. met Bertel 
Verheijen haar bruidegom t’ zelfde ten deze accepterende en is mede gecompareerd 
Willem Helsen die zich hier als borg stelde. 
 
Actum en ten overstaan van Anthonij Vermeerbergen en W. Vermeeren als getuigen hiertoe 
aanzocht. Den xxiij februari 1678.  
 
     WLO-OGA753-311 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van Ferdinant Geerincx, 1677. 
 
Conditie ingevolge Mr. Adriaen Geerincx 9 als testamenteur over het sterfhuis van wijlen 
Ferdinand Geerincx voor juffrouw Cecilia Wellens en Joannes Hollandts als toeziener 
voor Maria Hollandts weduwe wijlen den voorschreven Ferdinand Geerincx respectieve 
zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten de meeste daarvoor biedende alle dusdanige 
haafelijke meubelen alhier ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des vorster… 
 

 
9 Adriaen Geerincx x Elisabeth Van Baerle.  
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Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. in den eersten een emmer aan Maria Hollants, item een koperen aker aan Jan 
 Marinus Smets, een koperen wijwater vaatje secretaris Vermeeren, een wafelijzer, 
 een boog zaag, een koperen ketel, een kruiwagen, en meer ander… 
 
Actum coram den heer drossaard Joannes Kenens en Baltasar Tiebours, schepenen deze 
xxj oktober 1677. 
 
     WLO-OGA753-317 
 
Jan Wuijts coopcedulle, 1678. 
 
Op heden deze 27 november 1676 zal men ten hoogsten en schoonsten verkopen alle de 
haafelijke meubelen van Jan Wuijts en zijne overleden huisvrouw achtergelaten en ten 
sterfhuis voorschreven bevonden…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. eerst een zaag aan Jan Wuijts Willemssone, een ketel aan Adriaen Van Leuffel, een 
 koperen lepel, bierpot en een pot aan Jan Peeters, een kandelaar en lamp aan 
 Hendrick De Winter secretaris, … etc.. 
 
     WLO-OGA753-321 
 
Den 7 december 1678 coopcedulle voor de wezen wijlen Adriaen Diercx en Adriaenken 
Peeters. 
 
Conditie ingevolge Jan Diercx en Adriaen Willems als voogden van de achtergelaten 
wezen wijlen Adriaen Diercx en Adriaenken Peeters zullen verkopen ten hoogsten en 
schoonsten de meeste daarvoor biedende zekere haafelijke meubelen achtergelaten bij 
wijlen den voorschreven Adriaen Diercx en Adriaenken Peeters … 
 
Volgt een lijst met goederen en de vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een koek schup Jan Diercx, een pan, een uijssel, een rooster met een 
 haal, een zaag met een riek, een pik met een zeis aan Jan Wellens, zes teljoren Aert 
 Laenen, een groot aantal lakens en hemden, servietten, amelakens, fluwijnen, etc.. 
 
Actum deze 7 december 1678 coram den heer drossaard, Jan Wellens en Jan Govaerts 
schepenen. 
 
     WLO-OGA753-330  
 
Rekening bewijs en reliqua die zijn doende Jan Diercx en Adriaen Willems als rechtelijke 
voogden over de onmondige kinderen wijlen Adriaen Diercx en Adriaenken Peeters, en 
dat over hunne administratie die zij in die kwaliteit hebben gehad gebruikende hunne 
administratie en eerst van de ontvangsten. 
 
In den eersten een koek schuppe … (zelfde lijst als op de voorgaande akte)  
 
     WLO-OGA753-337 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen van de erfgenamen Peeter Cuijpers, A° 1678. 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 28 

 
Conditie en voorwaarde volgens dewelke de erfgenamen Peeter Cuijpers, namelijk Jan 
Vanden Brande en Geert Helsen als voogden en Merten Soeten als man van Anneken 
Cuijpers zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten aan de meeste daarvoor biedende 
alle dusdanige haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten twee aarden schotels Jan Goijvaerts, een koek schup Jan Vanden 
 Brandt, de panne met het hangijzer Cornelis Van Outsel, etc…… 
 
Merten Soeten kocht een rood rund. 
Jan Herremans kocht een zwarte koe. 
Jan Peeters kocht een grijze koe. 
Peeter t’ Seijen kocht het verken. 
 
Actum coram d’ officie Merten Helsen en Jan Goijvaerts schepenen deze XVI november 
1678. 
 
     WLO-OGA753-342 
 
Den 23 maart 1679 coopcedulle voor de weduwe en kinderen Jan Van Tongerloo, 1679. 
 
Conditie en voorwaarden volgens dewelke Maijcken Peeters bijgestaan met haar kinderen 
zal verkopen aan de meeste daarvoor biedende zekere haafelijke meubelen met oproepen 
des stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een zeis aan Jan Vervecken, twee stoelen met een schup den 
 secretaris Vermeeren, nog twee Jan Peetermans , nog twee Jan Baptist Kerckhoven,
 etc…. 
 
Hendrick Verbist kocht het paard. 
 
Actum deze 23 maart 1679 coram d’ officie Jan Wellens en Mr. Guilliam Van Brauwsel 
schepenen. 
   
      WLO-OGA753-346  
 
Conditie van verkoping van het koren van Jan Machiels en Guilliam Machiels, 1679. 
 
Conditie ingevolge dewelke men bij d’ officie zal verkopen zeker plekske van koren op den 
velde staande en dat met roepen des vorster… 
 
Kopers waren o.a. Peeter Tuerelincx, Andries Vervoort, Jan Van Kerckhoven, Adriaen 
   Van Leuffelt, Lembrecht Helsen, Adriaen Meerberghen, het koren van 
   Guilliam Machiels tot Overweijs, de eerste plek boekweit aan Jan 
   Mertens… 
 
Actum in collegio deze 4 juli 1684. Henr. Vermeeren. 
 
     WLO-OGA753-348  
 
Soerle, coopcedulle van de haafelijke meubelen van wijlen Jan Machiels, 1679  
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Conditie en voorwaarden volgens dewelke Jenneken … (leeg) achter gebleven weduwe van 
Jan Machiels zal verkopen ten hoogsten en schoonsten met oproepen voor alle man zekere 
haafelijke meubelen haar competerende …. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een loop of korenmaat Adriaen Vande Brande, een koperen tempst secretaris 
 Vermeeren, een koperen ketel Jan Siongers, een handzaag Adriaen Vande Brande, 
 … etc … 
 
Hendrick Vande Brande kocht het paard. 
Jan Caers kocht een zwart runderken, borg Peeter De Winter. 
Bastiaen Euskens kocht een rund. 
 
     WLO-OGA753-355 
 
Coopcedulle van Guilliam Machiels tot Overweijs, de Plaatse, 1679. 
 
Conditie ingevolge men van officie wege ten hoogsten en schoonsten zal verkopen aan de 
meeste daarvoor biedende zekere haafelijke meubelen achtergelaten bij wijlen Guiliam 
Machiels ...  
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een stande aan Catelijn Verleuffelt, een drinkkuip Christiaen Swolffs, 
 een zaanvat Jan Swolffs, etc…. 
 
Willem Vos kocht een ruggel koe. 
secretaris Vermeeren kocht een zwarte koe. 
Jan Vander Hoffstadt kocht een kalf 
 
Actum coram d’ officie, Jan Wellens, Merten Helsen en Jan Goijvaerts schepenen deze iij 
december 1678. Henrick Vermeeren secretaris.  
 
     WLO-OGA753-359 
 
Extract uit den ordinairs rolle der wethouders des lands en markizaat Westerlo, alwaar onder 
andere staat als volgt. 
 
Op heden deze 20 november 1679 heeft den borgemeester Goris Wauters doen verkopen 
de haafelijke meubelen van Baltasar Tiebours en dat om daaraan te verhalen de somme 
van acht guldens ix stuivers salvo van korting van xxxix gesproten over achterstel van 
dorpslasten als wijlen Mattheus Vande Poel en Joanna Luijkx aan hem borgmeester ten 
achteren waren welke meubelen den voorschreven Baltasar Tiebours voor het meeste part 
heeft ingekocht en alsnog ten anderen is hebbende welke somme de voorschreven daaraan 
zullen dienen en dezelfde meubelen opgeroepen zijnde zijn hem daarvoor een bekering et 
fiat …. 
 
Volgende inliggende kwitanties of assignaties.  
 
O.a. vuijt de laste boecken van Laureijs Goevaerts borge meester in’t jaer 1665 tot 

het jaer 1666: in den eersten is noch ten achter aan den poost van Goirck 
Tieports drij boecken vier gulden 17 een halve stuijveren eenen gulden van den 
impost. Item vanden verlooren cost vier boecken elf gulden ses stuijvers. 
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Aen den eersaeme Matheus vande Poel oft sijne kinderen tot Voorst. 
 
 Eersame vrienden,  
 
 Alsoo hem den sterfhuizen van Mattheus Vande Poel niemand is 
bemoijende, soo dient in t minnelijke als te weten als dat men de meubelen van 
officie wege et ad opus … habetotis zal verkopen op ‘s vrijdags toekomend bij soo 
verre hem niemand den voorschreven sterfhuis tussen die tijd en komt te bemoeien. 
 
 Actum Westerlo deze xvij in mei 1677. 
 
     WLO-OGA753-360  
 
Aan mijne heren den drossaard en schepenen des land en markizaat Westerlo. 
 
Vertoond reverentelijk Maria Smets, verklarende hoe dat zij als dienstmaerte heeft gewoond 
bij Maria Boicx met Hendrick Van Aelten tegenwoordige getrouwd met Mattheus … (leeg) 
… nu te januari laatstleden de vertoonster vertrokken zijnde zo den laatste haar restant van 
haar huur tot twaalf guldens en drie stuivers en een hemde niet gekregen niet tegenstaande 
diverse minnelijke interpellaties, zo is de vertoonster genoodzaakt in te gaan de weg van 
recht te meer haar moeder daarom van de voorschreven Maria Boicx tegen heden … dag 
gezegd dat zij het geld zoude halen en alsnu qualeijck spreekt en dreigt dat zij nog is langen 
tijd niet en zal geven zo keert de vertoonster en haar moeder hun tot Ue. 
 
Ootmoedelijk biddende ten einde Ue gediend zij den voorschreven Mattheus nomine uxoris 
te ordonneren binnen drie dagen zal hebben te betalen de voorschreven elf guldens 
zeventien stuivers op pene van executie cum expensies …. 
 

WLO-OGA753-375 
 

Coopcedulle over de meubelen achter gelaten bij wijlen Mattheus Vande Poel, 1677 
 
Conditie ingevolge bij officie zullen worden verkocht wel en deugdelijk al de havelijke 
goederen en meubelen als achtergelaten heeft Maria Luijcx daar man af leeft Matteus Van 
De Poel … en dat ten hoogsten en schoonsten alle man even naar den meest daarvoor 
biedende … 
 
Opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. Actum coram den heer drossaard, Joannes Kenens en Balt. Tiebours schepenen 
deze 21 mei 1677. 
 
     WLO-OGA753-382 
 
Coopcedulle van de kinderen Nicolaes Der Boven, 1681. 
 
Conditie ingevolge de kinderen Nicolaes Der Boven zullen verkopen de haafelijke 
meubelen als er ten sterfhuis zullen bevonden worden… 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
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O.a.  in den eersten een koperen treseir Hendrick Van Aelten, eenen metalen pot, een 
 ijzeren keteltje, een koperen ketel, een tennen waterpot, een kandelaar, … etc. 
 
Actum deze 8 september 1681 coram J. Wuijts, Baltasar Tiebours en meer anderen als 
getuigen. 
 
     WLO-OGA753-385  
 
Coopcedulle Jan Verstappen, 1681. 
 
Conditie ingevolge Jan Verstappen en Barbara Cools zullen verkopen alle hunne haafelijke 
meubelen en dat met oproepen des vorster… Volgt een lijst van goederen met vermelding 
van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een kuip , twee schilderijen Guilliam Van Berousel, een boterpot 
 Peeter Verlinden, een melk kruik Hendrick Roovers, een schilderij Laureijs Buijens, 
 een lantaarn  Jan Stevens, een witte glazen schotel … etc. 
 
     WLO-OGA753-388  
 
Conditie en voorwaarde volgens welke de gelijke erfgenamen van wijlen Geertruijt Typoets 
zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten aan de meeste daarvoor biedende alle heerlijke 
goederen aan dezelfde gelijke erfgenamen gemaakt en achtergelaten…. 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. in den eerstens molleval, Guilliam Bruijnseels, een boter pot Jan Mattheijs, … etc. 
 
     WLO-OGA753-390  
 
Coopcedulle van Merten Goir en Hendrick Van Gompel als voogden van het onmondige 
kind wijlen Geeraert Caers en Anna Goir, A° 1681. 
 
Conditie ingevolge Merten Goir en Hendrick Van Gompel als rechtelijke voogden van het 
onmondige kind wijlen Geeraert Caers en Anna Goir zullen verkopen alle dusdanige 
haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven zullen bevonden worden. 
 
Volgt een lijst van de koopwaar met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
O.a. in den eersten een mesthaak Geert Helsen, twee vleugels Willem Goijvaerts, drie 
 schuppen Jan Wuijts, een zaag en hamer Bertel Verheijen, een beiteltje Jan 
 Vleugels, twee kapmessen Adriaen Van Kerckhoven etc…… 
 
Abraham Snijers kocht een bruin zwarte koe, borg Anthonij Goijvaerts. 
Adriaen Smets kocht een rode koe. 
Hendrick Hermans kocht een rode vaars, borg Hendrick Verbiest. 
Geert Helsen kocht een hoppel rund. 
 
Actum coram d’ officie, Jan Goijvaerts en Van Brauwsel schepenen deze derde januari 1681.  
 
Gegeven aan den dienaar van Oisterwijk twee blancken ……13 stuivers. 
Overgeteld aan Merten Goir ten zelfde dag de som van 52 guldens 9 stuivers. 
 
 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 32 

     WLO-OGA753-395 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen wijlen Huijbrecht Wijnants en Eijcken De Neeff. 
A° 1683. 
 
Conditie ingevolge Jan De Neeff en Peeter Wijnants als rechtelijke voogden van de 
onmondige kinderen wijlen Huijbrecht Wijnants en Eijcken De Neeff zullen verkopen alle 
dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis zullen bevonden worden en dat met 
oproepen des vorster…. 
 
Volgt een lijst van koopwaar met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een mandeken met ijzerwerk Jan Parasiers, een vat Ambrosius Egidij, 
 een smoutvat Peeter Oijen, een spaije Cornelis Renders, ..etc……. 
 
Peerijn Nijs kocht een rode koe voor 13 guldens. 
Een zwarte koe verkocht voor 11 guldens….borg Cornelis Pauwels. 
 
Actum deze 27 oktober 1683 coram den stadhouder Vervecken, Ambrosius Egidij en 
Hendrick Hermans schepenen. Henr. Vermeeren secretaris.  
 
     WLO-OGA753-399 
 
Coopcedulle van de kinderen wijlen Hendrick Van Tongel, A° 1682. 
 
Conditie ingevolge dewelke de voogden Jan Van Tongel en Bertel Celen als rechtelijke 
voogden van de achtergelaten kinderen wijlen Hendrick Van Tongerloo en Catlijn De 
Keuster zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis 
voorschreven zullen bevonden worden en dat met oproepen des vorster… 
 
Volgt een lijst van koopwaar met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O. a. in den eersten een deel aarde schotel Elisabeth Vaes ?, drie aarden potten , twee 
 bierpotten Peeter Van Roije, een kruik en pot Bastiaen Van Passel, … etc.. 
 
Bastiaen Van Passel kocht een rode koe, borg Hendrick Van Passel. 
Peeter Denckens kocht de blaer koe voor 10 guldens, borg Adriaen Mesens. 
Bertel Diercx kocht het rund. 
 
Actum deze 22 januari 1682, coram Jan Vervecken stadhouder en Peeter Tuerelincx 
schepenen. 
 
     WLO-OGA753-403 
 
Conditie en voorwaarde volgens welke Maria Hendricx weduwe van Mr. Jan Kenens 
ingevolge de brieven van inventaris in den Raad van Brabant verworven den 3 juni 1682 zal 
verkopen ten hoogsten en schoonsten alle man even naar met oproepen des stadhouder alle 
en iegelijke meubilaire goederen volgens den inventaris daarvan zijnde achtergelaten en 
bevonden in den sterfhuis wijlen Jan Kenens voorschreven. 
 
Volgt een lijst van koopwaar met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a.  in den eersten een stoel met twee baggart schuppen Aert Verstockt, een botervat 
 aan Bernardus Tienpont, twee wij vaatjes Peeter Mertens, een spinnenwiel Jacobus 
 Schassraet, stoelen aan Heer De Coninck…Carel Kenens, Elisabeth Kenens, een 
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 schilderij den drossaard, een brandewijn vat en treffer, biertonnen, bierboom, een 
 toertpan, schilderijen, een tinnen wijnpot, een wijn pint, … etc. 
 
Actum deze XIJ juli 1682 coram den heer drossaard De Rest, Van Berausel en Tiebours 
schepenen. Henk. Vermeeren secretaris.  
 
     WLO-OGA753-410  
 
Den ondergeschreven notaris en meijer van Blaerdoncq, Vaerendonck en Waetereijnde uit 
kracht van autorisatie in den Raad van Brabant geïmpretreert bij Maria Hendricx weduwe 
van Jan Kenens de date 4 juni 1682 geëxploiteerd hebbende brieven van beneficie van 
inventaris en de crediteuren gedaagd zo bij edict als anderszins tegens op gisteren en mits 
refuus van den secretaris hem onderhoudende d’ originele brieven en niet hebbende willen 
aannemen twee vaste ingezetenen van Tongerloo voor borg nog tot op den dag van heden 
menende daarmede … te doen vervallen van haar geïmpretreerde brieven per fas et nefas, 
ja niet willende restitueren de voorschreven originele brieven van beneficie en daagsel voor 
en alleer den drossaard zoude thuis zijn die misschien nooit en zal thuis zijn of hem te 
zoeken maken en vandaag is thuis geweest zo verzoekt wel instantelijk en prompte restitutie 
van de voorschreven brieven, alhier zal dezelfde verzoeken bij Reg. in de Raad van Brabant 
protesteren interim van kosten en schaden en intresten en dat in cas de crediteuren van het 
sterfhuis Mr. Jan Kenens wijlen iets des aangaan zouden willen attenderen, dat in kosten 
schaden en intresten zal verhalen op Mr. Hendrick Vermeeren secretaris alhier per fas et 
nefas de brieven te onderhouden en niet willende aanvaarden nog laten stellen maar als 
sussistante borgen nog laten voltrekken den staat en inventaris naar behoren. 
 
Actum binnen Westerlo den 8 juli 1682. 
 
     WLO-OGA753-411 
 
Staat en inventaris genomen in het sterfhuis van de weduwe wijlen Mr. Jan Kenens,  
A° 1682. 
 
Staat en inventaris uit kracht van brieven van beneficie van inventaris geïmpretreert bij de 
weduwe Jan Kenens de dato 3 juni 1682, ondertekent IJdoren genomen coram den 
stadhouder Vervecken in d’ absentie van den heer drossaard en Berousel, Tiebours 
schepenen deze 9 juli 1682. 
 
In den eersten bevonden in de kleine keuken een schapraai waarin bevonden is als volgt 
nihil. 
Item twee tafeltjes een pers, … etc.. 
In de logie daar buiten bevonden als volgt, een kruiwagen, twee houtblokken, twee 
standaeren een bedde koetse, etc…. 
Op de oude keuken is bevonden als volgt een fornuis en slagvat … etc. 
Item op de kelderkamer bevonden als volgt , een claver singel, een waterpot, een metalen 
kandelaar, een wijnpint … etc. 
Item in de keuke, bevonden als volgt in den eersten een regbank. 
Item op den zolder in den eerste kamer bevonden als volgt, een tafelvoet, twee zetel stoelen 
met drie schilderijen, …. 
 
In het veurhuijze (voorhuis) bevonden een schapraaiken en een balans, een tafel met een 
bank, een glazen lantaarn… 
 
Item in de voorste kamer bevonden vijf spaanse leren stoelen, twee schilderijen, een 
schouwkleed.. 
In de keuken bevonden als volgt een spit horloge met een schilderij. 
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In de kelder bevonden, drij bierstellingen, een koperen gieter …. 
 
Staat van de erfgoederen der voorschreven sterfhuis toebehorende. 
 
In den eersten een zeker stenen huis, stal en hof. Palende oost Ferdinand Geerincx 
erfgenamen, zuid de Plaetse, west Adriaen Geerincx en noord “ de leugen “. Item zekere 
hoeve gelegen op “ de hulst “ onder Herselt, consisterende in huis, stallingen, land, heide en 
weide. Item een bos onder Vaerendonck. Item “ den engelenbempt “ gelegen onder Herselt. 
 
     WLO-OGA753-414 (kopij van voorgaande akte)  
 
Staat en inventaris uit kracht van beneficie van inventaris geimpetreert bij de weduwe  
Mr. Jan Kenens de date 3 juni 1682… 
 
Verklarende de impetrante van geene verdere meubelen te weten als nog een haagscheer 
en hetgeen tot haar lijve behorende zo tot haar kennis nog iets zal komen gelooft hetzelfde in 
deze staat te zullen brengen en daarmede begroten, zijnde bereid hetzelfde te verklaren 
onder eed … 
 
     WLO-OGA753-417 (onvolledige akte)  
 
Coopcedulle voor de weduwe wijlen Peeter De Winter, A° … (leeg) … 
 
Lijst van koopwaar met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. twee hemden Jochem Bruers, een zijden hemd … De Winter, een melkvat weduwe 
 Peeter De Winter… 
 
Weduwe Peeter De Winter heeft nog gehad een viertel boekweit boven hetgeen staat in de 
conditie. Item nog gehad drie lopen koren en zes mandelen stro en nog twee zakken koef 
(kaf) . Ontvangen van de weduwe Peeter De Winter zes stuivers, Jan Van Kiel. 
 
     WLO-OGA753-419 
 
Coopcedulle van de erfgenamen Pauwels Van Uijtven, A° 1683.  
 
Volgt een lijst van koopwaren met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
In den eersten twee vaten aan Willem Cuijpers, een hekel aan Willem Cuijpers, een 
smoutvat aan Merten Verstappen, een kapmes en snijmes aan Jan Dens, een ijzeren ketel 
aan Stinus Swolfs, een hamer aan Merten Verbist, … etc..  
 
Merten Heijlen Janssoon kocht een zwarte koe, borg Merten Heylen. 
Baltasar Peeters kocht nog een zwarte koe, borg Jan Helsen. 
Willem Cuijpers kocht een zwarte vaars. 
Merten Helsen kocht een rund voor 7 guldens. 
Merten Heijlen kocht het rood kalf. 
 
Actum coram den stadhouder Vervecken, Jan Goijvaerts, Van Berousel en Jan Helsen, deze 
11 januari 1683. Henrick Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA753-423  
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen van de wezen wijlen Adriaen Vermeerbergen en 
Jenneken Soeten, A° 1683.  
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Conditie ingevolge Peeter Vermeerbergen en Adriaen Soeten als rechtelijke voogden der 
wezen wijlen Adriaen Vermeerbergen en Jenneken Soeten zullen verkopen alle dusdanige 
haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven zullen bevonden worden en dat met 
oproepen des vorster…. 
 
Volgt een lijst van koopwaar met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a.  in den eersten aardewerk aan Peeter Vermeerbergen, een deel spillen en een 
 hangijzer aan Merten Dauwen, een spaeije aan Peeter Vermeerbergen, twee 
 schuppen aan Hendrick Peeters, twee rieken aan Hendrick Peeters… etc.  
 
Adriaen Vande Brande kocht het varken met de swerte plekken, borg Pauwels Dauwen. 
Adriaen Helsen kocht nog een verken, borg Merten Verbist.  
 
Actum coram Jan Goijvaerts, Van Berausel en Jan Helsen schepenen deze 19 januari 1683.  
 
     WLO-OGA753-430  
 
Conditie ingevolge de weduwe wijlen Peeter De Winter zal verkopen al de haafelijke 
meubelen als er ten sterfhuis voorschreven zullen bevonden worden met oproepen des 
vorsters … 
 
Volgt een opsomming van koopwaar met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. een wan Adriaen Peeters, een kalfs vel, een vleugel, een piek, een paar schoenen … 
etc. 
 
     WLO-OGA753-432 
 
Coopcedulle van de erfgenamen Mr. Peeter Maesmans, A° 1683. 
 
Conditie ingevolge de erfgenamen Mr. Peeter Maesmans zullen verkopen alle dusdanige 
haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven zullen bevonden worden en dat met 
oproepen des vorster…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
O.a. in den eersten den koperen tempst Jan De Winter, een koperen handketel Jeroen 
 Maesmans, drie houten dozen Jenneken Helsen, nog een houten doos Adriaen Van 
 Castel, een leesboek aan Lenaert Thoelen, etc………. 
 Jan Vermeerbergen meijer kocht een vaele koe voor 12 guldens. 
 
Actum coram d’ officie en Jan Goijvaerts schepenen deze 14 april 1683.  
 
     WLO-OGA753-436  
 
Conditie van de haafelijke meubelen van Jan Laureijs, A° 1683.  
 
Conditie ingevolge Jan Laureijs met overstaan van de voogden van de achtergelaten wezen 
wijlen Catlijn Vertraeten daar vader af leeft Jan Laureijs zullen verkopen alle dusdanige 
haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven zullen bevonden worden en dat met 
oproepen des vorster…. 
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Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een riek met een zak salie aan Adriaen Laureijs, nog een riek met een 
 schup aan Hendrick Leuckens, etc…. 
 
Cornelis Mants kocht een koe voor 11 guldens 5 stuivers. 
Dimphna Bertholomeus kocht nog een koe voor 24 guldens 
Adriaen Wuijts kocht een koe voor 20 guldens. 
Hendrick Stercx kocht een koe voor 15 guldens, borg Mr. Cornelis Caers. 
Jan Goijvaerts kocht nog een koe voor 17 guldens en 10 stuivers. 
Cornelis Van Outsel kocht een koe voor 17 guldens, borg Nicolaes Baeten. 
Niclaes Wauters kocht een koe voor 22 guldens. 
Hendrick Hermans kocht een vaars voor 13 guldens. 
Jan Baptist Kerckhoven kocht een gremel vaars voor 9 guldens. 
Adriaen Van Kerckhoven kocht een vaars voor 6 guldens 10 stuivers. 
Peeter Sijen kocht een kalf voor 3 guldens en 7 stuivers. 
Jan Wauters kocht het veulen voor 51 guldens. 
 
Actum coram d’ officie Jan Goijvaerts, Peeter Vermeerbergen, Egidij en Henrick Hermans 
schepenen deze 25 november 1683. Henrick Vermeerbergen secretaris.  
 
     WLO-OGA753-440  
 
Conditie ingevolge de voogden en toezienders van de achtergelaten wezen wijlen Peeter De 
Rijck en Martijn Vande Veken zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelende zullen 
bevonden worden en dat met oproepen des Vorster… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten een hak zeis Bastiaen Van Kerckhoven, een bijl aan Jan Van Dijck, 
 een pek pot aan Merten Dauwen, wat aarde werk aan Peeter Van Roeije, … etc … 
 
Lembrecht Helsen kocht een zwarte koe, borg Bastiaen Van Kerckhoven. 
Jan Van Wesemaal kocht een rode koe, borg Peeter Van Dijck.  
Jan Meerbergen kocht een rood rund borg Bastiaen Van Kerckhoven.  
Diel De schutter kocht de hinnen.  
 
Actum coram den meijer Mangelschots , Peeter Tuerelincx en Jan Goijvaerts schepenen 
deze 25 maart 1683. Henr. Vermeeren secretaris.  
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo 754 

 

1684 - 1694 
 
 
 
 
 
 

WLO-OGA754-002 
 
Conditie van de voogden der wezen Peeter De Rijck en Jan Diercx Michielssone, 1684. 
 
Op heden 1 januari 1684 zullen Peeter Vande Vecken en Adriaen Vande Vecken als 
voogden van de kinderen daar vader van is Peeter De Rijck en daar moeder van was 
Martina Vande Vecken verkopen voor alle man enige percelen … zo die gelegen zijn tot 
Hulshout en Heulken, de voorschreven weide de helft van het bos groot omtrent een half 
bunder, de helft van “ het hei eussel “ den ..?.. “ genaamd “ quaetvelt “ en “ het wouwer 
block “ gelegen tot Heulken 
 
     WLO-OGA754-006  
 
Cornelis Van Winckel heeft verkocht aan Peeter De Rijck zeker perceel land gelegen tot 
Hulshout op “ het eindt “ geheten “ den bos “ Palende oost …(leeg) … zuid Antoin De Rijck, 
west Jan Van Roije en noord Antoin De Rijck. Item een hei eussel gekomen van Bastiaen 
Mennekens. Palende oost en noord Antoin De Rijt, zuid de Nethe en west Peeter 
Tuerelincx. 
 
     WLO-OGA754-007 
 
Conditie van de haafelijke meubels van Geeraert Witvrouwen en de wezen wijlen Jan Van 
Eindt en Christina Nuijts. 
 
Conditie ingevolge Geeraert Witvrouwen, Jan Verlinden en Peeter Van Eindt als 
rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan Van Eindt en Christina Nuijts 
zullen verkopen al de haafelijke meubels ten sterfhuis voorschreven bevonden en dat met 
opgeroepen des Vorster zodat degene na drie klopslagen en hoogste inzetter zal wezen zal 
koper blijven ten ware hij Vorster hem kwam te verabuseren…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Actum deze 17 mei 1684 coram d’ officie Jan Govaerts, Peeter Vermeerbergen, Egidij en 
Van Berousel schepenen. Henrick Vermeeren secr. 
 
Op 19 mei 1694 aan Geert Witvrauwen gegeven twaalf guldens. 
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     WLO-OGA754-011 
 
Conditie van de haafelijke meubels van de kinderen wijlen Jan Van Hoel en Margriet 
Bellens, 1684. 
 
Conditie ingevolge Jan Bellens voogd van de onmondige kinderen wijlen Jan Van Hoel en 
Margrita Bellens zullen verkopen al dusdanige geriefelijke meubelen allen ten sterfhuis 
bevonden, gedaan met oproepen des Vorster. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Verkoop van het vee:  
 
Een zwarte koe verkocht aan den drossaard van Morkhoven, borg Jan Goijvaerts. 
Een hoppel koeije verkocht aan den secretaris van Westerloo. 
Een bruinzwarte koe verkocht voor xvi guldens aan Thomas Van Castel, borg Jan Verlinden. 
Een bruine koe verkocht aan Jan Van Dessel voor xvij guldens, borg Jan Vande Ven. 
Een vael hoppel koe verkocht aan Peeter Claes voor xiiij guldens, borg Adriaen Van Eijnde. 
Een vael koe verkocht aan Jan Van Kerckhoven voor zij guldens, borg ..(leeg) … 
Een rood rund verkocht aan Christiaen Ven voor xiij guldens, borg ..(leeg) … 
Het verken ? aan Jan Heijns voor xij guldens, borg Jacques Van de Ven 
Een rood runderken aan Andries Snoecx voor xii guldens, borg Jan Helsen 
Een hoppel runderken aan Adriaen Bultkens voor v guldens, borg Peeter Vermeerberghen. 
 
Actum coram d’ officie Jan Govaerts, Peeter Vermeerberghen, Egidij, Merten Sannen en Van 
Berousel schepenen, 13 december 1684.  
 
     WLO-OGA754-016 
 
Conditie van de achtergelaten wezen wijlen Wauter Janssens en Berbel Sijmens, 1684. 
 
Conditie ingevolge Adriaen Sijmens en Peeter Vermeerberghen gekozen uit de wet als 
rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Wauter Janssens en Berbel 
Sijmens zullen verkopen alle de haafelijke meubels ten sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des Vorster. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a.  Jan Van Leuffel, Peeter Peeters borgmeester, Olivier Verstappen,  
   Pauwels Soeten, Niclaes Van Houdt, Joris Vervecken, Adriaen  
   Sijmens, Dilis Van Echelpoel, Jan De Winter, Jan Verhoustraten, Jan  
   Maes, Jacobus Schassraet, Peeter Kenens, Guilliam Soeten, Antoni  
   Coijmans, Thomas Ceuppens, Jan Dauwen, Franciscus Jennis, Peeter  
   Versweijvel, Merten Wouters, Joachim Van Houdt, en meer anderen… 
 
Een ruggel koe werd verkocht aan Joachim Van Houdt voor ix guldens x stuivers.  
Een rode koe werd verkocht aan Anthoni Dauwen voor bij guldens. 
Een hoppel koe werd verkocht aan Merten Dauwen voor xv guldens zij stuivers, borg Peeter 
Vermeerbergen. 
Een rood rund werd verkocht aan Peeter Vermeerbergen voor iiij gulden v stuivers… 
 
Actum coram d’ officie Jan Goijvaerts, Van Berausel en Peeter Vermeerbergen schepenen 
deze 26 april 1684. 
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     WLO-OGA754-020  
 
Koop cedulle voor de erfgenamen Jan Schellens 1685. 
 
Conditie ingevolge de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Schellens zullen verkopen alle 
haafelijke meubels als er ten sterfhuis voorschreven zullen bevonden worden en dat met 
oproepen des Vorster. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Actum coram d’ officie Jan Goijvaerts, Van Berausel, Van Kerckhoven en Jan Peetermans 
schepenen deze 28 november 1685. 
 
     WLO-OGA754-027 
 
Koop cedulle voor Peeter Claes 1685. 
 
Conditie ingevolge Peeter Claes als man en voogd van wijlen Catelijn Van Eijnde en 
Adriaen Van Eijnde mede als toeziener van de achtergelaten wezen zullen verkopen alle 
haafelijke meubelen alhier ten sterfhuis voorschreven bevonden en dat met oproepen des 
Vorster. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a.  Jacob Bruers, Antoni Coemans, Thomas Van Castel, Jan Verstraten, 
   Jan Cortebosch, Norbertus Hoijberghs, Jan Helsen, Machiel  
   Blampaerts, Jan Van Outsel, Franciscus Leenputten, Jan Van Gelder,  
   Matthijs Vermeerberghen, Jacobus Schassraedt, Mattheus Willems,  
   Antoni Cornelis molder, Elisabeth Sluijts, Hendrick Adriaens, Peeter  
   Claes borg, Hendrick  Haepers, Adriaen Van Eijnde, Bertel De Kock, 
   Adriaen Peeters, Jan Bruers. 
 
Actum coram d’ officie Jan Goijvaerts en Jan Van Kerckhoven schepenen deze 5 december 
1685.  
     WLO-OGA754-030  
 
Koop cedulle van de weduwe Peeter Soeten, 1685. 
 
Conditie ingevolge Cathelijn Buelkens weduwe van Peeter Soeten uit kracht van testament 
zal verkopen alle dusdanige meubels hierna te specificeren en dat met oproepen des 
Vorster. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Kopers waren o.a.  Merten Soeten, Adriaen Soeten, Guilliam Soeten, Paulus Soeten,  
   Antoni  Mertens, Mathijs Vermeerberghen, Jan van Oisthoven,  
   Anthoon Hendrickx, Hendrick Botteri, Peeter Heijlen, Jan Soeten, Jan  
   Helsen, Niclaes Goijvaerts, Jan Helsen Peeterssone …en meer andere 
   kopers…. 
 
Actum voor het officie Jan Goijvaerts en Peeter Vermeerberghen 14 maart 1685. 
 

WLO-OGA754-034 
 
Koop cedulle van de wezen Andries Stercx, 1686. 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 40 

 
Conditie ingevolge … (leeg) … als rechtelijke voogden der wezen achtergelaten bij wijlen 
Andries Stercx daar moeder af was Catlijn Van Thielen zullen verkopen alle dusdanige 
haafelijke meubelen alhier ten sterfhuis voorschreven bevonden ten hoogste en ten 
schoonsten met oproepen des Vorster. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a.  Maijken Van Deijck, Servaes Van Opstal, Adriaen Sijmens, Wouter 
   Janssone, Geeraerdt Van Tielen, Adriaen Van Houdt, Maijken  
   Lemmens, Catlijn Helsen, Peterijn Nijs, Peeter Stercx, Machiel  
   Blampaerts, Jan Augusteijns, Joachim Van Houdt, Jan Van  
   Kerckhoven, Adriaen Van Castel, een meer andere kopers….. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram het officie, Jan Govaerts, Jan Van Kerckhoven 
schepenen deze 26 augustus 1686. 
 
     WLO-OGA754-038 
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen van Hendrick Van Hoel en wijlen Cathelijn Van 
Outsel anno 1687. 
 
Conditie ingevolge Hendrick Van Hoel als vader en voogd van Jan Van Kerckhoven ten 
deze uit de wet aan de wezen gegeven van de achtergelaten wezen wijlen Catlijn Van 
Outsel, zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis 
voorschreven bevonden zullen worden. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Kopers wareno.a.  Machiel Smolders, Peeter Van Kerckhoven, Jan Steurs, Andries Van 
   Kerckhoven, Niclaes Baeten, Geert Van Aelten, Jan De Winter, Jan  
   Huijsmans, Machiel Blampaerts, Jan Vande Broeck, Peeter Van 

Olmen, …. en meer andere kopers… 
 
     WLO-OGA754-042 
 
Koop cedulle van de weduwe Jaspar Blampaerts, 1687. 
 
Conditie ingevolge de kinderen en weduwe wijlen Jaspar Blampaerts zullen verkopen alle 
dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven zullen bevonden worden of 
degene zij zullen begeren te verkopen…. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Jan Cortenbosch, Joachim Van Houdt, Peeter Bellens, Peeter Claes, 
   Hendrick Blampaerts, Jan Van Kerckhoven, Gilliam Janssens, Dielis  
   Bruers, Frederick Willems, Adriaen Van Kerckhoven, Jan Augustijns, 
   Machiel Blambaerts, Frederick Blampaerts, Hendrick Willems, Merten  
   Herremans, Jan Diercx, …en meer andere kopers. 
 
Actum deze 2 februari 1687 coram d’ officie Jan Goijvaerts en Kerckhoven schepenen. 
Overgeteld aan de weduwe Jaspar Blamparts 20 guldens zes stuivers één oord. 
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     WLO-OGA754-046 
 
Koop cedulle van de wezen Peeter Lemmens, 1686. Jan Verstraten voogd. 
 
Conditie volgens dewelke men zal verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alleman 
evenaar alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis bevonden zullen worden… 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Maijken Lemmens, Jan Boets, Peeter Claes, Jan Verlinden, Adriaen 
   Sijmons, Jan Peetermans, Jan Van Kerckhoven, Adriaen Van Houdt,  
   Jan Raijmaeckers, Jan Vervoordt, Jan Augustijns, Peeter Smets, 
   Ambrosius , Cathlijn Sijmons, Jan Verstraten, Peeter Boirdonck, …en  
   meer andere kopers…. 
 
Actum coram Jan Goijvaerts, Van Berousel, Peetermans en Jan Van Kerckhoven schepenen 
deze 22 december 1685. 
 
     WLO-OGA754-050 
 
Koop cedulle gehouden door Joachim Van Haudt en Jan Veeckemans als voogden der 
achtergelaten wees van wijlen Niclaes Van Houdt de A° 1686. 
 
Conditie ingevolge Joachim Van Haut en Jan Vekemans als rechtelijke voogden van de 
wees Pauwels Van Haut daar vader af was Niclaes Vande Haut en moeder af leeft 
Maijken De Winter zullen verkopen alle dusdanige haafelijke (meubelen) als er ten sterfhuis 
voorschreven bevonden zullen worden en dat met oproepen des Vorster. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
In den eersten enen korf met een deel ijzerwerk Hendrick De Winter, een hooimand Peeter 
Vande Brande, een mand met gebakken appels Cathlijn Van Houdt, nog een mand aan 
Hendrick De Winter, een kapmes aan Adriaen Van Houdt, een ijzeren keteltje aan Hendrick 
De Winter, een ijzeren pot aan Bastiaen Van Kerckhoven, een hooimand met nog een 
andere mand aan Jan Vermeerbergen, een korf met boonen aan Joachim Van Houdt, een 
korf met sporriezaad aan Geraert Witvrouwen … etc... 
 
Actum den 23 maart 1686 coram Mr. Gilliam Van Berouwsel en Jan Van Kerckhoven 
schepenen des lands en markizaat Westerlo op datum als boven. 
 
     WLO-OGA754-057 
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen van wijlen Laureijs Buijens en Cattelijn Molevoets, 
anno 1686.  
 
Conditie ingevolge dewelke als rechtelijke voogden over de achtergelaten wezen wijlen 
Lauwereijs Buijens en Catleijn Molevoets zullen verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten alleman even naar den meest daarvoor biedende alle alzulke haafelijke 
meubelen als er ten sterfhuis voorschreven bevonden worden…. 
 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 42 

 
Nota: Aanzienlijke lijst met voornaamste koopster Dimphna Buijens, al de potten 

en de pinten verkocht aan Dimphna Buijens. 
 
O.a. een vaatken met sperriezaat Van Berousel, een smoutvat Peeter Verlinden, een deel 
spillen den heer drossaard, een pot met bonen Anna Enxberghen, 2 vaatjes Jan 
Peetermans, een melkvat Van Berousel, een stande … etc … 
 
Actum coram den heere drossaard Jan Goijvaerts, Van Berousel en Jan Peetermans en Jan 
Van Kerckhoven schepenen 30 juli en 6 augustus 1686.  
     
     WLO-OGA754-066 
 
Coopcedulle der haafelijke meubelen van wijlen Jan Swolffs en Magriet Verbraecken 
verkocht door Christiaen Swolffs en Adriaen Bertholomeus als voogden der wezen, anno 
1686. 
 
Conditie ingevolge Christiaen Swolffs en Adriaen Bartholomeus als rechtelijke voogden 
van de achtergelaten wezen van wijlen Jan Swolffs daar moeder af was Magriet 
Verbraecken zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten voorschreven 
sterfhuis bevonden zullen worden en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Aldus gepasseerd coram Jan Goijvaerts, Van Berousel en Jan Van Kerckhoven deze 18 
december 1686. Henk. Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA754-072 
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen bevonden in het sterfhuis van wijlen Maria Peeters 
daar vader af leeft Jan Verstappen, anno 1686. 
 
Conditie ingevolge Peeter Douwen en Adriaen Van Haudt als rechtelijke voogden van de 
achtergelaten wezen van wijlen Maijken Peeters daar vader af leeft Jan Verstappen, item 
Adriaen Van Kerckhoven en Jan Peeters als rechtelijke voogden van de achtergelaten 
wezen wijlen Maria Peeters verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis 
voorschreven zullen bevonden worden en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. twee pinten met een quade pot Jan Van Kerckhoven, een teil aan Jan 

Verstappen, een aarden pot met twee teilen, aan merten Dauwen, een teil met 
houten lepels aan Peeter Van Kiel, een aarden schotel met houten teljoren aan 
Joanna Helsen, een stoop, twee pollepels met wat anders, twee aarden kruiken, 
een peperdoos, een roer met wat anders, een kruitdoos met wat anders, enige 
kleinigheden, melkemmers, een zoutvat, een kapmes met een hamer, een hekel, 
twee scharen, koperen ketels, een koeiketel, … etc. 

 
Actum coram den heere drossaard De Rest, Guilliam Van Berousel, Jan Van Kerckhoven en 
Peetermans schepenen deze 10 oktober 1686.  
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     WLO-OGA754-084 
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen van Hendrick Van Hoel en wijlen Catharina Van 
Outsel anno 1687. 
 
Conditie ingevolge Hendrick Van Hoel als vader en voogd en Jan Van Kerckhoven ten 
deze uit de wet aan de wezen gegeven van de achtergelaten (wezen) wijlen Cathlijn Van 
Outsel, zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis 
voorschreven bevonden zullen worden en dat met oproepen des Vorster…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een koperen ketel Machiel Blampaerts, enige kleinigheden, enige schotels, 
aardenschotels, drie melkteilen, ….etc… 
 
Actum coram Jan Goijvaerts, Van Berousel, Peetermans en Jan Van Kerckhoven schepenen 
deze 15 maart 1687. 
 
     WLO-OGA754-087 
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen van wijlen Jan Keulkens en Maria Callaers anno 
1687. 
 
Conditie ingevolge Jan Keultkens als rechtelijke voogd en Jan Goijvaerts ten deze uit de 
wet van de achtergelaten wezen van wijlen Jan Keultkens daar moeder af was Maria 
Callaerts, zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven 
bevonden. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. in den eersten glazen schotels aan Maria Keulkens, een smoutvat Hendrick De 

Winter, een melkemmer, een melkkruik met twee teilen, een hak, een schaap en 
een hakzeis, een haemhout, een hangijzer met tang, een kapmes… etc. 

 
Actum coram Jan Goijvaerts, Van Berousel, Peetermans en Kerckhoven schepenen deze 12 
maart 1687. 
 
     WLO-OGA754-091 
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen van wijlen Hendrick Goijvaerts en Elisabeth 
Verachtert, anno 1688 
 
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Niclaes Goijvaerts als rechtelijke voogd en 
Jan Goijvaerts ten deze uit de wet genomen voogd van de achtergelaten wezen van wijlen 
Hendrick Goijvaerts daar moeder af leeft Elisabeth Verachtert, zullen verkopen alle 
dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven bevonden zullen worden en 
dat met oproepen…  
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
In den eersten een leupen aan Peeter Geens, een brandijzer aan Adriaen Breugelmans, het 
haargetouw aan Andries Helsen, … etc. 
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Een rode koe verkocht aan Peeter Peeters, borg Jan Goijvaerts. 
Een zwarte koe verkocht aan Anna Peeter Bertels. 
Alsnog een zwarte koe verkocht aan Jan Verbiest, borg Jan Goijvaerts. 
Een rood hoppel kalf verkocht aan Merten Cuijpers, borg Adriaen Soeters. 
Het veulen verkocht aan Niclaes Goijvaerts. 
Een haan met drie hinnen verkocht aan Adriaen Soeters,  
 
Actum coram Jan Goijvaerts en Jan Van Kerckhoven schepenen deze 3 januari 1688. 
 
     WLO-OGA754-093 
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen van Gommar Van Castel tot Oolen, anno 1688. 
 
Conditie ingevolge dewelke Gommar Van Castel gewezen wettige man van wijlen Cathelijn 
Vervoort zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis 
voorschreven bevonden zullen worden en dat met oproepen des dienaar… 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. In den eersten enige aarden teilen Peter Van Lommel,, Hendrick Verboven, 

Nicolaes Smets, een melk roomer, een stoel, melkvat, slachtkuijp, een 
verckenscuijp, een quade kiste, ..etc… 

 
Actum deze 4 december 1688 coram den meijer Wuijts, Jeroen Van Beijlen en Merten 
Verluijten schepenen. 
 
     WLO-OGA754-097 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Van Bockel en de gelijke erfgenamen van wijlen Maria Van 
Calster daar vader af was Peeter Bruijndonckx zullen verkopen alle zodanige haafelijke 
meubelen als er ten sterfhuis voorschreven bevonden zullen worden en dat met oproepen 
des dienaar… 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. in den eersten een wateremmer Jan Helsen, een spraije aan Cornelis Van 

Outsel, een glazen schotel met een aarden pot aan Magdaleen Verstraten, een 
schepje aan Jan Helsen Peeterssone, een melk kruik aan Merten Wauters, 
alsnog een met enig ijserwerk aan Adriaen Van Houdt, ..etc… 

 
     WLO-OGA754-103 
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen van wijlen Maria Van Calster verkocht door Jan Van 
Boickel gewezen man en de gelijke erfgenamen anno 1688. 
 
Compareerden de gelijke erfgenamen van wijlen Maria Van Calster en Jan Van Boickel 
gewezen huisman van Maria Van Calster voorschreven de welke verklaarde de 
achtergelaten nagelaten meubelen gelijkelijk te aanvaarden om daaruit te betalen de 
schulden gemaakt en bevonden in het voorschreven sterfhuis ingevolge den staat en 
inventaris op hodie daarover gemaakt en de schade en intresten die hier over konden komen 
te gerijzen of enige verscheidene zo daar binnen Oolen dorpe der erfgenamen en de andere 
buiten is wonende verklaarden malkander te … hoedanig die kosten wezen mochten. 
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Ter oorkonde hebben wij deze ondertekent den 27 november 1688, Jan Van Boickel, 
Adriaen Bruijndoncx. 
 
Volgt een onduidelijk document met een sterk vervaagde tekst. 
 
Ten voorschreven dag zijn de voorschreven partijen alsnog malkanderen over komen te 
weten dat Jan Van Boickel ten zijnen laste alleen is aannemende de twee honderd guldens 
…  
 
     WLO-OGA754-104 
 
Staat en inventaris genomen over de schulden achter gelaten bij wijlen Maria Van Calster 
daar den man af is Jan Van Boickel alhier present deze 27 november 1688. 
 
Ten eersten bekenden schuldig te wezen aan Adriaen Vande Weijer de som van … 30 - 2  
Item bekenden schuldig te wezen aan Antonij Goijvaerts als borgmeester van dorpslasten  
……………………………………………………………………………………………….. 15 - 1 
1/2 
Item aan Jan Goijvaerts borgmeester van dorpslasten de som van …………………… 30 - 2 
1/2 
Item alsnog aan Peeter Geens borgmeester de som van ………………………………. (leeg)  
Item aan Eijcken De Winter tot Wiekevorst de som van ………………………………… 10 -  
Item aan den meijer Mangelschots tot Hulshout de som van …………………………..  6 -  
Item bekenden alsnog schuldig te wezen aan Cornelis Bruijndoncx voor uitkoop ….. 20 - 0  
Item aan de voorschreven Bruijndoncx alsnog de som van ……………………………. 18 - 0  
Item aan Jan Goosens de som van ……………………………………………………….0 - 4 1/2 
Item bekenden schuldig te wezen aan Jan Engelgraeff van verloop eener rente…….152 - 0  
Item aan Niclaes Baeten voor arbeidsloon de som van ………………………………… 0 - 16  
Item aan Merten Van Derijck de som van…………………………………………………. 0 - 18  
Item aan den heer Blereau van verloop eener rente …………………………………….. 6 - 5 
Item aan Jan Siongers de som van ………………………………………………………… 0 - 5  
Item aan Jan Helsen de som van…………………………………………………………… 3 - 8  
Item aan Ambrosius Egidij van impost de som van ………………………………………. 0 - 15  
Item aan Hendrick Verbiest van impost de som van ……………………………………… 0 - 15  
Item bekenden alsnog schuldig te wezen aan Joannes Geens de som van ………….. 1 - 19  
Item aan Adriaen Verstraeten de som van …………………………………………………. 3 - 0  
Item aan Jan Brassiers de som van ………………………………………………………… 2 - 1  
Item aan Mr. Gilliam Van Berousel van resterende gehaalde schoenen de som van…. 0 - 13  
Item aan Jan Huijskens van gesmeed werk de som van………………………………….. 4 - 4 
1/4 
Item aan Peeter Heijlen na afrekening de som van……………………………………….. 3 - 18  
Item aan Dielis Stroijbans na afrekening van verscheidene winkelwaren de som van… 4 - 17 
1/4 
Item aan den apotheker tot Herentals de som van………………………………………… 1 - 1  
 
Hier tegens heeft den voorschreven te trekken of goed hebbende voor het sterfhuis. 
 
In den eersten van Jan Van Haudtven van hooiwas de som van……………………. 17 - 0 
Item van Peeter de …an…de som van …………………………………………………..  7 - 0  
 
Hendrick Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA754-107 
 
Koop cedulle…1689. 
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Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Wuijts en Willem Wuijts als erfgenamen 
van Matthijs Vermeerbergen en Adriaen Soeten ten deze uit de wet genomen als voogden 
van de achtergelaten wees van wijlen Dingen Wuijts daar vader af leeft Antonij 
Vermeerbergen zullen verkopen de haafelijke meubelen van wijlen Willem Wijnants en 
Anna Vermeerbergen alles ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. In den eersten een wateremmer verkocht aan Jan Wuijts, een melkemmer aan 

Willem Verheijen, een anderen aan Willem Goijvaerts, vier aarden schotels aan 
Jan Geens, een schotel met een pollepel aan Matthijs Vermeerbergen, twee 
glazen schotels aan Jan Wuijts, twee melkteilen aan Willem Van Eijnde, een 
ijzeren pot, twee pottekens, een ijzeren ketel, een saenvat, en meer ander 
koopwaar en kopers hierop volgende… 

 
Inliggende folio: Willem Van Ende drij mandelen geerste, Merten Heijlen vijf mandelen 

ruggen stroeij, Merten Bellens en Hendrick Helsen vijf veer telen koren 
en een leupen Jan Helsen, Merten Gr..?.., Adriaen Helsen, Cornelis 
Siongers, Peeter Geens, Jan Geens, Jan Spapen , Willem Wuijts  

 
Inliggende folio: Op den 7 januari 1689 is begraven Willem Wuijts ende de kerke 

rechten bedragen in ’t geheel de somme van 6 guldens 8 stuivers. 
 
Actum coram Adriaen Soeten, Joannes Baptista Van Kerckhoven en Jan Peetermans 
schepenen deze 30 maart 1688. 
 
     WLO-OGA754-116 
 
Coop cedulle der haafelijke meubelen van wijlen Jan Van Kerckhoven Niclaessone en 
Cathelijn Ooms anno 1689. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Dielis Ooms als voogd der wezen en kinderen 
van wijlen Jan Van Kerckhoven Nicolaessone en Catlijn Ooms gehuwden en beiden 
overleden en Cosmas Wuijts mede voogd hiertoe uit de wet geassumeerd zullen verkopen 
alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven bevonden zullen 
worden en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan 
gemaakt. 
 
O.a. In den eersten een scheermes en een pik aan Joachim Van Hout, ijzeren banden 

aan Jan Wouters, ijzerwerk aan Joachim Van Hout, een melkvat aan Geeraert 
Witvrouwen, twee schuppen aan Willem Schepens, twee rieken, een saenvat aan 
David Van Olmen, …etc.. 

 
Actum coram d’ officie, Jan Baptista Van Kerckhoven, Cosmas Wuijts schepenen deze 21 
juni 1689. Henrick Vermeeren secretaris. Dezen 29 juni 1689 met de voogden afgerekend en 
voldaan. 
 
     WLO-OGA754-121 
 
Koop cedulle van wijlen de erfgenamen Mr. Philippus Van Kerckhoven gehouden op den 7 
december 1690. 
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Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de gelijke erfgenamen Meester Philippus Van 
Kerckhoven en Maria Mundelaers zullen verkopen alle de haafelijke meubelen als 
bevonden worden ten sterfhuis voorschreven en dat met oproepen des stadhouder … 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan gemaakt. 
 
O.a. een tonne aan den stadhouder Wijnants, een tonne aan Jan Dauwen, een tonne 

aan Peeter Menten, een tonne aan Peeter Mertens, een tonne aan Wijnants 
stadhouder, een tonne aan Peeter Mertens … etc. 

 
     WLO-OGA754-127 
 
Staat en inventaris van alzulke haafelijke meubelen als er bij de aflijvigheid van wijlen Jan 
Vervecken stadhouder alhier ten zijn huis zijn bevonden, mitsgaders van prisatie derzelfde 
en verder zo van andere ontvangsten als uitgaven als Jan Vervecken den jongen den 
tegenwoordige stadhouder na de dood van zijn vader tot nu toe heeft gehad het 
voorschreven sterfhuis rakende. Dewelke zijn zo en gelijk hierna is volgende. 
 
 In de keuken  
 
te eerste een schapraai of reghbanck waardig vier guldens. 
item eenen koeiketel waardig 3 guldens… etc. 
 
 In de kamer  
 
Een moelde en werkblock….een beddekoetse…een pluimenbedde met gordijnen…een 
houten bank…twee degens en een scheer…een vijzel,…etc 
 
 In den stal  
 
ten eerste twee koeien, een deel schelfthouten, een kwade kruiwagen en berrie, een riek… 
etc. 
 
     WLO-OGA754-129  
 
Conditie voor Catlijn Verstappen weduwe Anthoni Douwen 1690. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Catlijn Verstappen weduwe van wijlen 
Anthoni Douwen zal verkopen alle en iegelijke der haafelijke meubelen die bevonden zullen 
worden ten haar huis en dat met oproepen des dienaar…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan 
gemaakt. 
 
O.a. werd alhier opgeroepen twee teilen gemijnd bij Jan Verbist, andere aarden teilen 

aan Jan Verbiest, aarden pot aan Jan Van Leuffelt, vaatje en zaag aan Mattheus 
De Becker, ijzerwerk aan Jan Van Eijndt, ijzeren ringen Lambrecht Helsen, 
aarden flessen Anthoni Dauwen, … etc..  

 
Actum coram Jan Van Leuffelt schepenen ter presente van Mr. Amandus Maesmans als 
getuige deze 9 augustus 1690. Henrick Vermeeren secretaris. 
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WLO-OGA754-135  
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen achtergelaten bij Adriaen Meir 10 en Maeijken 
Van Genechten, anno 1690. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Meir en Andries Van Genechten als 
voogden van de weeskinderen achtergelaten bij Adriaen Meir en Maijken Van Genechten 
wijlen zullen verkopen alle en iegelijke de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des dienaars… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. Ingevolge de voorschreven conditie wordt opgeroepen een heijseise is gemijnd 

bij Adriaen Vanden Broeck, een teil Andries Van Genechten, een water emmer, 
Anna Hermans, een ijzeren keteltje Hendrick Heijlen, verdere kopers o.a. Peeter 
Meir, Melchior Bultkens, Adriaen Vermeerbergen, den eerwaarde heer Van 
Meldert, Adriaen Bellens, Dirck Wouters, Merck Cloots, Merten Verboven tot 
Doeffen, Pauwels Oijen, Merten Bellens, Jan Ruts, Maria Daems, Frederick 
Bocx, Merten verstappen, Jan Vleugels, Jan Sijmons, …en meer andere 
kopers… 

 
Verkoop van het vee: 
 
Jan Daems meulder kocht een rode koe voor 17 guldens 10 stuivers. 
Frederick Bocx kocht een rode koe voor 24 guldens, borg Peeter Meir. 
Jan Verstappen kocht een bruin rode koe voor 24 guldens. 
Anna Van Genechten kocht een rode blaer koe voor 25 guldens en 5 stuivers. 
Jan Pauwels kocht een rode koe voor 27 guldens en 10 stuivers. 
Adriaen Wouts kocht een rund voor 9 guldens en 15 stuivers. 
Peeter Bellens kocht de aeleme (hamelen - schapen ?) voor 16 - 5  
Peeter Meir kocht het varken bij kortinge voor 5 guldens 10 stuivers. 
Andries Van Genechten kocht het paard voor 48 guldens.  
 
Actum coram den meijer Wuijts, Jeroon Van Bijlen en Merten Verluijten schepenen des dorp 
en graafschap van Oolen, deze 13 juli 1690. 
 
     WLO-OGA754-143 
 
Staat van het sterfhuis Jan Verlinden en Catleijn Vincx, 1689. 
 
Staat en inventaris genomen over de heerlijke meubelen van wijlen Jan Verlinden en 
Cattelijn Vincx ten overstaan van de erfgenamen en Peeter Verlinden en François Vander 
Hoffstadt als voogden van de minderjarige wees op heden 5 mei 1689 mitsgaders de 
schattingen door de schepenen en voogden en Mr. Guilliam Van Berousel als toeziener der 
wees ten voorschreven dag gedaan. 
 
In den eersten in den stal bevonden, een rode koe met een rood kalf. 
Item twee mandelen rogge stro. Item al het hout gelegen in den stal. Item een koeiketel. 
 
Item in het schob en de schuur bevonden eenigste eerdbrand en hout… etc. 
In de achterste kamer bevonden een koetse met een bedde geschat op 8 guldens…etc 
In de keuken bevonden omtrent negen stoelen, een bedde met een sargie, de koets met 
gordijnen en een schapraai … etc. 

 
10 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Meer x Maria Van Genechten, nr. 1546, pag. 312. 
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Op den zolder bevonden o.a. een kist, een bijl, …etc.. 
 
Dan blijft den winkel … en alle gereedschap werd niet geschat.. 
Item in den kelder bevonden een stande en een boterkuip, .. 
Item het lijnwaad werd niet geschat en zullen gelijk worden verdeeld. 
De klederen der wezenvader geschat zo kleed als mannen of zullen gedeeld worden. 
Item 25 à 26 ellen nieuwe lijnwaad en garen tot acht pond en dat moet blijven voor de wees. 
 
Voor het passeren van de scheiding en deling komt voor den heere rechten…. 4 - 10  
Voor het registreren en copije komt te samen…………………………………….. 2 - 14 
Voor de rechten van het inventariseren en schaatsen en akkoord met het  
schrijven der zelve alles te samen………………………………………………….. 6 - 6  
 
           13 - 10  
      

WLO-OGA754-145 
 
Compareerden op heden deze 6 mei 1688 voor de schepenen nagenoemd Peeter 
Verlinden als voogd en Jan Peetermans ten deze uit de wet gekozen der wees van wijlen 
Jan Verlinden en Cathelijn Vincx met naam Anna Verlinden, mitsgaders Mr. Guilliam Van 
Berousel ter ene en François Vander Hoffstadt nomine uxoris en Cornelis Verlinden als 
erfgenamen ter andere, die bekenden in het minne tot akkoord te wezen nopende de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden dewelke meubelen de voorschreven tweede 
comparanten verklaarden te aanvaarden voor hun eigen profiteren volgens de schattige 
hieraan annex waarmede de wees voor haar part is ter somme van 49 guldens voor het uit 
scheiden van den winkel en zeven guldens volgens de kavel bedragen te samen 106 - 0 van 
welke voorschreven 100 guldens beloofde hij Cornelis Verlinden aan de voorschreven 
wees of haar actie hebbende te betalen den jaarlijkse intresten tegens den penninck twintig 
koers en gang nemende zo dat den vervaldag zal wezen den 6 mei 1690… 
 
Den voorschreven Cornelis Verlinden zal gehouden wezen te geven een koe of 18 guldens 
in geld tot geliefte der voorschreven wees wanneer de wees zal gekomen zijn tot een 
geapprobeerden staat… 
 
Coram Peetermans en Kerckhoven schepenen. Hendrick Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA754-146 
 
Koop cedulle van wijlen Gommar Broeckx erfgenamen gehouden op 11 december 1690. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Christiaen Brocx en Jan Nijs als voogden 
van de kinderen Gommar Brocx en Maria Nijs zullen verkopen alle de haafelijke meubelen 
als er zullen bevonden worden ten sterfhuis voorschreven dat met oproepen des stadhouder 
… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. In den eersten is opgeroepen twee schotel Baltasar Vande Brande, een korf 

Peeter Lemmens, een wan Jan Baten, twee schoteltjes Thomas Van Passel, ..en 
meer andere kopers… 

 
Verkoop van het vee: 
 
Wijnants stadhouder kocht een rode koe. 
Jan Helsen Adriaenssoene kocht een rood rund, borg Jan Van Luffel. 
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Jan Bartholomeus kocht een blaer koe, borg Aert Wilders. 
Adriaen Verwimp Overwijs, kocht een zwarte koe. 
Karel Dassen kocht een rood rund. 
Jan Vande Ven Wiekevorst kocht een rode koe, borg Peeter Soeten. 
Maria Nijs kocht een rode koe. 
Peeter Gijben kocht het paard en het gareel, borg Engel Verschueren. 
 
     WLO-OGA754-153 
 
Conditie ingevolge dewelke Peeter Verbiest in kwaliteit als voogd van de achtergelaten 
wezen van wijlen Jan Sannen, uit kracht van beslag met provisie van de schepenen van 
datum … (leeg) … zal verkopen alle de haafelijke meubelen van Hendrick Van Hoel tot 
verhaal van zijne pretenties … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. In den eersten enige tinnen lepels aan Jan Vanden Broeck, een veter den 

secretaris Vermeeren, enig leer aan Jan Huijsmans, … wat leer aan de weduwe 
Machiel Peeters, enige kleinigheden aan Jan Vanden Broeck, een kist aan 
Peeter Verbiest, een tang aan Jan Vande Broeck, een boterteil … etc… 

 
     WLO-OGA754-155 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van de weduwe Goris Wouters cum marito, 1690. 
 
Conditie ingevolge welke Peeter Verbeeck uit kracht van vonnis alhier voor Ue geobtineert 
den 24 januari 1690 tot last van de weduwe Goris Wouters cum marito tutore zullen 
verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alle haafelijke meubelen zo met afroepen des 
stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een schotel met een haal, een zitbank, een zoutbak, een pint en een schotel, een 

hangend schapraai. 
 
Aldus verkocht deze 14 maart 1690 coram den stadhouder Wijnants en J. Peetermans 
schepenen. Hendrick Vermeeren secretaris. 
 
Ende protesteren Adriaen Verbeeck den zoon des executanten en den procureur Bals van 
hunnen speciale comparities uit Scherpenheuvel en Herselt, 
 
De schepenen Peetermans en den stadhouder Wijnants verklaarden dat geen verdere 
meubels verkoopwaardig bevonden zijn ten huize van de gecondemneerde en dat de drie 
laatste verkochte spullen of waren zijn gebleven aan den gecondemneerde zonder die bij 
den triumphant genoten te zijn en dat de weduwe Goris Wouters verklaarde de verdere 
quade spullen haar niet toe en behoren maar was toekomende aan Joris Vervecken die 
present en zulks ook heeft verklaart. Actum ten dage en jaar als voor. 
 
     WLO-OGA754-157 
 
Depost heeft Peeter Vervecken uit kracht van vonnis en afpanding verkocht de haafelijke 
meubelen van de weduwe en erfgenamen wijlen Goris Wouters. 
 
In den eersten opgeroepen een ijzeren pot, een sargie, een tang, een houten deurslag, een 
bierpot, tinnen lepel, schotels… 
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Actum deze 2 april 1690 coram den stadhouder Wijnants en Jan peuteraars schepenen. 
 
     WLO-OGA754-158 
 
Koop cedulle van de haafelijke meubelen van wijlen Jan Goijvaerts Adriaenssone, anno 
1691. 
 
Condities ingevolge dewelke Nicolaes Goijvaerts Adriaenssone en Nicolaes Douwen als 
voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan Goijvaerts Adriaenssone daar moeder af 
was Maeijcken Willems zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten 
sterfhuis voorschreven bevonden zullen worden en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. In den eersten een stoel Anthonij Douwen Anthonissone, teilen Nicolaes 

Goijvaerts Janssone, aarden schotels, aardewerk, een pot en een pint, een 
boeterteil, glaswerk, een cruijdoos, een ijzeren ketel, een koperen ketel, een 
ijzeren potteken, een haargetouw, een melkvat, een stande, een biervat, … etc. 

 
Verkoop van het vee: 
 
Niclaes Goijvaerts kocht een ruggel koe, borg Niclaes Goijvaerts Adriaenssone. 
Lembrecht Helsen kocht een rode koe, borg Wijnants. 
Adriaen Van Kerckhoven kocht een rode blaer koe, borg Niclaes Goijvaerts Adriaenssone. 
Jan Van Kerckhoven kocht een kalf, borg Nicolaes Goijvaerts Adriaenssone. 
 
Actum coram den stadhouder Wijnants, Van Kerckhoven, Verleuffelt, Soeten en Diercx 
schepenen deze 12 december 1691 en was ondertekent Henrick Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA754-162 
 
Conditie volgens dewelke Kerstiaen Broeckx en Jan Nijs als gerechtigde voogden van de 
achtergelaten wezen van Gommer Broeckx en Maria Nijs nog in ’t leven den 15 juli 1691 
zullen verkopen het koren op “ ’t struick “ … 
 
In den eersten den schaen ? onder Parewijs Jan Verleuffel Wilmssone, borg Jan Vande 
Brande Peeterssoon…. de tommel onder Parewijs aan Jan Verpoorten, borg Adriaen 
Paternosters….etc.. 
 
     WLO-OGA754-167 
 
Oolen, koop cedulle van de haafelijke meubelen van wijlen Jan Meermans en Margarita 
Verluijten A° 1692. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Machiel Meermans en Hendrick Belmans 
als rechtelijke voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan Meermans en Margareta 
Verluijten zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven 
bevonden en dat met oproepen des dienaar…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. In den eersten een riek aan Willem Huijsmans, een riek aan Anthoon Willems, 

een heijzeise aan Jan Van Ierschodt, ijzerwerk Machiel Bellens, een schoep met 
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een schup Peeter Mermans, een emmer Willem Van Eijnde, een melkemmer Jan 
Luijten, een pek pot Peeter Peeters, een emmer Jan Deckers, ijzerwerk Hendrick 
Wuijdts, ijzerwerk Hendrick Heijlen, ijzerwerk Peeter Aerts, … etc.een ploeg Jan 
Clijnen borg Cornelis Laenen… 

 
Verkoop van het vee: 
 
Machiel Meermans kocht een rode blaer koe. 
Adriaen Van Genechten kocht ook een rode blaer koe, zoals ook Anthonij de Voos met als 
borg Peeter Peeters. 
Jaeck Obstals kocht een rood blaere vaars, borg Adriaen Verbiest. 
Anthoni De Voos kocht er nog een rood blaere vaars, borg Peeter Peeters. 
Adriaen Smets kocht er een rood kalf. 
Een paard met een veulen (geschrapt)  
 
Actum coram den meijer Wuijts, Merten Verluijten en Merten Meir schepenen deze 7 mei 
1692. 
 
     WLO-OGA754-175 
 
Koop cedulle van de haafelijke meubelen van Merten Van Dijck. 
 
Condities ingevolge dewelke Merten Van Dijck zal verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten alle man even naar den hoogste daarvoor bieden al zijne haafelijke meubelen en 
dat met oproepen des stadhouder…  
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. In den eersten drie melkteilen en een kruik aan Jan Van Dijck, twee melkteilen 

aan Peeter Verbiest, aardewerk aan Nicolaes Goijvaerts, aardewerk en 
mosterdstaet Wijnants, een muizenval Wijnants, houtwerk Cattelijn Lemmens, 
Adriaen Mertens, Peeter Geens, Peeter Van Haut, Anthoni Douwen, Francis 
Geeben, Jan Huijsmans, Jan Vleugels, Merten Van Dijck Mertenssone, Peeter 
Van Outsel …en meer andere kopers… 

 
Aldus gedaan den 8 december 1682 coram den stadhouder, Willem Helsen, Hendrick 
Verbiest en Peeter Geens schepenen. Henrick Vermeeren secretaris. 
 
     WLO-OGA754-182 
 
Oolen, koop cedulle voor Jan Van Bijlen en Merten Hermans voogden der wezen wijlen 
Merten Van Bijlen en Maeijken Hermans, 1692 
 
Condities ingevolge dewelke Jan Van Bijlen en Merten Hermans als rechtelijke voogden 
van de achtergelaten wezen wijlen Merten Van Bijlen 11 en Maeijken Hermans zullen 
verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen als er ten sterfhuis voorschreven bevonden 
zullen worden en dat met oproepen des dienaars… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 

 
11 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Van Bijlen x Maria Hermans, nr. 2303, pag. 462. 
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O.a. in den eersten een koperen ketel aan Jan Verbiest, een ijzeren keteltje aan 
Guilliam Luijten, en aan Adriaen Menten, ijzeren banden aan Merten Meir, twee 
glazen schotels aan Jan Van Bijlen, etc……… 

 
Verkoop van het vee: 
    
Pauwels Oijen kocht een vaal blaar koe, borg Hendrick Verboven. 
Jan Daems kocht een rode koe, borg Merten Verluijten. 
Hendrick Verboven kocht ook een rode koe, borg Pauwels Oijen. 
Jan Cleijnen kocht een rood blaer rund, borg Jan Daems. 
Jan Bellens kocht een rood rund  
Jan Willems kocht een rood blaar kalf. 
Jan Coicx kocht het zwart paard, borg Jan Van Eijnde. 
 
Actum Oolen deze 5 mei 1692 coram de meijer Wuijts, Merten Verluijten en Merten Meir 
schepenen. Henrick Vermeeren secretaris.    
 
     WLO-OGA754-191 
 
Conditie van verkocht e haafelijke meubelen van wijlen Dimphna Vincx. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Mr. Guilliam Van Berousel, Peeter 
Verlinden, Jan Baptist Verlinden en Joachim Verlinden, François Lemmens als man en 
voogd van Catharina Verlinden zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten alle man even 
naar alle de haafelijke meubelen wijlen Dimphna Vincx en dat met oproepen des 
stadhouder… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan.  
 
O.a. eerst een bedde en hoofdpullinck aan Jan Baptist Verlinden, alsnog een bedde 

aan Joachimus Verlinden, een tafel aan Peeter Verlinden, een reghbanck 
Joachim Verlinden, een schaal met gewicht aan Jan Baptist Verlinden… 

 
Peeter Van Wuijtswinckel kocht een rode koe met een rund, borg Guiliam Van Berousel. 
Peeter Verlinden kocht een zwarte koe. 
Jan Gaukens kocht er ook een zwarte koe, borg Willem Van Kerckhoven. 
 
Actum coram den stadhouder Wijnants, Jan Verleuffel en Hendrick Verbiest schepenen deze 
18 februari 1693. 
 
     WLO-OGA754-196 
 
Koop cedulle van de haafelijke meubelen van Peeter Geens. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Geens en Margareta Blerincx zijn 
wettige huisvrouw zullen verkopen alle dusdanige haafelijke meubelen ten huize van den 
voorschreven Peeter Geens bevonden en dat met oproepen des stadhouder … 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten glazen schotels aan Mattheus Vermeerbergen, een dijlschotel met 

een pot aan Jan Verwimp, een stoop aan Andries Diercx… etc.… 
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Verkoop van het vee: 
 
Willem t’ Sijen kocht een zwarte koe, borg peeter t’ Sijen. 
Den secretaris Vermeeren kocht een blaer rode koe, borg Wijnants. 
Nicolaes Biermans kocht een zwarte koe, borg Hendrick Helsen. 
Elisabeth Bouwen kocht er ook nog een zwarte koe, borg Jan Verbiest. 
Margriet Renders kocht een rode koe, borg Nicolaes Goijvaers. 
Andries Helsen kocht een rode koe, borg Jan Wuijts. 
Gommaer … kocht een rood rund, borg Jan Vleugels  
Willem Van Kerckhoven kocht er een rund. 
Nicolaes Goijvaerts kocht er nog een rund, borg Jan Vleugels. 
Peeter Geens kocht het paard. 
 
Actum deze 5 maart 1692 coram den stadhouder Wijnants en Adriaen Soeten schepene.  
Henrick Vermeeren secretaris. 
 

WLO-OGA754-201 
 
Koop cedulle van de haafelijke meubelen wijlen Peeter Van Bijlen 12 en Margarita Cluijts,  
A° 1692. 
 
Condities ingevolge dewelke Jan Van Donick en Merten Verbiest als rechtelijke voogden 
van de achtergelaten wezen wijlen Peeter Van Bijlen en Margarita Cluijts zullen verkopen 
alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars… 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. In den eersten een schup aan Merten Verstappen, een kuip Merten Goor, een 

kuip Jan Bueltkens, aardewerk Matthias Pelsmaeckers, een meelteil Wauter 
Boogaerts, een meelteil Seger Schoenmaeckers, … etc. 

 
Verkoop van het vee: 
 
Merten Menten kocht een rode koe. 
Adriaen Bellens kocht een rood bruine koe. 
Anthoen Willems kocht een rood rund. 
Jan Cleinen kocht een gremel kalf. 
Elisabeth Gebruers kocht een koppel hinnen. 
 
Aldus gedaan ter presentie van de meijer Wuijts, Hendrick Verluijten en Jan Heijlen 
schepenen deze 22 november 1692. 
 
     WLO-OGA754-206 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van wijlen Jan Van Broeckhoven en Cathlijn Van 
Castel. Anno 1690. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Franciscus Vande Cruijs en Adriaen Soeten 
geassumeerd uit de wet als voogd van de weeskinderen achtergelaten bij wijlen Jan Van 
Broeckhoven geprocedeert bij Cathlijn Van Castel in den voorbedde, Item … (niet 
vermeld) … zullen verkopen alle de haafelijke meubelen die bevonden zullen worden ten 
voorschreven sterfhuis en dat met oproepen des stadhouder…. 

 
12 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Van Bylen x Margreta Cluyts, nr. 2324, pag. 466. 
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Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. zijn opgeroepen twee melkteilen gemijnd bij Jan Diels, tweeschoteltjes Peeter 

Douwen, alsnog twee teilen Jan Helsen, hangijzer en brandijzer Geert Van Elten, 
een tang Jan Huijsmans, aarden pottekens Jan Helsen, een boterschotel of teil 
Maeijken Sijongers, een houten temst Jan Van De Cruijs … etc. 

 
Actum coram den stadhouder Wijnants, Adriaen Soeten en Jan Van Leuffel schepenen deze 
3 juli 1690. 
 
     WLO-OGA754-210  
 
Conditie van den koopdag van Jan Cluts gehouden op deze 17 november 1690. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke zullen verkopen Jan Cluijts bijgestaan met 
zijn kinderen Merten Cluijts en Marck Cluijts met hun twee halve zusters Dingen Cluijts 
en Maria Cluijts bijgestaan met hun voogd zullen verkopen alle de haafelijke meubelen die 
bevonden worden ten sterfhuis van den voorschrevene en dat met oproepen des 
stadhouder… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
In den eersten is opgeroepen een stoel Merten Cluts, twee schotels Lauwrijs Van Lommel, 
een melk teil Jan Cluts, een teil Adriaen Butters, een teil Jan Cluts, twee teilen Peeter 
Verherstraten, een schotel Merten Cluts….etc…. 
 
Actum coram den meijer, Merten Verluijten en Merten Meir schepenen deze 18 november 
1690. 
 
Ten dage van de verkoop ontvangen xviiij guldens ….stuivers dico 19 - 15 1/2  
die aan Lauwerijs Cluijts zijn overgeteld.in het geheel 87- 4. 
 
     WLO-OGA754-215 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Gommar Verelst en Adriaen Van Castel als 
geëede voogden van de achtergelaten wezen wijlen Jan Wouters en Joanna Van Castel 
gehuwden tijdens hun leven mitsgaders de andere kinderen hun competerende zullen 
verkopen alle de haafelijke meubelen in het voorschreven sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
In den eersten twee glazen schotels Elisabeth Wouters, een melkteil en schotel Andries 
Vervoort, een lamp Adriaen Van Castel, … etc. 
 
Gommar Verelst kocht een koe voor xvi guldens, borg Jan Helsen Olivierssone. 
Elisabeth Wouters kocht nog een koeiken voor x guldens x stuivers en een koppel hinnen… 
 
Het huis hier opgeroepen zijnde is hetzelfde met hof en binnenblok gemijnd en gehuurd bij 
Elisabeth Wouters en Jan Wouters van deze datum tot half maart toekomende voor de 
som van 10 guldens en te betalen alle dorpslasten… 
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Aldus gedaan deze 23 mei 1691 coram Jan Van Leuffel en Mattheus Diercx schepenen. 
 
     WLO-OGA754-219 
 
Condities ingevolge dewelke Peeter Geens uit kracht van volontaire condemnatie en 
voltrokken executie zal verkopen ten hoogsten en schoonsten en alle man al even naar de 
meeste daarvoor biedende, alle de heerlijke meubelen van Machiel Renders 13 om daaraan 
te verhalen de som van 34 guldens met de kosten gerezen en alsnog te gerijzen en dat met 
oproepen des dienaar… 
 
Een zwarte koe, het koren met de vierdel, een kuip, een stande, een spaeij met glazen 
schotels, twee tinnen lepels, twee stoelen met een melkemmer, een schapraai, een bedde 
en koetse, aardewerk, boekweit, hooi , stro, een vleugel, een rode koe. 
 
Aldus gedaan coram den stadhouder Wijnants, Jan Heijlen en Hendrick Verluijten 
schepenen deze 1 december 1692.  
 
De schepenen der graafschap van Oolen verklaarden mits deze dat er ten huize van den 
voorschreven Machiel Renders geen verdere meubels bevonden en zijn. 
Jan Heijlen en Hendrick Verluijten. 
 
     WLO-OGA754-221 
 
Conditie van verkochte granen staande ten velde tot Zoerle, 14 juli 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Vermeerberghen en Jan Helsen Andriessone als 
rechtelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Peeter Vermeerberghen en Catharina 
Helsen zullen verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alle man even naar, zekere partijen 
van koren gestaan op het veld en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Het koren gestaan in “ het half silleken “ aan den Boterwegh gemijnd bij den secretaris 
Borghstadt. Item het koren gestaan op “ den boogaert “ … Etc … 
 

WLO-OGA754-223 
 
Conditie der haafelijke meubelen wijlen Bartholomeus Molenberghs en Anna Cuijpers de 
anno 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Huijbrecht Goissens en Willem Berghmans als rechtelijke 
voogden der wezen wijlen Bartholomeus Molenberghs en Anna Cuijpers zullen verkopen 
ten hoogsten en ten schoonsten alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. een kruik, aardewerk, pottekens, houten teljoren, potten, een zift, een boor, een wan, 
een scheir, een gaffel, een tinnen schotel, een melkemmer, … etc.….. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Cosmas Wuijts kocht een blaer koe, borg Wilb. Vermeeren. 
Willem Berghmans kocht een rode blaer koe. 

 
13 Olense gezinnen voor 1801: Michaelis Renders x Maria Smolders, nr. 1951, pag. 393. 
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Peeter Stercx kocht een zwarte blaer koe, borg Lambrecht Helsen. 
Jan Van Kiel kocht een zwart blaer kalf. 
Dielis Ooms kocht een zwart rund, borg Merten Cuijpers. 
Merten Cuijpers kocht een rood rund, borg Dielis Ooms. 
 
Aldus gedaan coram den stadhouder Vervecken, Jan Verleuffel, Guilliam Van Berausel en 
Mattheus Diercx schepenen deze 4 januari 1694. L. Van Wesel secretaris. 
 
     WLO-OGA754-228 
 
Oolen, conditie der haafelijke meubelen der wezen wijlen Cattelijn Renders daar vader af 
leeft Jan Blampaerts. A° 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke Merten Blampaerts en Jan Heijlen ten deze als voogden der 
wezen wijlen Cattelijn Renders daar vader af leeft Jan Blampaerts 14 zullen verkopen ten 
hoogsten en schoonsten alle man even naar de meeste daarvoor biedende alle de haafelijke 
meubelen die ten sterfhuis voorschreven bevonden zullen worden en dat met oproepen des 
dienaars…. 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding met de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. houtwerk Christoffel Laureijs, een mand Peeter Vande Goor, een mand Machiel 

Van Bijlen, een scherfbak Geeraert Bellens, een vat Adriaen Vande Broeck, 
ijzerwerk Adriaen Butters, ijzerwerk Jan t’ Sijen, een uijsel Merten Blampaerts, 
een scheermes Jan t’ Sijen, een gareel Cornelis Laenen … etc … nog andere 
kopers o.a. Margriet Blampaerts, Adriaen Spapen, Jan Kleijnen, Willem Goir, Jan 
Vermiert, Jan De Busser, Adriaen Dios…. 

 
Verkoop van het vee: 
 
Willem Goir kocht een rood blaar rund, borg Merten Blampaerts. 
Jan t’ Sijen kocht een rode gremele koe, borg Cornelis Laenen. 
Adriaen Goossens kocht een zwarte koe. 
Jan Vermiert kocht een rode koe, borg Adriaen Bellens. 
 
Actum den meijer Wuijts, Hendrick Wuijts en Jan Heijlen deze 28 april 1694. 
 
     WLO-OGA754-230  
 
Koop cedulle der haafelijke meubelen wijlen Matthias Van Genechten 15 en Elisabeth 
Willems. A° 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke Adriaen Van Genechten en Jan Van Isschoth als voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Matthias Van Genechten en Elisabeth Willems zullen 
verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alle man even naar alle de haafelijke meubelen 
die er ten sterfhuis bevonden zullen worden en dat met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 

 
14 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Blampens x Catharina Renders, nr. 256, pag. 52. 
15 Olense gezinnen voor 1801: Mattheus Van Genechten x Elisabeth Willems, nr. 2614, pag. 520. 
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O.a. een stoel aan Machiel Willems, aan Adriaen Van Genechten, aan Peeter Wuijts, 
aan Peeter Willems, aan Peeter Van Genechten, een quaertier aan Merten 
Verboven, een zoutmaat Machiel Willems…etc.. 

 
Verkoop van het vee: 
 
David Papa kocht een rode koe, borg Peeter Vande Bruel. 
Adriaen Van Genechten kocht een rode koe. 
Peeter Van Genechten kocht de verkensbak….. 
 
Actum coram den meijer Wuijts, Jan Heijlen en Hendrick Verluijten schepenen deze 4 maart 
1694. 
 
     WLO-OGA754-233 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Verleuffel en Gilliam Van Berousel ten deze uit de wet 
verleend als voogden der achtergelaten wezen wijlen Elisabeth Boven daar vader af leeft 
Jan Bresiers zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten met oproepen des stadhouder 
alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden…. 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. glaswerk Thomas Scheppens, een riek Gilliam Verlinden weduwe, glaswerk 

Thomas Seppens, aardewerk Gilliam Verlinden weduwe, aardewerk Hendrick 
Van Dijck, een boterteil Jan Helsen Adriaenssone, aardewerk Hendrick Peeters, 
een zift, potten, een zoutvat, een vaatje, een haspel, een ijzeren pot…en meer 
anders… 

 
Verkoop van het vee: 
 
Jan Vande Vecken kocht een rode koe, borg Thomas Van Castel. 
Jan Helsen kocht het veil paard, borg Jan Verleuffel. 
 
Actum coram de stadhouder Wijnants, Jan Verleuffel en Van Berousel schepenen deze 15 
maart 1694. 
 
     WLO-OGA754-236 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen van de erfgenamen wijlen Peeter Verboven. 
Anno 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke de gelijke erfgenamen wijlen Peeter Verboven zullen verkopen 
ten hoogsten en ten schoonsten alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen, des stadhouder… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a.  een kuip Michiel Willems, botervat Maria Verboven, smoutvat Merten Verluijten,  
 een boterteil Jan Van Hoef, een melkemmer Adriaen Maes, een stande Adriaen 
 Boicx, een rooster Adriaen Steurs, gaffels, schup, riek, mestriek, … etc. 
 
Jan Leijsen kocht een rode koe voor 22 guldens, borg Hendrick Luijten. 
Jan Van Geel kocht voor 24 guldens 10 stuivers, borg L. Van Wesel. 
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Lembrecht Kerckhoeffens kocht een vaal koe voor 30 guldens, borg Hendrick Luijten en nog 
een vaele koe voor 28 guldens 10 stuivers. 
Jan Verachtert kocht een rode koe voor 26 guldens. 
Adriaen Coijmans kocht een zwart rund voor 14 guldens 10 stuivers. 
Peeter Leijsen kocht een rund voor 9 guldens 10 stuivers, borg ..?… 
De weduwe wijlen Adriaen Menten kocht het zwarte merrie paard voor 156 (126 ?) guldens, 
borg Diel Menten.  
 
De som van acht guldens acht stuivers overgeteld aan Adriaen Derboven één van de 
erfgenamen. 
 
Actum coram Lodewijk Wuijts meijer, Hendrick Verluijten en Jan Heijlen schepenen deze 27 
januari 1694. L. Van Wesel secretaris. 
 

WLO-OGA754-242 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van Maria Helsen. Anno 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Maria Helsen, bijgestaan met een vreemde momber zal 
verkopen ten hoogsten en schoonsten de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dar 
met oproepen des stadhouder.  
 
Volgt een opsomming van de te goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan.  
 
O.a.  wat aardewerk, Jan Dauwen, een ijzeren keteltje den meijer Maesmans, ..etc… 
 
Lembrecht Helsen kocht een rode koe, borg Jan Verleuffel schepene. 
Jan Helsen op “ de hoeff “ kocht een zwarte gremel koe, borg Jan Verleuffel schepenen. 
Jan Verleuffel schepene kocht een rood rund, borg Wilb. Vermeeren. 
De weduwe David van Olmen kocht een zwart rund. 
 
Actum coram den stadhouder Wijnants, Jan Verleuffel en Guilliam Van Berausel schepenen 
deze 22 april 1694.  
 
     WLO-OGA754-246 
 
Conditie der haafelijke meubelen wijlen Maria Diercx. A° 1694. 
 
Conditie ingevolge Peeter Vermeerberghen en Adriaen Van Echelpoel en Jan 
Vermeerberghen als voogden van de wezen wijlen Jan Van Echelpoel en Maria Diercx 
zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten de haafelijke meubelen ten sterfhuis van wijlen 
de voorschreven Maria Diercx en dat met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
O.a. in den eersten wat aardewerk Hendrick Peeters, Jan Verstraeten, Jan Helsen 

Adriaenssone, Adriaen Van Castel, Maria De Neeff… etc.………… 
 
Balten Vanden Brande kocht een zwarte koe, borg J. Van Leuffel.  
Adriaen Siongers kocht een rode ruggel koe, borg Adriaen Van Echelpoel. 
Peeter Verhouven kocht een zwarte koe, borg Guilliam Helsen. 
Hendrick Peeters Peeterssone kocht een zwarte hoppel, borg Jan Van Kerckhoven. 
Antoni Goijvaerts kocht een rood rund, borg Mattheus Dircx. 
Adriaen Van Heijdelbergh kocht een gremel rund, borg B. Bockx. 
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Aldus gedaan deze 17 december 1694, coram den stadhouder Vervecken, Bertel Boicx, Jan 
Verleuffel, Guilliam van Berausel, Hendrick Verbiest en Mattheus Diercx schepenen. 
 
     WLO-OGA754-252 
 
Coopcedulle der haafelijke meubelen der wezen wijlen Merten Meir, daar moeder af leeft 
Catlijn Goijvaerts. A° 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Meir en Nicolaes Goijvaerts tot Strateneijnde als voogden 
der achtergelaten wezen wijlen Merten Meir daar moeder af leeft Catelijn Goijvaerts zullen 
verkopen ten hoogsten en schoonsten alle de haafelijke meubelen die er ten sterfhuis zullen 
bevonden worden en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. aardewerk Nicolaes Goijvaerts, Jan Van Dijck, een melkteil Peeter Vande Bosch, 

een boterteil Elisabeth Stevens, een emmertje Peeter Heijlen … etc … 
 
Schellen Bartholomeus kocht een zwarte gremel koe, borg Jan Gaukens. 
Jan Vermeerberghen oud meijer kocht een rode koe, borg Jan Van Kerckhoven. 
Anthoen Vereijck kocht een vael koe, borg Thomas Van Castel. 
Thomas Van Castel kocht een rode koe, borg Anthon Vereijck. 
Jan Gaukens kocht een zwarte koe, borg den stadhouder Wijnants. 
Adriaen Helsen Gelindel kocht een rood rund, borg Guilliam Helsen. 
 
Actum coram den stadhouder Wijnants, Jan Verleuffel, Van Berausel, Matheus Diercx, 
Hendrick Verbiest en Peeter Geens schepenen deze 6 april 1694. 
 
     WLO-OGA754-256 
 
Coopcedulle der haafelijke meubelen van de kinderen wijlen Merten Wauters. A° 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke Adriaen Bruijndoncx en Mr. Guilliam Van Berausel ten deze 
uit de wet als voogden van de nakinderen wijlen Merten Wauters daar moeder af leeft 
Joanna Bruijndoncx zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten al de haafelijke 
meubelen die er ten sterfhuis voorschreven bevonden zullen worden … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. aarde potten Joanna Bruijndoncx, aardewerk Joachim Van Haut, Jan Vande Ven, 

een koperen lepel Peeter Merten, zoutvat en lepels Peeter Nuijens … etc … 
 
Joanna Bruijndoncx kocht een rode koe voor 28 guldens 5 stuivers. 
Dezelfde kocht een gremel vaars voor 16 guldens. 
Joachim Van Haut kocht een rode vaars, borg Guilliam Van Berausel. 
Dezelfde kocht een rode koe, borg dezelfde voorschreven. 
Joachim Van Hout kocht een bruine koe, borg Van Berausel voorschreven. 
Joanna Bruijndoncx kocht een rode vaars. 
Hendrick De Roeck kocht een zwart paard, borg Peeter Mertens.  
 
Actum coram den stadhouder Wijnants en Jan Verleuffel en Van Berausel schepenen deze 
24 maart 1694.  
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     WLO-OGA754-261 
 
Conditie der haafelijke meubelen van Anthonii Goijvaerts. A° 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Anthoni Goijvaerts zal verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten de meeste daarvoor biedende alle de haafelijke meubelen en dat met oproepen 
des stadhouder … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een wateremmer Willem Goijvaerts, een boter emmer Nicolaes Goijvaerts Soerle, 

aardewerk Augustinus Swolffs, een stoop Peeter Verbiest … etc … 
 
Merten Helsen Janssone kocht een rode gremel koe, borg Adriaen Helsen. 
Adriaen Goijvaerts kocht een rode vaars. 
Adriaen Van Kerckhoven Peeterssone kocht een rode vaars, borg Peeter Geens. 
 
Actum coram den stadhouder Wijnants, Jan Verleuffel, Van Berausel en Geens schepenen 
deze 29 november 1694. 
 
     WLO-OGA754-265 
 
Coopcedulle van de haafelijke meubelen wijlen Amandus Vande Broeck daar moeder af 
leeft Elisabeth Verboven. A° 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Adriaen Vande Broeck en Machiel Van Bijlen als gerechtelijke 
voogden der wezen wijlen Amandus Van De Broeck daar moeder af leeft Elisabeth 
Verboven zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten en aan de meeste daarvoor 
biedende al de haafelijke meubelen die er ten sterfhuis zullen bevonden worden en dat met 
oproepen des dienaar… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan.  
 
O.a. een hei zeis Adriaen Vande Broeck, een bijl Peeter Daems, een riek Guilliam 

Verluijten, een hooi riek Machiel Van Bijlen, ..etc………… 
 
Peeter Thijs kocht een zwarte blaer koe, borg Adriaen Wauters. 
Beijer Schoenmaeckers kocht een rode blaer koe. 
Hendrick Verboven kocht een rode koe, borg Jan Verswijvel. 
Adriaen Vande Broeck kocht een zwarte blaer vaars. 
Adriaen voorschreven kocht een zwart blaer kalf. 
Adriaen Bellens kocht een rood ruin paard, borg Adriaen Wauters.  
 
Actum coram de meijer Wuijts, Hendrick Verluijten en Jan Heijlen schepenen deze 26 maart 
1694. 
 
     WLO-OGA754-269 
 
Conditie ingevolge dewelke Peeter Mertens en Guilliam Van Berausel uit de wet ten deze 
verleend als voogden van de achtergelaten wezen wijlen Hendrick Souwen en Catharina 
Van Dommelen zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten zekere meubelen de 
voorschreven wezen uit den voorschreven hoofde competerende en dat met oproepen des 
dienaars…. 
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Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
O.a. in den eersten een wiel aan Mijnheer Wellens, een zoutvat Jenneken Vanden 

Bergh, een water emmer Peeter Mertens, wat aardewerk Christina Verhouen … 
etc … 

 
Actum coram d’ officie Van Berausel schepene deze 20 februari 1694. Van Wesel secretaris.  
 
      WLO-OGA754-271 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van Cornelia Vermeerberghen, de A° 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke Cornelia Verstappen weduwe van wijlen Adriaen 
Vermeerberghen 16 zal verkopen ten hoogsten en schoonsten alle de haafelijke meubelen 
en dat met oproepen des dienaars … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een tonneken Hendrick Verboven, nog een vaatje Jan Van Calster, voetijzers 

Matthias de Becker, een stoel Jacobus Vermeulen, … etc … 
 
Hendrick Vermiert kocht een rode koe, borg Henrick Hermans. 
Jan Van Eijnde kocht een rode koe, borg Jan Verhaustraeten. 
Jan Peijs kocht nog een rode koe, borg Cornelius Van Bijlen. 
Cornelius Van Bijlen kocht een rode koe, borg Jan Peijs. 
Peeter Saurijn kocht een rode vaars, borg Jan Heijlen. 
Mattheus De Backer kocht en rood rund, borg Jan Heijlen. 
Cornelius Cornelis kocht een rood rund, borg Jan Heijlen. 
Jan Sijmons kocht een bruin ruin paard voor 35 guldens.  
 
Actum coram den meijer Wuijts, Hendrick Verluijten en Jan Heijlen schepenen deze 10  
december 1693. 
 
      WLO-OGA754-276 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van de erfgenamen Geert Verbiest. 1694. 
 
Conditie ingevolge de gelijke erfgenamen van wijlen Geeraert Verbiest 17 en Elisabeth 
Stevens gehuwden en Jan Verbiest en Jan Wauters in kwaliteit als voogden van de 
achtergelaten wees wijlen Merten Verbiest 18 en Maeijke Meermans insgelijks gehuwden 
zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten aan de meeste daarvoor biedende alle de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. Adriaen Verbiest, Michiel Bellens, Merten Huijsmans, Geert Verbiest, merten 

Bens …. 
 
Adriaen Verbiest kocht een rode koe voor 36 guldens. 
Geeraert Verbiest kocht een rode hoppel koe voor 36 guldens 10 stuivers. 
Jan Hoes borgemeester kocht een rode koe voor 20 guldens, borg Merten Huijsmans.  

 
16 Olense gezinnen voor 1801 : Adrianus Vermeerbergen  x Cornelia Verstappen , nr. 3320, pag. 655. 
17 Olense gezinnen voor 1801 : Gerardus Verbiest    x  Elisabeth Stevens, nr. 2971, pag. 590. 
18 Olense gezinnen voor 1801 : Martinus Verbiest    x    Maria Meermans, nr. 3010, pag. 598. 
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Adriaen Wauters kocht een rode koe voor 29 guldens 5 stuivers, borg Andries Van 
Genechten. 
Adriaen Verbiest kocht een rode gremel rund voor 20 guldens en een rood kalf voor 12 
guldens en 10 stuivers. 
 
Actum coram den meijer Wuijts, Hendrick Verluijten en Jan Heijlen schepenen deze 21 april 
1694. 
 
     WLO-OGA754-282 
 
Conditie van de haafelijke meubels der weese wijlen Jan Helsen en Maria Luijten. 20 
december 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Geens en Adriaen Verhaustraeten als rechtelijke voogden 
der wezen wijlen Jan Helsen en Maria Luijten zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten 
alle de haafelijke meubels die er ten sterfhuis voorschreven bevonden zullen worden en dat 
met oproepen des stadhouder … 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met de vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. een wiel Adriaen Van Haut, een ijzeren ketel Jan Geens, een riek Hendrick Van 

Outsel, haspels Peeter Deckers, … etc … 
 
Merten Van Outven kocht een rode koe en Jan Vleugels een rood rund. 
 
Actum deze 20 december 1694, coram den stadhouder Vervecken, Van Berausel en Peeter 
Geens schepenen.  
 
     WLO-OGA754-285 
 
Coopcedulle der haafelijke meubelen wijlen Juffrouwe Margarita Oijen. A° 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke den eerweerdige heere Franciscus Matthe als executeur van 
het testament gemaakt bij zijn moeder zaliger Juffrouwe Margarita Oijen zal verkopen ten 
hoogsten en schoonsten alle de haafelijke meubelen die er ten sterfhuis zullen bevonden 
worden en dar met oproepen des stadhouder … 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eerste quae haute stoelen Hendrick Verbiest, ijzeren banden den heer 

schouteth Marcelli, ijzerwerk Jan Marinus Smets, … etc … 
 
Actum deze 20 april 1694 coram den heer drossaard, Jan Verleuffel, Guilliam Van Berausel, 
Hendrik Verbiest en Peeter Geens schepenen. L. Van Wesel secretaris. 
 
     WLO-OGA754-295  
 
Conditie der haafelijke meubelen der weesen wijlen Peeter Verhaustraeten, anno 1694. 
 
Conditie ingevolge dewelke Machiel Bellens en Merten Verboven voor hun zelve, Joris 
Verhaustraeten en Jan Heijlen ten deze uit de wet als rechtelijke voogden der wezen wijlen 
Peeter Verhaustraeten en Anna Verhaustraeten zullen verkopen ten hoogsten en ten 
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schoonsten alle de haafelijke meubelen die er ten sterfhuis bevonden zullen worden en dat 
met oproepen des dienaars… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
O.a. twee melkteilen Merten Verboven, twee glazen schotels Merten Verboven, twee 

melkteilen Jan Van Lommel, een wiel Adriaen Buttters, … etc … 
 
Jan Verhestraten kocht een varken. 
Adriaen Wauters kocht een rode blaer koe, borg Wilbort Vermeeren. 
Adriaen Wauters van Nodderwijk kocht een rode blaer koe, borg Jan Heijlen. 
Merten Verboven kocht een rood bruine koe voor 47 guldens. 
Schellen Bartholomeus kocht een rood rund, borg Wilb. Vermeeren. 
Peeter Janssen kocht een rood kalf, borg Jan Verhaustraeten. 
 
Actum coram d’ officie Jan Heijlen en Jan Geens schepenen deze 9 december 1694. 
 
     WLO-OGA754-300 
 
Conditie van de haafelijke meubelen Dielis Ooms en zijne kinderen anno 1694. 
 
Conditie ingevolge Diel Ooms zo voor zich zelve als voor zijne nakinderen en Adriaen 
Ooms als voogd van de voorkinderen van Diel Ooms voorschreven zullen verkopen ten 
hoogsten en ten schoonsten alle de haafelijke meubels die de voorschreven kinderen 
competeren en dat met oproepen des stadhouder ….. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een korf met ijzer Jan Vande Veecken, Adriaen Dauwen, Jan Bellens, ijzerwerk 

Jan Gauckens, … etc … 
 
Adriaen Soeten kocht een zwarte ruggel koe, borg Jan Caers. 
Hendrick Peeters kocht een rode koe, borg Peeter De Neeff. 
Jan Helsen uit de Heijblom kocht een bruin rund, borg Adriaen Peeters. 
Jan Vleugels kocht een zwarte vaars, borg peeter Geens. 
Michiel Bosmans kocht het zwart merrie paard voor 92 guldens, borg Jan Gauckens. 
 
Actum coram den stadhouder Wijnants, Guilliam Van Berausel, Peeter Geens en Jan Van 
Leuffel schepenen deze 24 februari 1694. 

 
Ick onder geschrevene vuijt naeme van de momboirs hebbe getelt aen den 
heer de Bie op accorde van den haeff stant die den voorschreven Dielis 
Ooms aan sijne hoocheijt den heere hertogge van holstein schuldig is. 
 
    WLO-OGA754-304 
 

Conditie en coopcedulle van de minderjarige kinderen wijlen Jan Milants en Dijmphna Vos 
gehuwden deze 4 januari 1694. 

 
Conditie ingevolge dewelke de ge eede voogden Carel Dassen en Guilliam Van … ? van 
de kinderen wijlen Jan Milants en Dijmphna Vos gehuwden zullen verkopen ten hoogsten 
en ten schoonsten alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen 
des stadhouder….. 
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Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 

O.a. een wiel Catharina Vos, een pan Joris Vervecken, … etc … 
 

Actum coram den stadhouder Wijnants, Guilliam Van brousel schepenen deze 4 januari 
1694.  

 
Ingevolge de voorschreven condities zo is verkocht hetgene hiernavolgende … o.a. Wilb. 
Vermeeren hooi, Peeter Mertens een scherfmes, … etc … 

 
    WLO-OGA754-308 
 

Conditie van verkocht koren der wezen wijlen Jan Peetermans en Catharina Van 
Tongerloo, 1694. 

 
Conditie ingevolge dewelke Hendrick Verbiest en Hendrick Renders als rechtelijke 
voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Peetermans en Catharina Van Tongerloo 
zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten zekere partijen koren gestaan op het veld alhier 
binnen Westerlo ….. 

 
O.a.  in den eersten het koren gestaan op het veld bij “ het bunder “ van Jan Wils 

groot omtrent twee zillen en een half is gemijnd bij Joris Saelen voor 70 guldens, 
borg den stadhouder Wijnants….etc………………. 

 
Actum coram den heer drossaard, Guilliam Van Berousel en Jan Verleuffel schepenen deze 
1 juli 1694. 
 
     WLO-OGA754-310 
 
Oolen, conditie van verkocht koren op het veld, competerende de wezen wijlen Peeter 
Vermeulen 19 en Naentken Willems gehuwden 20 juli 1694. 
 
Ingevolge de voorschreven conditie hebben alsnog verkocht de voogden Peeter Vermeulen 
en Jan Willems der achtergelaten wezen wijlen Peeter Vermeulen en Naentken Willems 
zekere kopen koren gestaan ten velde …. 
 
O.a.  op “ het heijcken “ , tweede koop zekere speurrie met de boekweit … 
 
Actum coram den meijer L. Wuijdts, Jan …en Jan Heijlen ten relaas schepenen deze 20 juli 
1694. L. Van Wesel secretaris.  

 
     WLO-OGA754-312  
 

Conditie ingevolge dewelke Hendrick Cools en Guilliam Verluijten als rechtelijke voogden 
van de achtergelaten wezen wijlen Marinus Cools en Anna Verluijten zullen verkopen ten 
hoogsten en ten schoonsten zeker percelen van granen gelijk die zijn staande ten velde en 
dat met oproepen des dienaars … 
 
Kopers waren o.a. Peeter Bertels, Merten Verstappen, Adriaen Helsen, den meijer Wuijdts 
en Peeter Peeters. 
 
Actum coram den meijer Lodewijck Wuijdts, Jan Laenen en Jan Heijlen ten relaas 
schepenen deze 20 juli 1694.  

 
19 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Vermuelen  x Adriana Wilms ,nr. 3360, pag. 662. 
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     WLO-OGA754-314 
 
Conditie van verkochte opgaande bomen voor de wezen wijlen Jan Goijvaerts en Maria 
Willems, A° 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Nicolaes Goijvaerts voor zichzelf, Nicolaes Goijvaerts 
Adriaenssone en Anthoni Douwen als rechtelijke voogden der minderjarige wezen wijlen 
Jan Goijvaerts en Maria Willems zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten zekere 
partijen of schalmen van opgaande bomen…. 
 
O.a. in den eersten den eerste kerf bestaande in 12 bomen zo kleine als grote heeft gekocht 
Willem Goijvaerts voor 28 guldens … etc … 
 
     WLO-OGA754-316 
 
Coopcedulle over de haafelijke meubelen bevonden ten sterfhuis Mr. Bernard Tienpont en 
Catharina Casset, 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke den heer drossaard Jacques De Rest nomine officij zal 
verkopen ten hoogsten en schoonsten alle de haafelijke meubelen der wezen wijlen Mr. 
Bernardus Tienpont 20 en Catharina Casset als dezelfde wezen en erfgenamen hetezlfde 
sterfhuis geabandonneerd hebben en dat met oproepen des stadhouder.. 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a.  twee degens Mr. Cornelis Geeraerts, een spiegel den heer drossaard, vier 

schilderijen den stadhouder, een lantaarn Mr. Amb. Egidij, … etc … 
 
Actum coram den heer drossaard, Guilliam Van Berausel en Hendrick Verbiest schepenen 
deze 4 november 1694.  
 
     WLO-OGA754-321 
 
Conditie van verkocht koren der wezen wijlen Adriaen Soeten en Catlijn Bultkens 
gehuwden, anno 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Merten Soeten en Adriaen Bueltkens als rechtelijke voogden 
der achtergelaten wezen wijlen Adriaen Soeten 21 en Catlijn Bueltkens zullen verkopen ten 
hoogsten en ten schoonsten zekere partijen van granen gestaan op het veld alhier tot 
Daemseijnde en dat met oproepen des stadhouder. 
 
O.a. in den eersten het koren gestaan op “ het hautblockxen “ is gekocht bij Nicolaes 
Goijvaerts voor de som van 47 guldens … etc … 
 
Actum coram de stadhouder Wijnants, Jan Verleuffel, Guilliam Van Berausel en Peeter 
Geens schepenen deze 18 juli 1694. 
 
 
 

 
20 Bewerking Johan Verduyckt, huizen op de markt : Bernardus Tienpont en Catharina Casset weduwe van 

Josephus Bartholomeus. Huis de Paeskeerse .  
21 Olense gezinnen voor 1801 : Adrianus Soeten x Catharina Buelkens, nr. 2087, pag. 420. 
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     WLO-OGA754-323 
 
Heultje, conditie van verkocht koren ten velde competerende de wezen wijlen Adriaen 
Snijers en Maria Op Soom gehuwden, 20 juli 1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Op Soom en Hendrick Smets als rechtelijke voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Adriaen Snijers en Maria Op Soom, Jan Augusteijns en 
Mattheus Diercx ten deze uit de wet als voogden der wezen wijlen den voorschreven Maria 
Op Soom daar vader af leeft Adriaen Janssen zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten 
zekere partijen van koren gestaan op het veld alhier binnen Heultje gehucht van Westerlo … 
 
O.a. in den eersten het koren gestaan op “ het huijsvelt “ is gekocht bij Lembrecht 

Helsen voor de som van 27 guldens, borg den meijer Maesmans … etc … 
 
     WLO-OGA754-325 
 
Condities van de haafelijke meubelen van de wezen van wijlen Adriaen Snijers en Maria 
Op Soom en de nakinderen van de voorschreven Maria Op Soom en Adriaen Janssen, A° 
1694.  
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Op Soom en Hendrick Smets als voogden der kinderen 
Adriaen Snijers en Maria Op Soom en Jan Augustijns en Mattheus Diercx als voogden 
van de kinderen van Adriaen Janssen en de voorschreven Maria Op Soom zullen 
verkopen ten hoogsten en ten schoonsten en aan de meeste daarvoor biedende alle de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden en dat met oproepen des 
stadhouder……. 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. aardewerk Jan Van Kiel, een bierpot en een schotel Hendrick Smets, ijzerwerk 

Joachim Van Hout, … etc … 
 
Balten Vande Brande kocht een rood merrie paard, borg Jaeck Soeten. 
Lembrecht Helsen kocht een rode hoppel koe, borg Mattheus Diercx. 
Jan Vleugels kocht een rode koe, borg Jan Wuijts. 
Jacobus Schasseraerts kocht een vael koe, borg Sebastiaen Van Kerckhoven. 
Sebastiaen Van Kerckhoven kocht een rode koe, borg Jan Van Kerckhoven. 
Nicolaes Goijvaerts Straeteneijnde kocht een vael rund, borg Adriaen Janssen. 
 
Actum coram den stadhouder Wijnants, Guilliam Van Berousel en Matteus Diercx  
schepenen deze 30 januari 1694. 
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo 755 

 

1696 - 1702 
   
 
 
 

 
WLO-OGA755-002 

 
Koopcedulle der haafelijke meubelen wijlen Jan Bueltkens 22 daar weduwe afleeft Cattelijn 
Jongelincx, A° 1696.  
 
Conditie ingevolge dewelke Cattelijn Jongelincx weduwe wijlen Jan Bueltkens zal 
verkopen tot schuld behoef met overstaan van de voogden, alle de haafelijke meubelen die 
ten sterfhuis bevonden zullen worden en dat met oproepen des dienaars…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een melkemmer Peeter Vande Weijer, een zaanvat Jan Janssens, een zaag 

Merten Wuijts, een stande Jan Verheijen, een snijmes Jan Lemmens, …. 
 
Aldus gedaan deze 29 november 1696 coram den meijer L. Wuijdts, Jan Laenen en 
Hendrick Hermans schepenen. 
 
Ten voorschreven dag ontvangen en overgeteld aan Matthias Schellekens 39 - 6 3/4 
waaraan gekort de recht gelden bedragende zo van het overstaan, oproepen, schrijven en 
kopie dezer 5 - 5 ergo zijner ontvangsten 34 - 1 3/4.  
 
Het paert den meijer L. Wuijdts voor 19 pont en tien stuivers borg Henrick Hermans. 
 
     WLO-OGA755-005 
 
Oolen, koopcedulle der haafelijke meubelen van Elisabeth Hermans weduwe wijlen 
Martinus Bertels 23, anno 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Elisabeth Hermans bijgestaan met Martinus Bens zal 
verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alle man even naar alle haar haafelijke meubelen 
en dat met oproepen des dienaar… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 

 
22 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Bulckens x Catharina Jongelinckx, nr. 356, pag. 72. 
23 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Bertels x Elisabeth Hermans, nr. 221, pag. 45. 
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O.a. een hakzeis Peeter Peeters, een haargetouw Adriaen Verheijen, een zeis Peeter 
Peeters, een zeis en een pik Amant Naepen, een swinge Laureijs Maes, een riek 
Lenaert Willems … etc … 

 
Adriaen Peeters kocht een koe, borg Peeter Peeters. 
Willem Goor kocht een koe, borg Adriaen Verboven. 
Adriaen Verboven kocht ook nog een koe. 
Adriaen Verheijen kocht een koe, borg Adriaen Helsen. 
 
Aldus gedaan deze 8 december 1696 coram den meijer L. Wuijdts, Jan Laenen en Hendrick 
Hermans schepenen. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA755-008 
 
Oolen, conditie der haafelijke meubelen wijlen Jan Heijlen daar moeder af leeft Elisabeth 
Van Hove.1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Verbiest en Hendrick Hermans ten deze uit de wet als 
voogden der wezen wijlen Jan Heijlen daar moeder af leeft Elisabeth Van Hoeffe (Hove) 
zullen verkopen alle de haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars…. 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. een riek Jan Vos, een kapmes Peeter Mondelaers, ijzerwerk Jacobus Vermeulen, 

een bijl Hendrick Hens, een hauw Merten Aerts, een boor en zaag Peeter 
Siongers, een pik Hendrick Vermiert, een plekspaan Anthoni Geeraerts … etc … 

 
Adriaen Wouters kocht een rode koe, borg Willem Van Eijnde. 
Jan Van Lommel kocht een witte ruggel koe. 
Peeter Reston? kocht een rode blaar koe, borg Adriaen Van Genechten. 
Jan Van Eijnde kocht ook een rode blaer koen borg Adriaen Van Eijnde. 
Niclaes Buermans kocht een hoppel vaars, borg Pauwels Oijen. 
Peeter Meir kocht een rood rund toebehorende Nicolaes Biermans , borg Pauwels Oijen. 
Jan Aerts kocht een rood kalf, borg Cornelis Laenen. 
 
Actum deze 4 december 1696, coram de meijer L. Wuijdts, Jan Laenen en Hendrick 
Hermans. 
 
     WLO-OGA755-012 
 
Conditie van verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen Hendrick 
Verbiest en Anna Van Tongerlo, 1696. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Verbiest en Adriaen Kenis als wettige 
voogden der achtergelaten wezen wijlen Hendrick Verbiest en Anna Van Tongerloo, 
zullen verkopen zekere partijen van koren en ander zomergraan staande ten velde. 
 
In den eersten het koren gestaan op “ berbel naesten geeraerts velt “ is gemijnd bij Jan 
Marinus Smets voor 53 guldenborg Jan Baptist Kerckhoven. 
Item het koren gestaan op “ de schommen “ aan de straat van Tongerlo tot aan den voetpad 
gaande naar het dorp van Tongerlo, is gemijnd bij Peeter Mertens voor 31 guldens, borg 
Egidij. 
Item het koren gestaan op “ de schommen ” achter de voorschreven plek aangelegen is 
gemijnd bij Ambr. Egidij voor 60 guldens, borg Adriaen Kenens. 
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Item het koren gestaan op “ t’ tongheleers heij “ is gemijnd bij Ambr. Egidij, borg Adriaen 
Kenens. 
Item het koren gestaan op “ het bacxvelt “ genaamd “ de drij sillen “ is gemijnd bij Adriaen 
Kenens voor 82 guldens borg Egidij. 
Item het koren gestaan op “ den clijnen leughen “ is gemijnd bij Mr. Ambr. Egidij voor 61 
guldens, borg Adriaen Kenens. 
 
Aldus gedaan deze 20 juli 1696 coram den stadhouder en Egidij en Matthé schepenen. 
     
     WLO-OGA755-014 
 
Koopcedulle van het verkochte graan competerende de erfgenamen Dielis Ooms en 
Adriaen Verlinden en Maria Van Kerckhoven. A° 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke de wettelijke voogden Peeter Verlinden en Wouter Verdonck 
der wezen wijlen Adriaen Verlinden en Maria Van Kerckhoven zullen verkopen ten 
hoogsten en schoonsten alle man even naar zekere partijen van graan staande ten velde de 
voorschreven wezen competerende en dat met oproepen des stadhouder… 
 
O.a. op “ de vranckebeeck “, op “ den bosch “, aan “ de vranckebeeck “, op “ het 

bosken “ en “ h. geestheijcken “, “ de stoppelhoeff “ in “ het binnenblock “, op 
“ het tommelheijcken “. 

 
Actum coram de stadhouder Vervecken, Jan Dauwen en Matthé schepenen deze 23 juli 
1696. 
 
Ingevolge de voorschreven conditie zo hebben de voogden der wezen Dielis Ooms verkocht 
het koren de voorschreven wezen competerende aan Andries Helsen voor 22 guldens.  
 
     WLO-OGA755-016. 
 
Koopcedulle der haafelijke meubelen wijlen Andries Van Kerckhoven en Maria Stercx.  
A° 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Merten Verdonck als stiefvader van de ondergeschreven wezen 
voor zijn part, Adriaen Coeremans en Jan Stercx als rechtelijke voogden der wezen wijlen 
Andries Van Kerckhoven en Maria Stercx zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten 
alle man even naar alle de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. in den eersten een boterteil Catharina Vos, een zoutvat Christien Verhoeven, 

aardewerk Jan De Winter, drie potten dezelfde, aardewerk Hendrick Peeters, een 
wiel Christina Verhoeven, een melkemmer Jan Stercx, en meer ander… 

 
Jan Stevens kocht een koe en onder gekocht aan Andries Diercx, borg Wilb. Vermeeren. 
Joachim Stercx kocht een koe, borg Peeter Stercx. 
 
Aldus gedaan deze 6 februari 1696 coram den stadhouder Vervecken en J. Matthé 
schepenen. Door Jan Dauwen ten voorschreven dag aan de stadhouder en meijer van 
Parwijs Van Kerckhoven vier stuivers van de voorschreven somme. 
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     WLO-OGA755-019 
 
Op heden 21 februari 1696 compareerde voor het officie en schepenen de voorschreven 
voogden namelijk Adriaen Coremans en Jan Stercx ter ene en Merten Verdonck 
stiefvader der voorschreven wezen ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met 
consent en aggregatie van ons tot akkoord gekomen te zijn rakende de haafelijke meubelen 
of de som van de gehele verkochte meubelen, mits betalende al de haaf schulden en den 
intrest promtelijk van de renten of obligaties tot deze datum met den uitkoop van het kind.  
 
Compareerde Jan Verdonck dewelke hem ten deze stelde als borge ten deze is blijvende 
als principale debiteur staat voldoening van de voorschreven haaf schulden en de verlopen 
intresten ... van hem Merten Verdonck of Jan Verdonck zal vermogen te doen en laten 
wijzen executabel voor de heren wethouders alhier of elders alom de partijen daartoe 
gedaagd … 
 
Al dewelke voorschreven akkoorden verklaarden zij comparanten te houden voor goed, vast 
en waarde. Actum coram Jan Dauwen, Matthé, Egidij, Soeten schepenen op datum als 
boven. 
 
     WLO-OGA755-020 
 
Conditie der haafelijke meubelen wijlen Merten Verbiest en Adriaenken Van Kerckhoven. 
1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Tibours en Cornelis Van Eutsel als rechtelijke voogden 
der achtergelaten wezen wijlen Merten Verbiest en Adriaenken van Kerckhoven 
gehuwden zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten al de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een zeis Peeter Van Olmen, teil met erwten Jan Tibours, aardewerk Adriaen 

Verhaegen, strijkijzer Cornelis Wils, aardewerk Peeter Van Leuffel, … etc … 
 
Ontvangen ten dag der koopdag een som van 62 guldens en een halve stuiver. 
Aldus gedaan deze 23 maart 1696 coram den stadhouder Joris Vervecken, Jan Diels en 
Matthé ten relaas schepenen. 
 
     WLO-OGA755-024 
 
Koopcedulle der haafelijke meubelen wijlen Andries Verlinden en Maria Van Kerckhoven. 
 
Conditie ingevolge dewelke Peeter Verlinden en Wouter Verdonck als rechtelijke voogden 
der wezen wijlen Andries Verlinden en Maria Van Kerckhoven zullen verkopen ten 
hoogsten en schoonsten alle man even naar alle de haafelijke meubelen die er ten sterfhuis 
voorschreven bevonden zullen worden en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Er werden vijf koeien verkocht, een rund en een kalf. 
 
Aldus gedaan deze 11 mei 1696 coram Vervecken stadhouder, Jan Dauwen en J Matthé 
schepenen. 
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Den zelfden dag ontvangen de som van 87 guldens 3 stuivers een halve waaraan gekort de 
rechten van overstaan van stadhouder en schepenen en het oproepen en van den eed van 
de voogden af te nemen en van de kerkgeboden, belopende te samen ter som van 13 
guldens zes stuiver, blijkt dat aan de voorschreven voogden overgeteld is en hun ontvangen 
de som van 73 guldens 17 stuivers een halve. Actum et coram ut supra. Van Wesel 
secretaris. 
 
     WLO-OGA755-030 
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen der erfgenamen wijlen Wauter Boogaerts en 
Elisabeth Bellens. 
 
Conditie ingevolge dewelke Peeter Leijs en Christiaen Bogaerts zo voor zichzelf en als 
voogd van Peeter Boogaerts zijn broer, allen gelijke erfgenamen van wijlen Wouter 
Boogaerts en Elisabeth Bellens, zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des dienaars…. 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. aardewerk Adriaen Butters, aardewerk Christiaen Boogaerts, potten Peeter 

Boogaerts en Adriaen Verboven, … etc.…… 
 
Verkoop van het vee: 
 
Lucas Verstijlen kocht een rode hoppel koe voor 36 guldens, borg Adriaen Wauters. 
Lucas Verstijlen kocht een witte ruggel koe voor 36 guldens, borg Adriaen Wauters. 
Christiaen Boogaerts kocht een rode blaar koe voor 25 guldens en een witte rode koe voor 
35 guldens bij calengiering. 
Jan Embrechts kocht een gremel koe voor 26 guldens. 
Peeter Leijsen kocht een rood rund voor 16 guldens 
Anna Menten kocht een rode vaars voor 9 guldens, borg Merten Verboven. 
Ontvangen ten dage der koopdag een som van 24 guldens. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram L. Wuijdts meijer , Jan Laenen schepene deze 20 april 1696.  
 
     WLO-OGA755-033 
 
Koopcedulle der haafelijke meubelen wijlen Dielis Ooms. 
 
Conditie ingevolge dewelke Adriaen Ooms en Jan Dauwen ten deze uit de wet als voogden 
der voorkinderen wijlen Dielis Ooms onder protestatie van de voogden van de nakinderen 
van de voorschrevenen zullen verkopen alle de haafelijke meubelen en dat met oproepen … 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. aardewerk Lenaert Toelen, een potteken en een lamp Jan Helsen in de Heijblom, 

een korf Jan Helsen voorschreven, een zoutvat Peeter Steurs, een bijl Jan 
Veeckemans … etc … 

 
Christiaen Kenis kocht een zwarte vaars, borg Willem Van Kerckhoven. 
Adriaen De Neeff kocht een rode ruggel koe, borg Adriaen Van Kiel. 
Thomas van Calster kocht een hin. 
Jan Caers den jongen kocht zeven bie vaten, borg Lenaert Toelen. 
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Actum deze 21 januari ? 1696 coram den stadhouder, Van Berousel, Verlinden en Dauwen 
schepenen. 
 
     WLO-OGA755-035  
 
Koopcedulle der haafelijke meubelen der wezen wijlen Anthoni Vereijck daar moeder af 
leeft Maria Vanden Boelck. A° 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Van den Boelck en Hendrick Vande Bruel als rechtelijke 
voogden der wezen wijlen Anthoni Vereijck daar moeder af leeft Maria Van den Boelck 
zullen verkopen ten hoogsten en ten schoonsten al de haafelijke meubelen die er ten 
sterfhuis zullen bevonden worden en dat met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. aardewerk Jan Helsen in de Heijblom, glaswerk Jan Vande Veken en Lenaert 

Thoelen, een temst Jan Helsen voorschreven, … etc … 
 
Jan Helsen in de Heijblom kocht een blaer koe, borg Jan Dauwen. 
Jan Van Eijnde kocht een rood blaer rund, borg Jan Dauwen. 
 
Actum coram den stadhouder Vervecken, Jan Dauwen en J. Matthé ten relaas schepenen 
deze 25 augustus 1696. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-038 
 
Koopcedulle der haafelijke meubelen van Jan Bressiers, A° 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Bressiers volgens akkoord tussen de voogden van de 
voorkinderen en den voorschreven Jan Bressiers gemaakt zullen verkopen ten hoogsten en 
schoonsten alle de haafelijke meubelen die er ten zijn sterfhuis bevonden zullen worden en 
dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. aardewerk Christiaen Aelbreghs, aardewerk de weduwe Geert Verbiest, een pint 

en 2 potten Cornelia Van Castel, glaswerk Adriaen Mertens, glaswerk Bastiaen 
Euskens,  houtwerk Jan  Laurijs, een strijkijzer Jan Helse Janssone … etc … 

 
Peeter Vermeerberghen Adriaenssone kocht een zwarte koe, borg Jan Vermeerberghen 
Heultje. 
Adriaen Van Bael kocht een koe, borg Peeter Van Olmen. 
Peeter Peeters Hendrickxsone kocht een koe, borg Jan Laurijs. 
Bastiaen Van Kerckhoven kocht een rund, borg Jan Bressiers. 
Cornelis Peeters kocht een runderken, borg Bastiaen Van Kerckhoven. 
Nicolaes Biermans kocht een os en ook het getuig van den os. 
 
Actum 20 oktober 1696 coram den stadhouder Vervecken, Jan Dauwen en Jan Diels 
schepenen.  
 
En is de wees Jan Geens besteed aan Peeter Helsen zijnen voogd voor 20 guldens mits te 
betalen het schoolgeld. 
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     WLO-OGA755-042 
 
Hulshout, conditie van de haafelijke meubelen competerende Bertel Boicx en Catlijn 
Peeters zijn huisvrouw. 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Bartholomeus Boicx en Catlijn Peeters zullen verkopen 
zekere haafelijke meubelen en dat met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een haal François Diercx, een schapraai Jan Van Reusel, een kar met airten 

(erwten?) Jan Mannaerts, een hooimand Adriaen Geens, een mand Dielis 
Schroiens, nog één Adriaen Vande Bruel, een melkemmer Barbara Diercx … etc 
… 

 
Jan Kesseleirs kocht een koe, borg François Diercx. 
Jan Vermeerberghen kocht ook een koe, borg Andries Kauteriels. (Cautereels)  
Peeter Sijmons kocht een koe, borg Adriaen Baeten. 
Lucas Rampaerts kocht een koe, borg J. Matthé. 
Jan Van Roij kocht een koe, borg Wilb. Vermeeren. 
Hendrick Vande Veken kocht een koe, borg Jaques Meulemans. 
Peeter Van Deuren kocht een vaars, borg Anthonij Kesselaers. 
Barbara Diercx kocht een rund. 
Peeter Keulemans kocht een kalf, borg Gijsbrecht Vande Broeck. 
 
Aldus deze 5 december 1696 coram den stadhouder Vervecken, J. Matthé en H. Soeten 
schepenen. Volgt hierop met dezelfde condities een tweede koopdag gedaan te Hulshout 
coram den stadhouder Joris Vervecken deze 19 februari 1697. 
 
     WLO-OGA755-048 
 
Conditie van verkochte granen competerende de wezen wijlen Maeijken De Neeff tot 
Heultje, 1696. 
 
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de gelijke erfgenamen en voogden der 
achtergelaten wezen van wijlen Maeijken De Neve zullen verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten alle man even naar al het koren en gerst dat er op het land van de voorschreven 
erfgenamen zal bevonden worden en dat met oproepen des stadhouder….. 
 
O.a. op “ het leist landt “ gemijnd bij Peeter Van Dijck, het koren gestaan op hetzelfde veld 
gemijnd bij Jacob Bruers, het koren gestaan achter Broxmans binnenveld gemijnd bij 
Adriaen Vervoort, het koren gestaan op “ het peers velt “ gemijnd bij Jan Vermeerberghen, 
item den helft van “ den bempt “ voor den termijn van drie jaren mits betalende alle lasten en 
de bedeboeken aan Jan Vermeerbergen voor 18 guldens jaarlijks. 
Item een perceel hooiwas gelegen in “ het loijbroeck “ aan Jan Van Eijnde voorschreven 
borg Jan Dauwen. 
Item het koren gestaan op “ de loecht “ gemijnd bij Jan Vermeerberghen voor 44 guldens. 
Item het koren gestaan op “ het blocxken “ gemijnd bij Peeter Boogaerts voor 30 guldens. 
Item het koren gestaan op “ de berck “ achter Jan Augustijns, gemijnd bij Adriaen Vervoort 
voor 51 guldens, borg Adriaen Baten. 
Item het koren gestaan achter in “ het binnenveld “ gemijnd bij Peeter Vermeerberghen voor 
33 guldens, borg Jan Vermeerberghen.  
Item het koren en de gerst gestaan in “ het binnenblock “ gemijnd bij Marcelis Nauts voor 
24 guldens, borg Jan Cortenbosch. 
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Aldus gedaan deze 1 juli 1696 coram den heer drossaard, Jan Dauwen en J. Matthé 
schepenen. 
 
     WLO-OGA755-050 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van wijlen Maeijken Diercx, 1696.  
 
Conditie ingevolge dewelke Peeter Coremans voor zichzelf, Jan Vermeerberghen 
insgelijks nomine propretaris als voogden voor de wezen wijlen Jan Van Echelpoel en 
Maria Diercx bijgestaan met Michiel De Neeff als wettelijke voogd van de minderjarige 
kinderen wijlen Jan Diercx Geeraertssone en Maria De Neeff. F. Luijten als wettelijke 
voogd van het enig weeskind van wijlen Cornelis Tubbaicx daar moeder af was de 
voorschreven Maria De Neeff, alle gelijke erfgenamen van wijlen het sterfhuis der 
voorschreven Maria De Neeff met hun assumerende Jan Dauwen ten deze uit de wet 
verkozen, zullen verkopen de ten hoogsten en ten schoonsten alle de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. aardewerk Jan Vermeerberghen, aardewerk Jan Diercx tot Hulshout, … etc … 
 
Verkoop van het vee: 
 
Merten Van Kerckhoven kocht een koe, borg Gilliam Lemmens. 
Jan Standaerts kocht een zwarte gremele koe borg Jan Marinus Smets. 
Machiel De Neff kocht een vale hoppel koe 
Jan Marinus Smets kocht ook een koe voor 25 guldens 
Thomas Van Castel kocht voor 35 guldens een hoppel koe, borg Bastiaen Van Kerckhoven. 
Bartholomeus Tubackx kocht een rode hoppel koe voor 36 guldens. 
Mertien Bellens kocht een vale koe voor 28 guldens, borg Jan Dauwen. 
Jan Lemmens kocht voor 23 guldens een hoppel koe, borg Jan Van Haudt. 
Dielis Van Loij kocht een zwarte hoppel koe voor 22 guldens, borg Adriaen De Neff. 
Jan Standaerts kocht een zwart rund voor 11 guldens, borg Jan Marinus Smets.  
 
Een zwart merrie paard volgens het zelfde op de markt te Mechelen of Lier zal gillen volgens 
placcaerten. Een zwart paard te verkopen als voor.  
 
Aldus gedaan den 1 maart 1696 ter presentie van den Heer Drossaard, Jan Dauwen, J. 
Matthe en Jan Diels schepenen en ten overstaan van de voogden. L. Van Wesel secretaris.  
 
     WLO-OGA755-056 
 
Oolen, conditie van verkochte granen competerende de wezen wijlen Jeroen Van Bijlen en 
Chatlijn Diels, 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Van Bijlen en Jan Diels als rechtelijke voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Jeroen Van Bijlen en Catlijn Diels zullen verkopen met consent 
van de voogden, zekere partijen van granen, zowel koren , gerst, haver … en dat in 
differente kopen hier onder te specifiëren. 
 
Item omtrent een zille koren naast den hooff is gemijnd bij Peeter Soeten, borg H. Hermans. 
Tweede koop zeker perceel gerst groot omtrent een zille is gemijnd bij Peeter Soeten. 
Derde koop zeker perceel koren omtrent een half bunder is gemijnd bij Michiel Van Elsen. 
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Vierde koop omtrent een zille koren gemijnd bij Adriaen Van Genechten, borg Sebastiaen 
Verheijen. 
Vijfde koop omtrent een zille koren genoemd “ het weuweken “ gemijnd bij Peeter Soeten. 
Zesde koop gemijnd bij Peeter Soeten. 
Zevende koop een half bunder op “ de schomme “ is gemijnd bij Adriaen Van Genechten. 
Achtste koop gemijnd bij Jan Van Bijlen. 
Negende koop een plek koren gemijnd bij Adriaen Van Genechten. 
Tiende koop een plek haver genaamd “ de hoff stadt “ gemijnd bij Adriaen Van Genechten. 
Elfde koop een plek evi naast het voorschreven perceel is gemijnd bij Peeter Peeters, borg 
Diel Menten. 
Twaalfde koop een perceel koren genaamd “ den schoel pat “ is gemijnd bij Jan Van Bijlen. 
 
Aldus gedaan coram den meijer L. Wuijdts, Jan Laenen en Hendrick Hermans schepenen 
deze 21 juli 1696. L. Van Wesel secretaris. 
 
     WLO-OGA755-058 
 
Koopcedulle der haafelijke meubelen wijlen Jan Verstappen en Barbara Cools. 
 
Conditie ingevolge dewelke Christiaen Duijs man en voogd van Susanna Verstappen, 
Maria Verstappen en Christina Verstappen, Peeter Vincx als voogd der wezen wijlen 
François Verstappen en Adriana Van Passel en Peeter Thiels als voogd der wezen 
Servaes Verstappen daar moeder af leeft Barbara De Crom allen erfgenamen Jan 
Verstappen en Barbara Cools, zullen verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alle man 
even naar de meest daarvoor biedende alle de haafelijke meubelen ten voorschreven 
sterfhuis bevonden.. 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. een vat en bank Joris Vervecken, een ijzeren ketel Gilliam Mertens, een zift Jan 

Daniels, een doos Jan Steurs koopman, aardewerk Wouter Huijpens, een balans 
Adriaen Diercx, een doos Jan Brockhoven … etc … 

 
Opmerkelijk:  een toog, een buijl meulen, twee koperen schalen, een wijwatervat, een  
  koperen mortier, het schap, een schapraai competerende Christiaen Duijs. 
 
Actum deze 22 maart 1696 coram den stadhouder Vervecken, J. Matthé en Egidij ten relaas 
schepenen. L. Van Wesel secretaris. 
    
     WLO-OGA755-061 
 
Koopcedulle van de haafelijke meubelen der wezen wijlen Willem Helsen en Dimphna 
Wuijts, A° 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Wuijts en Jan Helsen als rechtelijke voogden der wezen 
wijlen Willem Helsen en Dimphna Wuijts zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten alle 
man even naar alle de haafelijke meubelen die ten voorschreven sterfhuis bevonden zullen 
worden en dat met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
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O.a. een vat Jan Gaukens, een vat Peeter Cools, aardewerk Peeter Mertens, Jan 
Janssen, een ruer Jan Helsen, aardewerk Merck Leukens, 2 potten en een pint 
Laurijs Keurincx, etc…. 

 
Peeter Wuijts kocht een koe 
Andries kocht een koe, borg Jan Helsen. 
Peeter Mertens kocht een koe voor 41 guldens, borg Jan ..?.. 
Peeter Wuijts kocht een koe voor 39 guldens. 
Schellen ? Bartholomeus kocht een rode koe, borg Peeter Sijen. 
Lembrecht B…. kocht een koe, borg Hendrick Hermans. 
Wilboort Vande Pair kocht een koe, borg Jan Helsen. 
Willem Huijpens kocht een koe, borg Wilb. Vermeeren. 
Caerel Vanden Bosch kocht een koe, borg Jan Helsen. 
Peeter Van Hout kocht een koe, borg Jan Van Hout. 
Jan Baptist Verboven kocht er een os, borg Peeter Vincx. 
Jan Van Hove kocht een koe, borg Peeter Van Haut. 
Peeter Peeters Peetersone kocht een rund, borg Jan Dauwen. 
Huijbrecht Lemmens kocht een rund. 
Peeter Mertens kocht een kalf, borg Jan Wuijts. 
Michiel Dauwen kocht een vaars, borg Jan Diels. 
Lembrecht Helsen kocht twee varkens, borg Mr. Th. Lamb. THijs. 
De helft van de schapen ieder schaap verkocht iij gl. 1 st. aan Hendrick Vaes. 
De andere helft …voor dezelfde. 
 
Den eersten korf van de bijen naast de deur kocht Merten Peeters, borg Thomas Van Castel. 
In totaal werden er vijf korven verkocht. 
 
Aldus gedaan deze 7 en 8 november 1696 coram den heer drossaard, Jan Dauwen, Jan 
Diels, Egidij en Matthé schepenen . 
 
Anthoni Mertens kocht het zwarte merrie paard voor 150 guldens, borg Jan Helsen. 
Hendrick Verswijvel kocht het zwarte ruin paard voor 108 guldens, borg Jan Dauwen. 
Jan Vleugels kocht het veulen voor 81 guldens, borg Corn. Wils. 
 
     WLO-OGA755-069 
 
Conditie van de haafelijke meubelen competerende Jan Wauters en Anna De Vos 
gehuwden. 14 maart 1696. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Wauters en Anna De Vos zullen verkopen de haafelijke 
meubelen ten hoogsten en ten schoonsten alle man even naar en dat door het oproepen des 
stadhouder… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Aldus gedaan deze 14 maart 1696 coram den stadhouder Vervecken, Jan Dauwen, Jan 
Diels, J. Matthe schepene, J. Matthé schepene mits de absentie van onze secretaris. 
 
(Mogelijk niet volledig gedigitaliseerd)  
 
     WLO-OGA755-071 
 
Koopcedulle der haafelijke meubelen wijlen Jan Van Boickel daar moeder af leeft Catlijn 
Vereijck . 
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Conditie ingevolge dewelke Bertel Bruijndoncx en Dielis Maijen als rechtelijke voogden 
der wezen wijlen Jan Van Boickel daar moeder af leeft Catelijn Vereijck zullen verkopen 
ten hoogsten en ten schoonsten alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. een boter teil Maria Van Outsel, een houten trese Catlijn Vereijck, een asbak 

Anthonij Dauwen, een korf de weduwe Geert Verbiest, een pan Catlijn Vereijck, 
een hangijzer dezelfde, een schap Peeter Geeben … etc… Een kloek met acht 
kiekens Wilb. Vermeeren. Nog een koppel hinnen Jan Adriaens en Cornelis 
Vande Broeck kocht nog drie hinnen. 

 
Hendrick Peeters kocht een blaer koe. 
Adriaen Van Boickel kocht een rood rund, borg Adriaen Bruijndoncx. 
Adriaen Van Hout kocht een kalf. 
 
Actum deze 30 maart 1696 coram den stadhouder Vervecken, Jan Diels en J. Matthé 
schepenen. 
 
Overgeteld aan Jan Diels schepenen een som van 54 guldens 14 stuivers één blanck 
waaraan gekort de rechten van het overstaan, schrijven en kopie dezer bedragende zes 
guldens elf stuivers en aan de borgmeester Anthonij Goijvaerts 13 guldens één blanck als 
borgmeester van Gelindel ergo zuiver ontvangen 35 guldens en 3 stuivers. 
En is het kind Adriaen Van Boickel besteed aan Adriaen Bruijndoncx voor 26 guldens. 
En het kind Jan Van Boickel aan zijn moeder Chatlijn Vereijck voor 25 guldens. 
 
     WLO-OGA755-073 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Helsen en Jan Wuijdts als wettelijke 
voogden der achtergelaten wezen wijlen Willem Helsen en Dimphna Wuijdts zullen 
verkopen ten hoogsten en ten schoonsten een zekere partij van granen staande ten velde en 
dat met oproepen des stadhouder. 
 
In den eersten koop beginnende van het Wolffstraatje bestaande in 24 ruggen is gemijnd bij 
Hendrick Wouters voor 40 guldens, borg Merten Peeters. 
Item den tweede koop benevens den anderen aangelegen bestaande in 23 ruggen koren is 
gemijnd bij Jan Gauckens voor 39 guldens 10 stuivers…..etc… 
In totaal 11 kopen. 
 
Aldus gedaan deze 13 juli 1697 coram den stadhouder Vervecken, Peeter Soeten en Egidij 
ten relaas schepenen. L. Van Wesel.  
      
     WLO-OGA755-075 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van Adriaen Van Bael en Maeijcken T Siongers 
gehuwden, 1697. 
 
Conditie ingevolge dewelke Adriaen Van Bael en Maeijken t’ Siongers gehuwden zullen 
verkopen alle de haafelijke meubelen hun competerende en dat met oproepen des 
stadhouder … 
 
O.a. aardewerk Adriaen Peeters, wateremmer Jan Caers, ijzeren ketel Jan Dauwen, 

ijzeren ketel Jan Thoelen, trektang Peeter Peeters, twee rieken Peeter Peeters 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 79 

Peetersone, hachten Jan Thoelen, bie vaten Peeter Claes, Jan Floris, Jan Caers 
... etc … 

 
Jan Helsen kocht een rode koe voor 27 guldens 15 stuivers, borg Jan Dauwen. 
Hendrick Peeters kocht een zwarte koe, borg Jan Van Kerckhoven. 
Adriaen Peeters kocht een zwarte koe voor 24 guldens 5 stuivers. 
Sebastiaen Van Kerckhoven kocht een hoppel koe voor 16 guldens, borg Adriaen Dauwen. 
Jan Caers kocht een gremel vaars, borg Nicolaes Van Kerckhoven. 
Sebastiaen Van Kerckhoven kocht een blaer kalf voor 1 gulden 6 stuivers. 
 
Overgeteld aan Adriaen Van Bael en zijn huisvrouw Maeijken t’ Siongers hetgeen 
ontvangen ten dage van den koopdag behoudelijk de onkosten 7 guldens 2 stuivers  
 
Aldus gedaan coram den stadhouder Joris Vervecken, Jan Diels, Jan Dauwen schepenen 
deze 23 maart 1697. 
    

WLO-OGA755-078 
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen der wezen wijlen Adriaen Dois daar moeder af 
leeft Anna Van Dingenen, 1697. 
 
Conditie ingevolge dewelke Diel Dois en Andries Van Dingenen als rechtelijke voogden 
der achtergelaten wezen wijlen Adriaen Dois daar moeder af leeft Anna Van Dingenen 
zullen verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des dienaar….  
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een melkemmer Hendrick Heijlen, een kruik Peeter Vande Bruel, ijzerwerk Jan 

Lemmens, een kapmes Jan Wouters, ijzerwerk Adriaen Verbiest,..etc… 
    
Jan Aerts kocht een rode blaer koe voor 28 guldens, borg Hendrick Willems. 
Merten Heijlen kocht een kleinen os voor 8 guldens en 10 stuivers, borg Jan Laenen. 
Peeter Huijsmans kocht een zwarte koe voor 19 guldens, borg Peeter Vanden Bruel.  
Peeter Verbiest kocht een bruine koe voor 15 guldens 5 stuivers, borg Adriaen Daems. 
Merten Peeters kocht een os voor 40 guldens, gecalengiert bij Diel Dois. 
 
Aldus gedaan en gesloten deze 26 maart 1697, coram den meijer L. Wuijdts, Jan Laenen en 
Hendrick Hermans schepenen. L. Van Wesel secretaris. 
 
     WLO-OGA755-082 
 
Conditie der haafelijke meubelen wijlen Merten Blampaerts, anno 1697. 
 
Conditie ingevolge dewelke Merten Blampaerts en Elisabeth Blampaerts bijgestaan met 
Henrick Hermans dewelke verklaarden ten hoogsten en ten schoonsten te zullen verkopen 
alle de haafelijke goederen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar…. 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. een melkvat Peeter Cools, een Peeter Wuijts, kapmes Christiaen Boogaerts, een 

trektang Peeter Goir, een bijl Peeter Huijsmans, een scheir, een stok Jan 
Laenen,  een schap Jan Van Olmen, een wan Jan Verheijen, een korf Jan Meir, 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 80 

een ijzeren pot  Adriaen Laenen, een  hooiriek Adriaen Laenen, een bie kaer 
Jan Laenen, etc…… 

 
Adriaen Sprengers kocht een koe, borg Merten Blampaerts. 
Catlijn Van Hoeff kocht een koe. 
 
Actum deze 26 januari 1697 coram d’ officie Jan Laenen en Henrick Hermans schepenen. 
 
     WLO-OGA755-087 
 
Oolen, conditie der haafelijke meubelen der wezen wijlen Jan Belmans 24 daar moeder af 
was Catlijn Vets, 1697. 
 
Conditie ingevolge dewelke Sr. Peeter Stercx en Hendrick Hermans ten deze uit de wet 
geassumeerd als wettelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Belmans daar 
moeder af leeft Catelijn Vets zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden 
en dat met oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. een paar kousen Jan Verherstraten, een paar schoenen Jan Verbiest, ijzerwerk 

Adriaen Van den Broeck, een kerre zeel Peeter Van Eijnde, een riek Adriaen 
Derboven, … etc … 

 
Jan Peeters kocht voor 33 guldens 10 stuivers een hoppel koe, borg Peeter Derboven. 
Jan Rosiers kocht een zwarte koe voor 24 guldens 10 stuivers, borg Merten Heijlen. 
 
Aldus gedaan in Oolen coram 28 juni 1697 coram den meijer Wuijdts, Hendrick Hermans en 
Dielis Menten schepenen.  
 
     WLO-OGA755-091 
 
Conditie van verkocht koren op het veld competerende de wezen wijlen Willem Geens en 
Maria Helsen, 1697. 
 
Conditie ingevolge dewelke Goossen Helsen en Peeter Helsen als wettelijke voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Willem Geens en Maria Helsen zullen verkopen ten hoogsten 
en ten schoonsten alle man even naar de meeste daarvoor biedende zekere partijen van 
koren in differente kopen en dat met oproepen des stadhouder …  
 
In den eersten den eersten koop zekere plek koren van de straat af te meten nevens den 
boom, groot een zille is gemijnd bij Jan Van Kerckhoven den ouden voor 31 guldens 10 
stuivers. 
Item den tweede koop zeker 17 ruggen van “ het half bunder “ is gemijnd bij Jan Peeters 
voor 20 guldens, borg Peeter Soeten. 
Item den derden koop gemijnd bij Cornelis Van Peer voor 16 guldens, borg Goossen Helsen. 
Item den vierden koop op “ den cool hoff “ groot omtrent een zille is gemijnd bij Peeter 
Geijbels voor 31 guldens, borg Peeter Van Eutsel. 
 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder, Peeter Soeten en Merten Soeten ten 
relaas schepenen deze 19 juli 1697. L. Van Wesel. 
 

 
24 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Belmans x Catharina Vets, nr. 188, pag. 40. 
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     WLO-OGA755-093 
 
Oolen, conditie van verkochte granen ten velde competerende de wezen wijlen Adriaen 
Doos daar moeder af leeft Anna Van Dingenen, 1697. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Dielis Dois en Andries Van Dingenen als wettelijke 
voogden der achtergelaten wezen wijlen Adriaen Doos daar moeder af leeft Anna Van 
Dingenen zullen verkopen ten hoogsten en ten schoonsten zekere partijen van granen 
staande ten velde en dat met oproepen des dienaar….  
 
O.a. op “ de delle “ , op “ de schomme “ , op “ den dieren tijdt “ , op “ het floris “ , 

op “ het huijsblock “ en op “ het buel block “ . 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram Hendrick Hermans en Gielis Menten schepenen deze 22 juli 
1697. 
 
     WLO-OGA755-095 
 
Conditie der haafelijke meubelen wijlen Catlijn Huijsmans daar vader af leeft, 1697. 
 
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Jan Witvrouwen … als wettelijke voogd der 
achtergelaten wezen wijlen Catlijn Huijsmans zullen verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten de meeste daarvoor biedende alle haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden 
en dat met oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten eenen pot met een trese aan Joachim Stercx, een melkstoel en 

schotel aan Leonaerdt Toelen, 2 schotels Adriaen Bellens, een melkstoel en pot 
Leonaerdt Toelen, een boter teil Geeraerdt Mertens, … etc … 

 
Aldus gedaan coram den stadhouder Vervecken, Merten Soeten en Peeter Soeten ten 
relaas schepenen deze 21 november 1697.  
 
     WLO-OGA755-099 
 
Oolen, conditie van de verkochte granen op het veld competerende Elisabeth Hermans 
weduwe van wijlen Merten Bertels 25, 1697. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Elisabeth Hermans weduwe wijlen Merten Bertels 
bijgestaan met Merten Bens ten deze haar verkozen voogd zal verkopen ten hoogsten en 
ten schoonsten zekere partijen van granen zo koren als evi en dat in differente kopen… 
 
In den eersten koop op “ baeteblock “ van “ de rauwe heijde “ gemijnd bij Adriaen Peeters. 
Etc… totaal 9 kopen. 
 
Aldus gedaan in Oolen deze 19 juli 1697 coram Hendrick Hermans en Dielis Menten 
schepenen. 
 
 
 
 

 
25 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Bertels x Elisabeth Hermans , nr. 221, pag. 45. 
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     WLO-OGA755-101 
 
Oolen, conditie der haafelijke meubelen wijlen Maria Cleijnen 26 daar den man van leeft 
Guilliam Bideloo, 1697. 
 
Conditie ingevolge dewelke Jan Cleijnen en H. Hermans uit de wet geassumeerde als 
wettelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Maria Cleijnen daar vader af leeft 
Guilliam Bideloo zullen verkopen ten hoogsten en ten schoonsten alle de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. een zaag Adriaen Daems, hachten Hendrick Vande Weijer, strengen Merten 

Cleijnen,  etc… 
 
Jan Van Hoeff kocht een rode koe voor 27 guldens, borg Adriaen Daems. 
Willem De Becker kocht een rode koe voor 18 guldens 10 stuivers, borg Jan Oniaerts. 
Hendrick Vande Weijer kocht den os voor 26 guldens, borg Michiel Van Bijlen. 
Jan Belmans kocht den kleinen os voor 4 guldens 5 stuivers, borg Jan Stijnen. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram den meijer L. Wuijdts, Hendrick Hermans en Dielis Menten 
schepenen deze 11 december 1797. 
 
     WLO-OGA755-104 
 
Conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij Juffrouw de weduwe wijlen den heer 
secretaris Vermeeren, 1699. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de Juffrouwe de weduwe wijlen den heer secretaris 
Vermeeren zal verkopen haar meubele goederen en effecten, met oproepen des 
stadhouder…. 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. aardewerk Jacques Paragiers, Andries de Rock, Jan Abers, Aert Wilders, Jan 

Van Blaijel, een brauw aecker Sr. Egidij,  
 
Sr. Egidij kocht een zwarte en een rode koe. 
Jan Van Kerckhoven Janssone kocht een rund, borg Adriaen Van Castel. 
 
Actum coram den stadhouder, Egidij, Joachim Matthé, Jan Douwen en Peeter Soeten 
schepenen deze 4 november 1699. L. Van Wesel. 
 
Volgt een tweede koopdag: 
Aldus gedaan en gesloten, coram den stadhouder Egidij, Peeter Soeten, Jan Douwen en 
Matthé schepenen deze 5 november 1699. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-110 
 
Conditie van de haafelijke meubelen wijlen Peeter Helsen, 1699. 
 

 
26 Olense gezinnen voor 1801: Guilhelmus Beddekery x Maria Cleynen, nr. 91, pag. 18. 
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Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen wijlen Peeter Helsen zullen 
verkopen alle de haafelijke meubelen die in het sterfhuis zullen bevonden worden en dat met 
oproepen des stadhouder … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een wan Adriaen Helsen, wateremmer Adriaen Van Loij, een melkemmer Cathlijn 

Geeben, aardewerk Pauwels Van Haudt, een ijzeren ketel Jan Springers … etc… 
 
Peeter Bacx kocht een os voor 24 guldens 5 stuivers, borg Adriaen Helsen. 
Cathlijn Geeben kocht een rode koe voor 17 guldens, borg Peeter Bos. 
 
Actum coram Joris Vervecken Jochem Matthé en Peeter Soeten schepenen deze 9 
december 1699. L. Van Wesel. 
 
Rakende het kind: boonen ende erweten, garen, twee hemden, raep saet met den pot, strooi 
… 
 
     WLO-OGA755-114 
 
Conditie van de verkochte bomen competerende Jan Van Camp en Adriaen Van Camp, 
1699. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Jan Van Camp en Adriaen Van Camp zullen verkopen 
zekere partijen van opgaande bomen in diverse kopen, met oproepen des stadhouder….. 
 
Volgt een lijst met vermelding van het aantal bomen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. Twaalfde kerf bestaande in 40 bomen gemijnd bij Andries Helsen voor zeven 

guldens 10 stuivers, borg Jan Peeters. Dertiende kerf bestaande in 30 bomen, 
gemijnd door dezelfde voor 13 guldens, borg Jan Peeters… etc. 

 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder, Sr. Egidij, Peeter Soeten, Jan Dauwen en 
Joachim Matte schepenen deze 7 december 1699. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-123 
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen der wezen wijlen Jenneken Verboven daar 
vader af leeft Peeter Keulckens, 1699. 
 
Conditie en voorwaarde ingevolge dewelke Hendrick Keulkens en Diel Menten schepenen 
uit de wet als wettelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Jenneken Verboven, daar 
vader af leeft Peeter Keulkens mede present, zullen verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis voorschreven bevonden en dat met 
oproepen des dienaar…. 
 
Volgt een lijst met de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. glaswerk Peeter Wuijdts, Jan Wouters van Meeren, Peeter Van de Weijer, … 
 
Peeter Verboven kocht een rode gremel koe voor 44 guldens. 
Den stadhouder tot Geel kocht een hoppel rode koe voor 37 guldens. 
Adriaen Verbiest kocht een zwarte gremel koe voor 37 guldens borg Merten Verbiest. 
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Adriaen Verheijen kocht een hoppel koe voor 28 guldens 5 stuivers, borg Peeter Daems. 
Jan Aerts kocht een rode koe voor 39 guldens, borg Hendrick Willems. 
Den stadhouder van Geel kocht een rode koe voor 36 guldens. 
Hendrick Willems kocht een bruine koe voor 15 guldens. 
Peeter Verboven kocht een rode vaars voor 29 guldens. 
Jan Vervecken kocht een rode os voor 14 guldens 5 stuivers, borg L. Van Wesel. 
Merten Bellens Doffen den …voor 18 guldens, borg Hendrick Hermans. 
Hendrick Van De Weijer kocht een bruine koe voor 15 guldens 5 stuivers, borg Peeter 
Diercx. 
David Papa kocht een zwart kalf voor 5 guldens 15 stuivers. 
 
Aldus gedaan en gesloten in Oolen coram L. Wuijdts meijer, Gielis Menten en Hendrick 
Hermans schepenen deze 12 maart 1699. 
 
     WLO-OGA755-127 
 
Oolen, conditie van de verkochte granen op het veld competerende Peeter Keulkens, 1699. 
 
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Verboven en Hendrick Keulkens als 
rechtelijke voogden deze wezen achtergelaten bij wijlen Jenneken Verboven daar vader af 
leeft Peeter Keulkens zullen verkopen een zekere partij van granen staande ten velde en 
dat dat in diverse kopen met oproepen des meijer… 
 
O.a. op “ den vliegh uijt “ , op “ het voldermans “ , op “ het venblock “ , op “ het 

terffland “ , op “ het moonsblocxken “ , op “ de blocxkens “ , op “ het kraens “ 
en op “ den boeckel ecker “ . 

 
Actum coram L. Wuijdts meijer, Dielis Menten en Peeter Soeten schepenen den 21 juli 1699. 
 
     WLO-OGA755-129 
 
Pappot, conditie van de verkochte haafelijke meubelen competerende de weduwe Merten 
Goor. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de weduwe Merten Goor zal verkopen haar haafelijke 
meubelen met oproepen des stadhouder.  
 
Volgt een lijst met de te verkopen goederen en de kopers met hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten twee stoelen Catelijn Verhaert, nog een stoel Jan Van Dijck, een 

smout vat Peeter Van Inthout, een vaatje Geeraert Mans, een vaatje Peeter 
Verleuffel, een lamp Jan Claes, een stoop Jan Laureijs… etc.. 

 
Jan Blaes kocht een bruine koe voor 16 guldens 14 stuivers, borg Catelijn Verhaert. 
Jan Oudenrogh kocht een zwart rund voor 14 guldens 15 stuivers. 
Jan Floris kocht een rood rund voor 5 guldens 5 stuivers, borg Jan Laureijs. 
 
Aldus gedaan coram den stadhouder Vervecken, Egidij, Jan Dauwen, Peeter Soeten en 
Matthé schepenen deze 4 december 1699. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-132 
 
Conditie van verkochte granen op het veld, competerende de erfgenamen Adriaen 
Pauwels. 
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Conditie waarop de erfgenamen Adriaen Pauwels zullen verkopen zekere partijen koren in 
differente kopen en dat met oproepen des stadhouder….. 
In totaal 7 kopen. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram Joris Vervecken, Merten Soeten en Egidij ten relaas 
schepenen deze 27 juli 1699. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-134 
 
Conditie van de verkochte granen op het veld competerende de erfgenamen wijlen Anna 
Peeters. 1699. 
 
Conditie en voorwaarde waarop de gelijke erfgenamen wijlen Anna Peeters zullen verkopen 
ten hoogsten en ten schoonsten alle man even naar en de meeste daarvoor biedende zullen 
verkopen zekere bezigheden staande ten velde en dat in differente kopen en met oproepen 
des stadhouder. 
 
Deze granen belopen in geld 324 guldens 5 stuivers. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram den heer drossaard De Rest, Sr. Egidij en Cornelis 
Verlinden schepenen deze 22 juli 1699. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-136 
 
Zoerle, conditie van haafelijke meubelen competerende Jan Douwen, 1700. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Jan Douwen zal verkopen de haafelijke meubelen hem 
competerende en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in de eersten ijzerwerk Abraham Van ….aeijck , een rooster Peeter Sterckx, 

ijzerwerk  Guilliam Willems, ijzerwerk Coenraedt Halloint, een vijzel Niclaes 
Goijvaerts, ..etc… 

 
… Tielemans kocht een rode blaer koe voor 27 guldens 5 stuivers borg Jan Van Eijnde  
Jan Neexkens Aarschot kocht een rode blaer koe voor 25 guldens 10 stuivers, borg Jan 
Vermeerberghen. 
Peeter Mertens kocht een rode koe voor 18 guldens 10 stuivers. 
Peeter Verhaeght Heijst kocht een rode koe voor 25 guldens 5 stuivers. 
Adriaen Heijlen kocht een rode koe voor 25 guldens 15 stuivers. 
Egidij kocht een rode vaars voor 23 guldens 15 stuivers. 
Van Den Bos Herenthout kocht een rode vaars voor 28 guldens 
Den meijer Van Dijck kocht een rood kalf voor 7 guldens 12 guldens. 
Peeter Bellens Heijst kocht een hoppel kalf voor 6 guldens 2 stuivers, borg Jan Verstappen. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram Joris Vervecken stadhouder, Sr. Amber. Egidij en Joachim 
Matthé schepenen deze 18 november 1700. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-139  
 
Conditie van verkochte haafelijke meubelen competerende Michiel Van Kerckhoven, 1700. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Michiel Van Kerckhoven en Corn. Van Kerckhoven als 
voogden der kinderen van Michiel Van Kerckhoven en Maeijken Van Meensel zullen 
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verkopen de haafelijke meubelen ten zijn huis bevonden en dat met oproepen des 
stadhouder… 
 
In den eersten een drink kuip Sebastiaen Verdonck, een slagh kuijpe Sebastiaen Goovaerts, 
een trese Jan Thijs, een emmer Peeter Verlinden..etc…….. 
 
Aldus gedaan deze 8 februari 1700 coram den stadhouder Vervecken, Egidij en Matthé 
schepenen. L. Van Wesel. 
 
    WLO-OGA755-141 
 
Conditie en voorwaarden van de haafelijke en meubele goederen verkocht bij de voogden 
van de kinderen wijlen Henrick Vande Goor 27 en Maijken Lauwreijs. 26 augustus 1700. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Willem Goor en Christiaen Lauwereijs als wettelijke 
voogden der achtergelaten wezen wijlen Henrick Goor en Marijke Laureijs zullen verkopen 
ten hoogsten en ten schoonsten alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. Jan Verbiest aardewerk, Adriaen Geens aardewerk, Tresia Maes aardewerk, 

Willem Goor aardewerk, Jan Molenberghs aardewerk, Maeijcken Goor 
aardewerk, Adriaen Laenen een ijzeren pan, … etc… 

 
Jan Peeters kocht een rode koe voor 28 guldens borg Adriaen Verbiest. 
Adriaen Goossens kocht een rode koe voor 23 guldens. 
Merten Verluijten kocht er een koe en Jan Van Eijnde kocht er twee koeien. 
Michiel Mens kocht er een rood kalf en Peeter Bertels ook een rood kalf. 
Willem Huismans kocht het paard voor 40 guldens en …Vennekens het veulen voor 24 
guldens  
 
Aldus gedaan coram L. Wuijdts meijer, Adriaen Peeters en Merten Meir schepenen deze 26 
augustus 1700. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-146  
 
Heultje, conditie der haafelijke meubelen van de erfgenamen wijlen Willem Diels en Peerijn 
Nijs. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Peeter Van Thielen en de erfgenamen wijlen Willem 
Diels en Paerijn Nijs zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en 
dat met oproepen des stadhouder… 
 
O.a. in den eersten 3 melkstoelen, een ijzeren pot Catlijn Diels, een haal Hendrick 

Den Vos, aardewerk Geert Van Thielen, Jan Verboom, … etc… 
 
Andries Diercx kocht een koe voor 19 guldens 10 stuivers, borg …Diels. 
Jan Van Kerckhoven kocht een rode koe voor 22 guldens 10 stuivers, borg Peeter Van 
Kerckhoven Adriaenssone. 
 
Merten Franssen kocht een rode koe voor 18 guldens 10 stuivers, borg Jan Van Kiel. 
Sebastiaen Van Thielen kocht een rode koe voor 22 guldens 5 stuivers, borg Jan De Winter. 

 
27 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Goor x Maria Laureys, nr. 936, pag. 190. 
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Sebastiaen Van Eutsel kocht een zwart hoppel rund voor 11 guldens 5 stuivers, borg Adriaen 
Boicx. 
 
Aldus gedaan deze 17 november 1700 coram Joris Vervecken stadhouder, Sr. Egidij en J. 
Matthé schepenen. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-150  
 
Conditie van de verkochte granen competerende de wezen wijlen Adriaen Van Eutsel en 
Dimpna Van Castel. 1700. 
 
Conditie ingevolge dewelke Lambrecht Van Eutsel en Jan Van Castel als wettelijke 
voogden der kinderen wijlen Adriaen Van Eutsel en Dimpna Van Castel. Item Adriaen 
Peeters en Jan Dauwen ten deze uit de wet geassumeerd als voogden der kinderen Jan 
Peeters en de voorschreven Dimpna Van Castel zullen verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten en dat met oproepen des stadhouder zekere percelen van granen en boekweit 
staande ten velde in diverse kopen. 
 
Kopers waren o.a. Lenaert Thoelen, Peeter Van Eutsel, Andries Helsen, Nicolaes 

Govaerts, Adriaen Soeters, den secretaris Ver Borghstadt, Jan Van 
Eijnde.  

 
Actum coram den stadhouder Joris Vervecken, Joachim Matthé en Jan Dauwen schepenen 
deze 19 juli 1700. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-154 
 
Conditie ingevolge dewelke Lambrecht Van Oijtsel en Jan Van Castel als voogden der 
kinderen Adriaen Van Oijtsel en Dimpna Van Castel en Adriaen Peeters en Jan Dauwen 
ten deze verkozen uit de wet als voogden der kinderen Jan Peeters en Dimpna Van Castel 
zullen verkopen alle de haafelijke goederen die er in het voorschreven sterfhuis zullen 
bevonden worden en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
O.a. aardeschotels Adriaenken Van Oijtsel, Peeter Mertens, 2 potten Maria Van 

Oijtsel, 2 melkstoelen Wilm Cuijpers, … etc … 
 
Jan Caers kocht een blaerbleke rode koe voor 36 guldens 10 stuivers. 
Maria Van Oijtsel kocht een zwarte koe voor 32 guldens 10 stuivers 
Jan Vermeerberghen kocht een zwart rund voor 20 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den stadhouder Vervecken, Jan Dauwen, Peeter 
Soeten en J. Matthé schepenen deze 12 mei 1700. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-158  
 
Conditie van de verkochte meubelen der erfgenamen wijlen Adriaen Van Oijtsel en Dimpna 
Van Castel . Item conditie van de verhuur van het huis en goederen van de voorschreven 
erfgenamen. 1700. 
 
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Lembrecht Van Oijtsel en Jan Van Castel als 
voogden der kinderen Adriaen Van Oijtsel en Dimpna Van Castel, item Adriaen Peeters 
en Jan Dauwen als voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Peeters en Dimpna Van 
Castel verklaarden bij deze te verhuren zeker huis en stal, hof en schuur met de anderen 
daaraan gelegen, te samen 4 bunders salvo. Item de weiden en driesen en hooiwas alles de 
voorschreven kinderen toebehorende aan Leonardt Toelen en Maria Van Oijtsel die deze 
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huur accepteerden voor een termijn van drie achtervolgende jaren waarvan het eerste jaar 
ingang heeft genomen te half maart gepasseerd 1700 toekomende. Belovende daarvoor 
jaarlijks te betalen in graanpacht 17 veertelen goed leverbaar koren en drie veertelen 
boekweit en in voorlijf 25 guldens. 
 
Aldus gedaan deze 12 mei 1700 coram Jan Dauwen en Peeter Soeten schepenen. L. Van 
Wesel. 
 

WLO-OGA755-160 
 
Oolen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der achtergelaten wezen wijlen 
Adriaen Verboven 28 en Anna Van Genechten. 1700. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Adriaen Verboven voor zichzelf mede als voogd met 
Peeter Van Genechten der achtergelaten wezen wijlen Adriaen Verboven en Anna Van 
Genechten. Item Mattheus Verboven en Jan Aerts zullen verkopen alle de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar …. 
 
O.a.  glaswerk Jan Verbist, aardewerk Anna Wuijts, aardewerk Catlijn Lemmens, den 

ruer Matheus Verboven, aardewerk Willem Van Eijnde, de boter teil Chatlijn Van 
Hove, de  hei zeis Cornelis Lanen, … etc … 

 
Jan Van Hove kocht een rode koe voor 25 guldens 15 stuivers borg Cornelis Lanen. 
Cornelis Lanen kocht een rode koe voor 26 guldens 5 stuivers, borg den vader van Cornelis 
Lanen. 
Mattheus Verboven kocht een hoppel koe voor 20 guldens 5 stuivers, borg Jan Meir. 
Peeter Huijsmans kocht een rode koe voor 23 guldens, borg Jan Vanden Bruel den jongen. 
Peeter Leijsen kocht een zwart vaarsken voor 14 guldens borg Jan Peeters.  
Peeter Janssens kocht een rode hoppel koe voor 28 guldens, borg Cornelis Lanen. 
Jan Van Hove kocht een kalf voor 4 guldens 15 stuivers, borg Machiel Bertels. 
Jan Hermans kocht het paard voor 37 guldens en 10 stuivers, borg Mathijs Van Geel. 
Peeter Vennekens kocht het veulen voor 30 guldens 10 stuivers, borg Peeter Voorts. 
Elisabeth Lanen kocht een koppel kiekens. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram L. Wuijdts meijer, Merten Meir en Adriaen Peeters 
schepenen deze 16 december 1700. 
 
     WLO-OGA755-164 
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen competerende de weduwe en erfgenamen wijlen 
Hendrick Verboven.1701. 
 
Condities en voorwaarden waarop de erfgenamen wijlen Hendrick Verboven zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des meijer … 
 
Item nog voor het drinkgeld van de schapen klein en groot een halve stuiver… 
 
O.a. aardewerk Jan Verswijvel, een riek Jan Verbist, twee rieken Wouter Hufkens, een 

schup Adriaen Peeters, … etc … 
 
Jan Verboven kocht een rode koe voor 20 guldens. 
Adriaen Wouters kocht een rode koe voor 22 guldens, borg Machiel Van Bijlen. 
Peeter Heijlen kocht een rode koe voor 20 guldens bij calengiering. 

 
28 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Verboven x Anna Van Genechten, nr. 3058, pag. 607. 
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Jan Geens kocht een hoppel koe voor 27 guldens, borg Adriaen Verboven tot Meeren. 
Peeter Peeters van Oosterwijk kocht een rood vaarsken voor 24 guldens, borg Hendrick 
Vanden Broeck 
Jan Leijs kocht een witte koe voor 34 guldens 5 stuivers borg Adriaen Verboven tot Meeren. 
Peeter Heijlen kocht het paard voor 51 guldens 10 stuivers bij calengiering borg. 
 
Merten Verheijen kocht zeven hamel lammeren ieder voor 3 - 3, borg Merten Heijlen. 
Merten Verheijen kocht nog zes hamel lammeren voor 3 - 10, borg Merten Heijlen. 
Jan Van Eijnde kocht zes lammeren ieder 2 - 18, borg Adriaen Helsen. 
Jan Van Eijnde kocht nog zes lammeren ieder 2- 11, borg Adriaen Helsen. 
Jan Van Eijnde kocht vijf ooi schapen ieder 4 - 12, borg Adriaen Helsen. 
Adriaen Wouters kocht vijf ooi schapen ieder 4 - 4 . 
Jan Van Eijnde kocht vijf ooi schapen ieder 4 - 2, borg Adriaen Helsen. 
Merten Verheijen kocht vijf ooi schapen ieder 4 - 5 , borg Merten Heijlen. 
Jan Verboven kocht vijf ooi schapen ieder 3- 16, bij calengiering deze koop overgelaten aan 
Merten Verheijen. 
Jan Van Eijnde kocht vijf ooi schapen ieder 4 - 11, borg Adriaen Helsen. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijdts meijer, Merten Meir en Adriaen Peeters schepenen deze 12 
januari 1701. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-169 
 
Oolen, conditie der haafelijke meubelen van de wezen achtergelaten bij wijlen Merten 
Spapen en Elisabeth Verboven gehuwden tijdens hun leven, 1701. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Adriaen Verboven en Merten Verbiest voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Merten Spapen en Elisabeth Verboven zullen verkopen ten 
hoogsten en ten schoonsten aan de meeste daarvoor biedende alle de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar… 
 
O.a. een melkemmer Michiel Van Bijlen, een teil Jan Vande Breugel, een stoop 

Merten Cuijsters, een pap ruer Peeter Vande Bruel?, een pap ketel Jan 
Goossens, een water emmer Adriaen Van de Broeck , …etc 

 
Merten Thijs kocht het paard voor 84 guldens, borg Jan Van Hoeff. 
Balthasar Goublom kocht een zwarte koe voor 17 guldens borg Merten Verbiest. 
Jacobus Geboers kocht een rode koe voor 17 guldens, borg Adriaen Wouters. 
Jan Joos kocht een rode koe voor 23 guldens 5 stuivers, borg Willem Geerts. 
Merten Cuijsters kocht een zwarte koe voor 20 guldens 5 stuivers, borg Adriaen Van 
Genechten. 
Adriaen Verboven kocht een rode koe voor 20 guldens 5 stuivers. 
Peeter Van Passel kocht een zwart rund voor 9 guldens 15 stuivers, borg Jan Van Camp. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram L. Wuijdts meijer, Adriaen Peeters en Merten Meir schepenen 
deze 4 maart 1701. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-173 
 
Oolen, conditie der haafelijke goederen verkocht bij Jan Van Dijck 29 weduwnaar wijlen 
Elisabeth Spapen. 1701. 
 

 
29 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Dijck x Elisabeth Papen, nr. 2510, pag. 500. 
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Condities en voorwaarden waarop Jan Van Dijck weduwnaar van wijlen Elisabeth Spapen 
zal verkopen alle de haafelijke meubelen hem competerende en dat met oproepen des 
dienaar … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. Aardewerk Jan Van Lommel, glaswerk Wouter Hufkens, 2 potten Michiel Bellens, 

houtwerk Merten Verbist, houtwerk Jan Meerberghen, een stand Nicolaes 
Buscop, … etc … 

 
Adriaen Woulters kocht een hoppel koe voor 20 guldens 10 stuivers, borg Jan Willems. 
Jan Van Hoeff kocht een rode koe voor 20 guldens, borg Michiel Bertels. 
Peeter Van Passel kocht een zwarte koe voor 17 guldens 10 stuivers, borg Jan 
Vermeerberghen. 
Jan Baptist Opstal kocht een rode koe voor 22 guldens, deze koe werd gecalengiert bij de 
verkoper. 
Merten Verheijen kocht een rode koe voor 17 guldens 5 stuivers, borg Cornelis Bellens. 
Jan Vande Bergh kocht een rode koe voor 18 guldens 5 stuivers, borg Adriaen Verboven. 
Jan Verbuecken kocht een rood rund voor 13 guldens, borg Peeter Van Passel. 
Peeter Goor kocht een zwart kalf voor 2 guldens 10 stuivers. 
Merten Peeters van Lichtaart kocht een bruin paard voor 118 guldens, borg Adriaen Van 
Gestel. 
 
Aldus gedaan en gesloten in Oolen, coram L. Wuijdts meijer, Gielis Menten en Merten Meir 
schepenen deze 30 juni 1701. L. Van Wesel.    
 

WLO-OGA755-178 
 
Oolen, conditie van zeker twee verkochte bomen hebbende gecompeteerd de wezen wijlen 
Peeter Peeters 30 en Anna Vermeeren, 1701. 
 
Conditie waarop Michiel Peeters zal verkopen met consent van de oppervoogden zekere 
opgaande bomen in diverse kopen, competerende de wezen wijlen Peeter Peeters en Anna 
Vermeeren en dat met oproepen des dienaar… 
 
Den eersten koop den boom aan den noordkant achter het binnenblok gemijnd bij Jan 
Wijters voor 11 guldens vijf stuivers, borg Adriaen Wouters. 
Den tweeden boom aan den westenkant, gemijnd bij Jan Wijtens voor de som van 16 
guldens 15 stuivers, borg Adriaen Wouters. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram L. Wuijdts meijer, Adriaen Peeters en Merten Meir 
schepenen deze 4 maart 1701. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA755-181 
 
Conditie van verkocht hout der wezen wijlen Adriaen Van Outsel en Dingen Van Castel, 
1701. 
 
Conditie ingevolge dewelke Lembrecht Van Oijtsel en Jan Van Castel als voogden der 
wezen wijlen Adriaen Van Outsel en Dimphna Van Castel en voogden der wezen wijlen 
Jan Peeters en dezelfde Dimphna Van Castel wijlen de minderjarige wezen van beide 
zijden dezer verkopen zeker klein hout, en schaar hout en dat met oproepen des dienaar. 
 

 
30 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Peeters x Anna Meermans, nr. 1878, pag. 379. 
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Totaal drie kopen. 
 
Actum deze 9 januari 1701 gedaan in teken der waarheid, Nicolaes Goijvaerts. 
 

WLO-OGA755-182  
 
Daemseijnde, conditie van de haafelijke meubelen competerende de weduwe wijlen Jan 
Vleugels en bij dezelfde verkocht den 6 december 1701.  
 
Condities en voorwaarden waarop de weduwe van Jan Vleugels ten deze bijgestaan met 
Peeter Soeten haar gekozen voogd zal verkopen zekere haafelijke meubelen met oproepen 
des stadhouder… 
 
O.a. een koperen keteltje Peeter Helsen, een melkemmer Nicolaes De Win, een 

smoutvat Peeter Vertommen, een smoutvat Peeter Helsen, een stroopvaatje 
Peeter Van Opstal, een boter kuip Jan Aerts, twee beitels Willem Govaerts … etc 
… 

 
Jan Govaerts kocht een rode koe voor 16 guldens, borg Peeter Soeten. 
Jan Van Kerckhoven kocht een rode vaars voor 16 guldens. 
Peeter Mertens kocht een hoppel koe voor 19 guldens 10 stuivers, borg Jan Wuijdts. 
Pauwels Van Houdt kocht voor 94 guldens het paard, borg Adriaen Van Houdt. 
Jan Peeters kocht het veulen voor 50 guldens, borg Peeter Soeten. 
 
Actum coram den stadhouder Joris Vervecken, Van Berousel en Peeter Soeten schepenen 
deze 6 december 1701. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-185 
 
Oolen, conditie van verkocht koren op het veld bij Jenneken Verheijen. 1701. 
 
Condities en voorwaarden waarop Jenneken Verheijen ten deze bijgestaan met Jan 
Verboven haar zoon zal verkopen zekere partijen van granen ten velde staande met 
oproepen des meijer en dat in diverse kopen… 
 
In totaal 16 kopen.  
 
Actum coram L. Wuijdts meijer, Gielis Menten en Merten Meir schepenen deze 20 juli 1701.  
 
     WLO-OGA755-187 
 
Oolen, conditie van verkochte haafelijke meubelen bij Maria Goor. 
 
Condities en voorwaarden waarop Maria Goor ten deze bijgestaan met Adriaen 
Veckemans 31 haar zoon en Dierck Caers als gekozen voogd zal verkopen zekere 
haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaar ….. 
 
O.a. in den eersten een riek Merten Wuijdts, een zeis Amand Schuermans, … etc … 
 
Amand Schuermans kocht het paard voor 36 guldens, borg Michiel Bertels. 
Adriaen Van Genechten kocht een rood rund voor 15 guldens, borg Adriaen Van Genechten. 
Adriaen Daems kocht een rood rund voor 10 guldens 10 stuivers, borg Jan Van Hoeff. 
Jan Van Hoeff kocht een zwart rund voor 20 guldens, borg Adriaen Daems. 

 
31 Olense gezinnen voor 1801: Andreas Vekemans x Maria Goor , nr. 2932, pag.583. 
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Peeter Belmans kocht een zwart kalf voor 5 guldens 15 stuivers, borg Jan Van Hoeff. 
Marcelis Vermeulen en Jan Van Genechten kochten elks twee hinnen. 
 
Actum coram Dielis Menten en Merten Meir schepenen in Oolen, deze 22 december 1701.  
 
     WLO-OGA755-192  
 
Oolen, condities van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Adriaen Van 
Genechten 32 daar moeder af leeft Adriaenken Verboven, 1702. 
 
Condities en voorwaarden waarop Jan Van Genechten en Willem Cluijdts voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Adriaen Van Genechten ten overstaan van Adriaenken 
Verboven moeder der wezen voorschreven zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten 
alle de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden. 
 
Item zal ieder kind hebben twee calendierssels mits betalende aan den koper voor zijn 
vromigheid twee stuivers. 
 
Akte van protest voor Sr. Peeter Hermans stadhouder der Vrijheid Geel protestant en 
weduwe en voogden van de kinderen Adriaen Van Genechten over het houden van den 
koopdag … heden gebeden. 23 november 1702. 
 
Den voorschreven stadhouder Peeter Hermans verstaan hebbende dat de voorgemelde 
weduwe tegen heden heeft te koop gesteld alle hare haafelijke goederen zoals in de conditie 
daarvan hiervoor beschreven wilde de voorschreven weduwe en erfgenamen wel adverteren 
dat zij volgens die conditie van huur bij de voorschreven comparante met wijlen Adriaen Van 
Genechten wijlen de gemelde wezen vader voor den notaris Pauli aangegaan op den 26 
februari 1699 alsnog geobligeerd zijn te continueren in haar huur tot het expireren van den 
termijn daarbij vermeld, gelijke te zien is in de kopie der zelfde conditie, waarvan alhier visie 
wordt gedaan … etc … Actum ter presentie van den meijer L. Wuijts, Merten Meir en Dielis 
Menten schepenen. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten aardewerk Cornelis Bellens, Jan Verbiest, Hendrick Menten, 

Merten Ceusters, Machiel Grootjans, … etc … 
 
Marinus Verluijten kocht een blaer koe voor 15 guldens 10 stuivers, borg Cornelis Laenen. 
Henrick Mens kocht een rode koe voor 19 guldens 10 stuivers, borg M. Verbiest. 
Peeter Verbeucken kocht een blaer koe voor 25 guldens 5 stuivers, borg Peeter Vanden 
Wijer. 
Jan Blampaerts kocht een rode koe voor 20 guldens borg Merten Cluijts. 
Cornelis Vekemans kocht een rode koe voor 18 guldens 5 stuivers. 
Peeter Peeters kocht een vaal koe voor 28 guldens, borg Peeter Vanden Wijer.  
Andries Steurs kocht een rood rund voor 12 guldens, borg Jan Aerts. 
Merten Menten kocht een rood rund voor 12 guldens, borg Hendrick Menten. 
Peeter Stijnen kocht een roden os voor 18 guldens, borg Dois Dois. 
Hendrick Menten kocht een rood kalf voor 6 guldens 10 stuivers. 
Peeter Cluijts kocht ook een rood kalf 4 guldens, borg Michiel Sergers. 
Cornelis Lanen kocht een rood kalf voor 4 guldens 10 stuivers, borg Jan Willems. 
Henrick Menten kocht een bruin zwarte merrie voor 81 guldens 
Cornelis Bos kocht een ruin paard voor 65 guldens, borg Cornelis Lanen. 
 

 
32 Olense gezinnen voor 1801: Adriaen Van Genechten x Adriana Verboven, nr. 2578, pag. 513. 
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Jan Molenberghs kocht acht schapen voor 26 guldens, borg Adriaen Derboven. 
Jan Molenberghs kocht 9 schapen à 3 - 7 samen 20 guldens 3 stuivers. 
Bernaert Stijnen kocht negen schapen voor 18 guldens 9 stuivers, borg Peeter Vande Wijer. 
Merten Bellens kocht 9 schapen voor 18 guldens 18 stuivers borg Jan Goir. 
Michiel Van Bijlen kocht 8 schapen voor 22 guldens 16 stuivers en 7 schapen voor 21 
guldens. 
Jan Molenberghs kocht 7 schapen voor 20 guldens 13 stuivers borg Adriaen Molenberghs. 
Hendrick Menten kocht een schaapsbende. 
Jan Leijs kocht den hond… 
 
Aldus gedaan ten overstaan van den meijer Wuijdts, Dielis Menten en Merten Meir 
schepenen op datum als boven. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA755-197 
 
Gelindel, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Adriaen Van Kerckhoven 
daar moeder af leeft Catlijn Papen. 1702. 
 
Condities en voorwaarden waarop Willem Van Kerckhoven en Peeter Papen als rechtelijke 
voogden der achtergelaten wezen wijlen Adriaen Van Kerckhoven daar moeder af is 
Catlijn Papen zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat 
met oproepen des stadhouder…. 
 
O.a. in den eersten een schoep Adriaen Goovaerts, een bak Machiel Papen, ijzerwerk 

Willem Van Kerckhoven, een pik Hendrick Gijsens, een spaij Jan Van Hoel, … 
etc … 

 
Jan Helsen Janssone kocht een rode koe voor 15 guldens 15 stuivers, borg Jan Helsen. 
Jan Vermeerberghen Bastiaenssone kocht een rode koe voor 17 guldens 15 stuivers, borg 
Jan Diels. 
Jan Huijskens kocht een rode vaars voor 13 guldens, borg Peeter Soeten. 
Jan Van Olmen kocht een kalf voor 2 guldens 6 stuivers. 
Catlijn Papen kocht een kalf voor 2 guldens 1 stuiver. 
Jan Goijvaerts kocht het paard voor 46 guldens, borg Willem Van Kerckhoven. 
 
Aldus gedaan deze 8 november 1702 coram den stadhouder Vervecken, Van Berouwsel en 
Peeter Soeten schepenen. L. Van Wesel. 
  
     WLO-OGA755-200  
 
Meeren onder Oolen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van wijlen Jan Van 
Hoeff, 1702. 
 
Condities en voorwaarden waarop Elisabeth Van Dijck weduwe van wijlen Jan Van Hoeff 33 
en desselfs erfgenamen namelijk Hendrick Verswijvel , Peeter Meir 34, Peeter Bertels 35 en 
Adriaen Blerincx nomine uxorum zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des dienaar… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 

 
33 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Hove x Elisabeth Van Dyck , nr.2700, pag. 538. 
34 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Meir x Maria Sprengers , nr. 1597, pag. 322. 
35 Olense gezinnen voor 1801 : Petrus Bertels x Maria Van Hove, nr. 229, pag. 47. 
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O.a. een mesthaak Adriaen Stercx, haargetouw Jan Menten, een schap Geert 
Belmans,  een smoutvat Peeter Daems, een zaaikorf Merten Menten, snijmes 
Michiel Van Bijlen … etc … 

 
Adriaen Van Genechten kocht een rode koe voor 31 guldens 10 stuivers. 
Peeter Berincx kocht een zwarte koe voor 16 guldens 10 stuivers. 
Adriaen Stercx kocht een rode koe voor 26 guldens 5 stuivers, borg Cornelis Laenen. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram L. Wuijdts meijer en Gielis Menten en Merten Meir schepenen 
deze 9 december 1702. 
 
     WLO-OGA755-204 
 
Hulshout, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van wijlen de wezen Hendrick 
Soeten. 
 
Condities waarop …Soeten en Jan Diercx in kwaliteit als voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Hendrick Soeten zullen verkopen de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des dienaar…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. in den eersten aardewerk Bavo de Ceulaer, aardewerk Berbel Diercx, een pot 

Jan Verbist, 2 potten Jan Adriaens, een vleugel Jan Diercx, … etc … 
 
Peeter Van IJsendijck kocht het paard voor 112 guldens borg Peeter Soeten. 
Den meijer Mangelschots een rode koe voor 18 guldens 10 stuivers. 
Joachim De Wit kocht een koe voor 19 guldens 5 stuivers, borg Bastiaen Van Oijtsel. 
Peeter Mesens kocht een rode koe voor 19 guldens 10 stuivers, borg Jan Van Roij. 
Peeter Sijmons kocht een rood rund voor 13 guldens. 
Peeter Diercx kocht een rode blaer koe voor 14 guldens 5 stuivers. 
Den meijer Mangelschots kocht een hoppel kalf voor 9 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer meijer Mangelschots, Adriaen Boeckx en 
Peeter Soeten schepenen deze 14 december 1702. 
 
     WLO-OGA755-208 
 
Westerloo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van wijlen Jan Boels.  
 
Condities en voorwaarden waarop Jan Laureijs voogd der voorkinderen van wijlen Jan 
Boels, daar moeder af was Elisabetha Laureijs. Item Jan Dois en Jan Boels als voogden 
van de nakinderen wijlen Jan Boels voorschreven daar moeder af was Maria Dois zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en dat met oproepen 
des stadhouder … 
 
O.a.  een melkvat Peeter Verhaert, aardewerk den stadhouder Vervecken, aardewerk 

Adriaen Boels en Jan Adriaens, een hamer Jan Verachtert, een melkemmer Jan 
Peeters … etc … 

 
Adriaen Boels kocht een rode koe voor 16 guldens 5 stuivers. 
Guiliam Eijckmans kocht een bruine koe voor 16 guldens 5 stuivers, borg Willem Van 
kerkhoven. 
Peeter Vincx kocht een rood rund voor 11 guldens 15 stuivers. 
Gommer …kocht een rode vaars voor 14 guldens , borg Peeter Mertens. 
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Jan Laenen kocht een zwart kalf voor 7 guldens 5 stuivers, borg Willem Van Kerckhoven. 
Michiel Bosmans kocht een zwart rund, borg Hendrick Van ..?.. 
Cornelis ..?.. kocht een zwart kalf, voor 3 guldens 10 stuivers. 
Peeter Vincx kocht een wit rund voor 4 guldens 5 stuivers, borg Peeter Mertens. 
Adriaen Boels kocht het zwart merrie paard voor 83 guldens en het paardsgetuig voor 2 
guldens en 10 stuivers.  
 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder, Guilliam Van Berouwsel en Egidij 
schepenen deze 14 december 1702. L. Van Wesel.  
 
Depost werd nog verkocht op de voorschreven condities het stro, hooi, haver , evi … 
 
     WLO-OGA755-213 
 
Zoerle, conditie van de verkochte granen van wijlen Lenart Toelen. 
 
Condities en voorwaarden waarop de voogden der kinderen wijlen Lenaert Thoelen zullen 
verkopen de meeste daarvoor biedende zekere partijen koren gerst ten velde staande…. 
 
In totaal 8 kopen. 
 
Coram den stadhouder Vervecken, Guilliam Van Berousel en Peeter Soeten schepenen 
deze 20 juli 1702. L. Van Wesel.  
 
Overgeteld aan Antoen Dauwen voor ongeld 17 en een halve stuiver voor het overstaan. 
 
     WLO-OGA755-215  
 
Oolen, condities van de verkochte haafelijke meubelen competerende Geert Verbiest. 1702. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge Geeraerdt Verbiest zal verkopen ten hoogsten en 
schoonsten alle zijne haafelijke meubelen met het oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. 5 voetijzers Jan Verbiest, aardewerk Peeter Peeters, een pan Jan Ruets, 2 

potten Henrick Van Hove, een riek Guilliam Verboven, ijzerwerk Peeter Vissers, 
… etc … 

 
Adriaen Coijmans (Roijmans) kocht een rode koe voor 17 guldens 10 stuivers. 
Jan Verbiest kocht een rode koe voor 18 guldens. 
Dezelfde kocht een rode hoppel koe voor 15 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den meijer Wuijdts, Dielis Menten en Merten Meir 
schepenen deze 29 november 1702. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA755-218 
 
Aan de heren drossaard en schepenen van het markizaat van Westerlo. 
 
Vertonende met behoorlijke eerbieding Anthoni Mertens en Jan Van Nuten respectieve 
voogd en toeziender over het achtergelaten weeskind bij wijlen Guilliam Mertens en 
Elisabeth Van Nuten dat zij met overstaan en bijwezen van schrifture der schepenen van 
Tongerlo op den 20 dezer lopende maand juli verkocht hebben ettelijke granen staande ten 
velde onder de jurisdictie en limieten van het markizaat van Westerlo zo men heeft 
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vernomen dat er enige difficulteiten schijnen te willen ontstaan en andermaal dezelfde 
granen hebben laten te koop gebieden…. 
 
Gezien bij de schepenen des land en markizaat Westerlo den dispositieve dezer 
aggregerende en landerende den koop der granen mits aan hun zullen betaald de rechten 
daar toe staande en dat de vertoonders in handen des heer drossaard zullen hebben af te 
leggen hunnen eed….24 juli 1702. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA755-222   [Moeilijk schrift] 
 
Westerlo, conditie van de verkochte granen der wezen wijlen Guilliam Mertens en 
Elisabeth Van Uten. 1702 
 
Aldus gedaan en geconditioneerd deze 20 juli 1702.  
 
Condities en voorwaarden waarop Anthoni Mertens en Jan Van Nuten respectieve voogd 
en toeziener over de achtergelaten wezen bij wijlen Guilliam Mertens en Elisabeth Van 
Nuten gewezen gehuwden zullen verkopen ten hoogsten en schoonsten … 
 
… gebleven aan Henrick Hermans voor 10 - 10 borg Michiel Douwen. 
Totaal 5 kopen.  
 
Nota: dat deze verkoop was gedaan ten overstaan van Schouteth en schepenen van 
Tongerlo, dan hebben de voogden die conditie alhier ter Griffie rechtelijk overgebracht , 
blijkende bij deze mede gaande … akte? … en hebben alhier gedaan den eed in kwaliteit als 
voogden der voorschreven wezen te weten Antoen Mertens en Jan Van Uten op den 24 juli 
de anno voorschreven. 
 
     WLO-OGA755-224 
 
Conditie van de haafelijke meubelen competerende de erfgenamen Peeter Turelincx, 1702.  
 
Conditie en voorwaarden waarop de voogden namelijk Adriaen Van Roije en Adriaen 
Boicx ten deze uit de wet geassumeerd der wezen wijlen Peeter Turelincx en Catlijn 
Verheijen gehuwden tijdens hun leven, zullen verkopen de heerlijke goederen ten sterfhuis 
bevonden … 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
 
O.a. een koperen ketel Peeter Janssens, aardewerk Nicolaes Govaerts Hulshout, een 

muizenval Jan Bos, ijzeren ketel Jan Diercx, aardewerk Jan Jacobs 
Bruggeneinde, een melkemmer Andries Verloije, een plekspaan Gijsbrecht 
Vande Broeck, … etc … 

  
Alexander Van Eutven weduwe kocht een rode koe voor 21 guldens 7 stuivers, borg Adriaen 
Van Roije. 
Peeter Suetweije kocht een rode koe voor 22 guldens 10 een rode koe, borg Hendrick Van 
Eutsel. 
Sr. Elincx kocht een blaer koe voor 17 guldens 5 stuivers borg Jan Br… 
Adriaen Lemmens kocht een bruin koe voor 23 guldens 10 stuivers. 
Jan Coppens kocht en rode koe voor 21 guldens borg Gijsbrecht Van El…?… 
Gijsbrecht Van Elweck ? kocht een kalf voor 6 guldens 10 stuivers, borg meijer 
Mangelschots. 
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Aldus gedaan in Hulshout coram F. Mangelschots meijer, Adriaen Boicx en Guilliam Van 
Berousel schepenen deze 9 februari 1702. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA755-228  
 
Zoerle, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van wijlen Lenart Thoelen, 1702. 
 
Condities en voorwaarden waarop de gelijke voogden namelijk Jan Toelen en Laureijs 
Verbiest van de voorkinderen wijlen Lenaert Thoelen …. Jan Toelen en Antoen Douwen 
zullen verkopen de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des stadhouder… 
 
Volgt een lijst van goederen met de vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a.  Glaswerk Adriaen Boels, aardewerk Peeter Claes, twee pottekens Geert 

Belmans,  visspaan Jan Van Hoeff, ijzeren pot Merten Soeten Strateneijnde, … 
etc … 

 
Andries Diercx kocht een zwarte koe, borg Carel Dassen  
Jan Toelen kocht een rode koe voor 19 guldens 10 stuivers 
Jan Verwerft kocht een gremel koe voor 33 guldenborg Jan Van Kerckhoven. 
Hendrick Vleugels kocht een zwarte koe voor 31 guldens, borg Adriaen Soeters. 
Peeter Janssens kocht een zwarte koe voor 27 guldens 10 stuivers, borg Diel Vande 
Vecken. 
Jan Vats? Herenthout kocht een zwarte koe voor 25 guldens, borg Laureijs Verloije 
Adriaen Van Oistaijen kocht een zwarte koe voor 22 guldens 5 stuivers, borg Adriaen 
Soeters. 
Laureijs De Pooter Herenthout kocht een zwart rund voor 10 guldens 10 stuivers, borg 
Adriaen Soeters. 
Andries Helsen kocht het paard voor 64 guldens, borg Jan De Winter ….tssone. 
 
Aldus gedaan coram den stadhouder, Gilliam Van Brouwsel en Peeter Soeten schepenen 
deze 15 maart 1702. L. Van Wesel. 
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Rijksarchief Antwerpen 

 

OGA Westerlo 756 

 

1703 - 1708 
 

 
 

 
 

WLO-OGA756-004  
 

Register van de condities van verkochte haafelijke goederen begonst metten jaren 1703. 

 
Mede register van verkochte erfgoederen en andere verhuringen begonnen metten 
voorschreven jaren 1703.  
 
     WLO-OGA756-005 
 
Conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij Jan Woulters en de erfgenamen Nicasius 
Van Eutsel. 1703. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Jan Woulters weduwnaar wijlen Anna Vos en Jan Baptist 
Van Eutsel zo voor zichzelf mede als voogd voor de wezen Nicasius Van Eutsel daar 
moeder af was de voorschreven Anna Vos zullen verkopen alle haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden … 
    
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun kosten daaraan. 
 
Ontvangen ten dag van verkoping 29 guldens  
Item betaald aan de weduwe van wijlen den stadhouder Wijnants 8 guldens één stuiver voor 
het waslicht gestaan tot de begrafenis van wijlen Anna Vos en aan den procureur Thijs in 
kwaliteit als kerkmeester op mindering van de kerk rechten zo dat de uitgave komt te 
belopen ter som van negen en twintig guldens en tien stuivers …. 
 
Aldus gedaan coram Guilliam Van Berousel en Peeter Peeters schepen deze 24 januari 
1703. 
 
Depost is nog verkocht de navolgende. Eerst twee gaffels aan Geert Helsen etc…. 
      

WLO-OGA756-016 
 
Conditie en voorwaarde waarop Merten Verachtert en Guilliam Van Berousel deze uit de 
wet gekozen voogden voor de achtergelaten wezen wijlen Carel Dassen zullen verkopen de 
erfelijke na beschreven goederen ten huize bevonden … 
 
Volgt een lijst van koopwaar met vermelding van de kopers en hun kosten daaraan.  
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     WLO-OGA756-020 
 
Ten voorschreven dag compareerde Merten Verachtert die heeft verhuurd als voogd van de 
voornoemde wezen wijlen Carel Dassen zekere woonstede gelegen alhier in de Plaatse van 
Westerlo en dat aan Anthonij Coomans voor een termijn van drie jaar … mitsgaders te 
betalen jaarlijks de som van vijf en veertig guldens te betalen in twee paijementen te weten 
de eerste half jaar Bamisse …    
 

WLO-OGA756-022 
 
Conditie waarop de erfgenamen wijlen Juffrouw Elisabeth Oijen zullen verkopen de 
haafelijke meubelen te sterfhuis bevonden met oproepen der stadhouder …. 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun kosten daaraan. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld zestig guldens acht stuivers … 
Aldus gedaan coram Guilliam Van Berouwsel en Egidij schepenen deze 5 februari 1703.  
 
     WLO-OGA756-029 
 
Zoerle Westerlo, Condities waarop Peeter Soeten zal verkopen zijn haafelijke meubelen. 
 
Kopers waren o. a. Merten Heijlen aardewerk, Peeter Lemmens aardewerk, Peeter 

Pauwels, Michiel Van Eijnde, Pauwels Souwen, Henrick Borbon … en 
vele anderen … 

 
De verkoop gebeurde in twee dagen. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Merten Bellens kocht een rode koe voor 34 guldens 10 stuivers, borg Guilliam Huijgen. 
Adriaen Vermeerberghen kocht een witte koe voor 30 guldens en 10 stuivers, borg Willem 
Van Kerckhoven. 
Franciscus Laenen kocht een zwarte koe voor 31 guldens en 10 stuivers, borg Andries 
Helsen. 
Norbert Liekens van Wiekevorst kocht een rode koe voor 28 guldens en 10 stuivers, modo 
Merten Heijlen. 
Merten Siongers kocht een rode vaars voor 26 guldens en 10 stuivers, borg Peeter Soeten. 
Guilliam Lemmens kocht een vaars voor 26 guldens 10 stuivers. 
Jan Siongers kocht een hoppel vaars voor 26 guldens en 15 stuivers. 
Adriaen Laurijs kocht een rood rund voor 10 guldens. 
 
Ontvangen ten dage zo den eerste als tweede koopdag in contant geld 136 guldens twee 
stuivers waaraan gekort werden de heerlijke rechten etc … Aldus gedaan deze 26 februari 
1703.  
 

WLO-OGA756-041 
 
Westerlo, Condities en voorwaarden waarop Jan Stevens en Hendrick … (leeg) … als 
wettelijke voogden der achtergelaten wezen wijlen Peeter Cennes ? zullen verkopen alle de 
haafelijke meubelen ten zijn sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder…  
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 19 guldens en 9 stuivers. 
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Aldus gedaan coram den stadhouder Vervecken, Gilliam Van Berouwsel en Egidij 
schepenen. 20 februari 1703  
 
     WLO-OGA756-047 
 
Oolen, Condities waarop Catlijn Schellekens weduwe van Jan Verboven, ten deze 
bijgestaan met … (leeg) … als wettelijke voogden van haar kinderen, zullen verkopen de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars….. 
 
O.a. Ten eerste aardewerk… Balthen Geudens, Jan Verherstraeten, Dinghen 

Schellekens, Nicolaes Busschops, Peeter Bauwen, Merten Keusters, Henrick 
Sijen, Jan Verbiest, Henrick Weuts, Peeter Vanden Vloedt, Jan Clijnen, Jan 
Wilms, Jan Van Dijck, Merten Snijers, Cornelis Bellens, Jan Laenen … en vele 
anderen….. 

 
Jan Van Broeckhoven kocht een rode koe voor 29 guldens 10 stuivers. 
 
Aldus gedaan deze 1ste maart 1703, coram den meijer Weuts, Dielis Menten en Merten Meir 
schepenen. 
 
     WLO-OGA756-053  
 
Condities en voorwaarden waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Anna Verstraten 
zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen der 
stadhouder… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan Verstraten zift met bonen, Adriaen Helsen aardewerk, Adriaen Meir aardewerk, Maria 
Verstraten aardewerk, Jan Verhaert glaswerk, … en meer anderen…. 
 
Aldus gedaan deze 1 m…1703, coram den meijer Weuts, Dielis Menten en Merten Meir 
schepenen. Blijft over na de onkosten 23 guldens negen stuivers die bij de weduwe zijn 
ontvangen. 
 
     WLO-OGA756-061 
 
Adriaen Govaerts kocht een rode koe voor 25 guldens 5 stuivers, borg Jan Van Eutsel. 
Jan Van Kerckhoven kocht een rode ruggel koe voor 19 guldens, borg Jan Van Kerckhoven. 
Adriaen Vande Brande kocht een rode hoppel koe voor 24 guldens 10 stuivers, borg Jan 
Vande Brande. 
Adriaen Verbiest kocht een rode koe voor 28 guldens. 
Andries Steurs kocht een zwarte hoppel koe voor 20 guldens, borg Adriaen Verbiest. 
Merten Wendricx kocht een rood rund voor 16 guldens 15 stuivers. 
Nicolaes Govarts Adriaenssone kocht een kalf voor 9 guldens 5 stuivers, borg Antoon 
Govarts. 
Nicolaes Govaerts bij calengiering een zwart merrie paard voor 93 guldens. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in courant geld 63 guldens negen stuivers waaruit 
betaald zijn de heerlijke rechten voor overstaan van den drossaard en schepenen, schrijven 
van de condities en kopie, mitsgaders voor oproepen des stadhouder ten zelfde dag….. 
 
Aldus gedaan deze 18 april 1703 voor den stadhouder Vervecken, Gilliam Van Berousel en 
Peeter Soeten schepenen. L. Van Wesel. 
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     WLO-OGA756-065 
 
Zoerle Westerlo, Condities waarop Peeter Soeten zal verkopen zeker zijn granen staande 
ten velde in verscheidene kopen…. 
 
Den eerste koop in het binnenveld is gemijnd bij Guilliam Lemmens voor de som van 16 
guldens. 
Den tweede koop in het gemelde blok is gemijnd bij Merten Hendrickx voor de som van 15 
guldens 10 stuivers….etc 
In totaal negen kopen. 
 
Ontvangen ten dag van den koopdag negen guldens en negen stuivers. Aldus gedaan en 
gesloten, coram J. Matthe en Hendrick Verswijvel schepenen ten relaas 23 juli 1703. 
 
     WLO-OGA756-067 
 
Zoerle Westerlo, Condities en voorwaarden waarop de weduwe van Dionijs Stevens ten 
deze bijgestaan met Jan Stevens haar gekozen voogd … Jan Stevens en Hendrick Peijs 
als voogden der achtergelaten wezen wijlen Peeter Cemens en Dingen Peijs zullen 
verkopen zekere granen staande ten velde de wezen competerende en dat in verscheidene 
kopen.  
 
Den eerste koop is gemijnd bij Merten Hendrickx. 
Den tweede koop is gemijnd bij Adriaen Janssens…..etc… 
In totaal elf kopen. 
 
Ontvangen van de drie eerste kopen in ongeld twee guldens en vier stuivers, waarvan 
betaald zijn de heerlijke rechten. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram Hieronimus Lepage, J. Matthe, Jan Diels en Hendrick 
Verswijvel. 24 juli 1703. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-073 
 
Meeren onder Oolen, Condities waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Peeter Peeters 
zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
dienaars, zo dat degene die na drie klopslagen zal komen te mijnen zal koper blijven… 
 
Volgt een opsomming van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Peeter Leijsen, Willem Verbraken, Elias Sijen, Geert Verbiest, Peeter 

Weuts, Jan Van Den Peere, Dielis Menten, Adriaen Peeters, Henrick 
Sijen, Peeter Wouters, Merten Soffij, Merten Helsen, Merten Cleuts, 
Jan Stijnen, Willem Goir, Peeter Huijsmans, Peeter Peeters, Cornelis 
Vande Wijer, Bartholomeus Ruts, Jan Daems, Jan Verwimp, Jan 
Meir, Guilliam Derboven, Maria Verhaert, Peeter Cools, Peeter 
Dirckx, Jan Daems, Jan Baptist Aerts, Michiel verachtert, Christiaen 
Boogaerts, Dielis Menten, Peeter Vanden Bruel, Jan Stijnen, Peeter 
Heijlen, Peeter Vanden Broeck, Christoffel Laureijs, Peeter Moons, 
Niclaes Smets, Peeter Sterckx, Jan Vennekens, Peeter Claes, Jan 
Verbiest, Amand Belmans, Adriaen Van Castel, Cornelis Peeters, Jan 
Aerts, … en meer anderen … 

 
Jan Peeters kocht er een zwarte koe voor 28 guldens, borg Henrick Vande Wijer. 
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Jan Vennekens kocht er een rode koe voor 28 guldens en 10 stuivers. 
Peeter Sterckx kocht er een rode koe voor 28 guldens. 
Dielis Menten kocht een rood rund voor 20 guldens.  
Jan Vanden Broeck kocht een kalf voor 6 guldens. 
 
Aldus gedaan deze 28 augustus 1703, coram Wuijts meijer, Henrick Hens en Michiel 
Willems schepenen. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-080 
 
Westerlo, Condities waarop de gemeente alhier zal verkopen zekere bomen staande op “ de 
scransse “ alhier en dat met oproepen des stadhouder…. 
 
Eerste koop een beuk is gemijnd bij Lenaert Stiers voor ………..   3 - 15  
Den tweede koop gemijnd bij Peeter Mertens voor ………………  3 - 1  
Den derde koop is gemijnd bij Jan Boonen voor …………………  6 - 0  
Den vierden koop is gemijnd bij François Hermans voor ……….  3 - 2  
Den vijfde koop is gemijnd bij Jan Boonen voor …………………  6 - 10  
Den zesde koop is gemijnd bij Gilliam Borghers…………………  6 - 3 
Den zevende koop is gemijnd bij Mr. Henrick Roovers voor ……  5 - 17   
Den achtste koop is gemijnd bij Mr. Henrick Roovers voor ……..  3 - 12  
 
Aldus gedaan coram Hieronimus Lepage, Joachim Matthe schepenen. 22 november 1703. 
 
     WLO-OGA756-082 
 
Plaetse van Westerlo, Conditie waarop de voogden der voor- en nakinderen van wijlen Jan 
Gauckens zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden…. 
 
Enkel de condities van de verkoopsvoorwaarden, en geen vermeldingen van verkochte 
goederen. 
 
     WLO-OGA756-083 
 
Oolen, Condities en restrictie waarop de erfgenamen van wijlen Cathlijn Voirts zullen 
publiekelijk voor alle man verkopen alle de haafelijke meubelen bevonden ten sterfhuis en 
dat met oproepen des dienaars de meest biedende zal alzulk gekocht goed genieten. 
 
Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Nicolaes Van Doninck, Balten Govaers, Jan Van Genechten, Merten 

Van Genechten, Maria Vorts, Peeter Vorts, Hendrick Vorts, Michiel 
Van Bijlen, Hendrick Verboven, Peeter Dirckx, Adriaen Hens, 
Hendrick Haverheijns, Guilliam Van Dijck, Adriaen Verheijen, Adriaen 
Verachtert, Merten De Ceuster, Peeter Boogaerts, Geeraert Truijens, 
Merten Huijsmans, Doctor Verbiest … en vele anderen … 

 
Op de voorstaande condities zijn op heden den 8 februari alsnog publiekelijk verkocht 
wegens de voorschreven erfgenamen de navolgende meubilaire effecten … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan 
gemaakt. 
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Actum ten dage voorschreven, coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Hendrick Heijns 
schepenen met oproepen van den dienaar Hermans op den 9 februari 1704. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-104 
 
Condities waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Antoni Vermeerberghen zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
stadhouder. 
 
In den eerst aardewerk gekocht bij Gilliam Vermeerberghen. 
Aardewerk, Peeter Vanden Goir… etc. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Matthijs Van Hout kocht een zwarte koe voor 16 guldens 
Hendrik Gaukens kocht een roede koe voor 19 guldens 5 stuivers. 
Peeter Mertens kocht een runde voor 9 guldens 10 stuivers. 
Den Doctor Lepage kocht een plank voor 5 stuivers… etc.. 
 
Ontvangen ten dage der koopdag in contant geld acht guldens en elf stuivers. 
 
Aldus gedaan coram den heer De Rest drossaard, Lepage, Matthe, Jan Diels en Hendrick 
Verswijvel schepenen deze 20 december 1703. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-111 
 
Oolen, Condities waarop Jan Van Eijnde zal verkopen zijne haafelijke meubelen hem 
competerende, met oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan 
gemaakt. 
 
Geert Helsen van Daemseijnde kocht er een rode koe voor 22 guldens, borg Adriaen Van 
Castel. 
Adriaen Verachtert kocht er een rode koe voor 24 guldens en 10 stuivers, borg Jan Cluijts. 
Jan Meir kocht er een rode koe voor 24 guldens. 
Adriaen Woulters kocht er een zwarte gremel (koe) voor 20 guldens 10 stuivers, borg Peeter 
Goor. 
Geert Belmans kocht een bleke rode koe voor 4 guldens borg Michiel Van Bijlen. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 35 guldens en zes stuivers. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Hendrick Hens en Michiel Willems schepenen dezen 5 
januari 1704. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA756-116 
 
Condities waarop de erfgenamen wijlen Willem Wuijdts zullen verkopen zekere opgaande 
bomen met nog enige vaten bieen…..(bijen)  
 
Ten eersten drie vaten bijen zijn gemijnd bij Jan Pauwels voor 5 guldens 6 stuivers. 
Tweede koop drie vaten bijen zijn gemijnd bij Adriaen Verboven voor 7 guldens 1 stuiver. 
Derde koop drie vaten bijen zijn gemijnd bij Jan Van Roije voor 4 guldens….etc totaal 8 
kopen. 
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Ontvangen ten dag der koopdag de som van veertien guldens. 
Aldus gedaan coram den stadhouder Vervecken, Jan Diels, J. Matthe schepenen ten relaas 
deze 26 februari 1704. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-119 
 
Daemseijnde Westerlo. Condities waarop Geerard Helsen en Adriaen Van Genechten als 
wettelijke voogden der kinderen wijlen Gerard Helsen daar moeder af leeft Anna Van 
Genechten zullen verkopen al de haafelijke meubelen der voorschreven wezen en moeder 
competerende en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Jan Van Kerckhoven kocht een rode koe voor 33 guldens 
Den doctor Lepage kocht een rode koe voor 28 guldens 5 stuivers. 
Goosen Lambrechts kocht een rode koe voor 29 guldens saldo Anna Nuijens, borg Adriaen 
Govarts. 
Hendrick Gijben, kocht een rood rund voor 17 guldens, borg Guilliam Vermeerberghen. 
Geert Helsen koopt een rood kalf voor 10 guldens 15 stuivers. 
 
Aldus gedaan deze 3 april 1704, coram H. Lepage, J. Mathei, Jan Diels en Hendrick 
Verswijvel schepenen. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-124 
 
Daemseijnde Westerlo, Condities waarop Geeraerd Helsen en Adriaen Van Genechten als 
wettelijke voogden der wezen daar moeder af leeft Anna Van Genechten zullen verkopen 
zekere granen staande ten velde en dat in verscheidene kopen. 
 
O.a. op “ het binnenblock “, op “ het achterste binnenblock “, een plek gerst in “ 

het binnenblock “, een plek gerst achter “ het binnenblock “, een plek evie met 
den haver …. 

 
Aldus gedaan deze 21 juli 1704, coram den heer drossaard, Jan Diels en J. Matthe 
schepenen. 
 
     WLO-OGA756-128 
 
Oolen, Condities waarop Adriaen Van Den Eijnde en Peeter Goir voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Jan Van Eijnde 36 en Anna Jongelinckx zullen verkopen zekere 
granen staande ten velde en dat in verscheidene verkopen. 
 
Den eerste koop in “ het nieuwblock ” werd gemijnd bij Jan Daems voor……………. 12 - 10 
Borg Michiel Willems. 
Den tweede koop in hetzelfde blok werd gemijnd bij Jan Daems voor ………………... 12 - 10  
Borg Michiel Willems. 
Den derde koop in hetzelfde blok werd gemijnd bij Adriaen Wouters voor………….. 15 - 0 
Borg Merten Bellens. 
Item een koop koren in hetzelfde blok werd gemijnd bij Nicolaes Busschops voor… 7 - 0  
Borg Jan Vande Bruel. 
Volgen verdere kopen. 

 
36 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Eijnde x Anna Jongelinx , nr. 2438, pag. 488.  
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Ontvangen ten voorschreven dag van ongeld zonder hetgeen nog niet is betaald acht 
guldens dertien en een halve stuiver. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-131 
 
Condities waarop den heer drossaard en de regeerders des lands en markizaat Westerlo 
naar voorgaande informaties en drie presentaties van datum 26 augustus 1704 en na 
voorgaande openbare brieven van executie van datum 25 augustus 1704 van zekere akte 
van verklaringen gedecreteerd bij de commissarissen van den Souvereine Raad van Brabant 
van 5 juni laatstleden tussen Adriaen Van Houdt impetrant 37 ter ene en den drossaard en 
regeerders des lands en markizaats Westerlo ter andere, zullen verkopen alle de meubelen 
en effecten toebehorende Adriaen Van Houdt gewezen collecteur tot Gelindel om daaraan 
te verhalen het voorschreven gedecreteerde verklaren ter somme van 589 guldens 11 
stuivers als rest aan de gemeente van Gelindel over zijne collecteboek, alles op de manieren 
navolgende. 
 
Eerst werd het koren verkocht per veertel … etc … 
 
     WLO-OGA756-135 
 
Vertoond reverentelijk Joannes Ferdinandus Goossens gehuwd met Maria Catharina De 
Ceuster als wettelijke voogd van zijn minderjarige zuster Anna Theresia Goossens enig 
kind benevens hem remonstrant van wijlen Anna Barbara Van Roosbroeck daar vader van 
is Marten Goossens mede vertoonder ten deze, verklarende hoe dat dezelfde wees vader 
had gelicht verscheidene obligaties als namelijk vooreerst een kapitaal van 250 guldens 
courant ten behoeve van Peeter Mesens inwoner van Wiekevorst, bij akte obligatoir daarvan 
gepasseerd voor de notaris F. Van Dijck en zekere getuigen op datum van 30 maart 1759. 
 
Item een ten kapitaal van 200 ten behoeve van Willebrord Huijpens inwoner van Herentals. 
Item een ter kapitaal van 100 guldens ten behoeve van Jan Stercx en tot slot een van 30 
guldens kapitaal ten behoeve van Joanna Maria Lemmens, maken te samen ter somme 
van 600 guldens. 
 
Nu is het zo dat den voorschreven wezenvader door de voorschreven rentheffers 
geïnterpelleerd tot goedenis of reëel effecten, zo is het dat dezelfde staat te vallen in grote 
kosten ter oorzaak de goede de wezen competerende zijn gelegen onder Westerlo alwaar 
dezelfde subject zijn … Dewelke de remonstranten verder staan te leiden excessieve kosten 
verzoeken om in deze gevallen te mogen verkopen twee percelen erven gelegen in de 
Cathovenstraete, groot omtrent een half bunder en d’ ander gelegen omtrent de Capelle Ter 
Voort, groot een derdel. 
 
Zo heden de wezenvader die vermeende bij testament met zijne vrouwe gemaakt 
geautoriseerd te zijn tot koeling van de schulden te verkopen en profijtelijk te zijn de gemelde 
obligaties bij middel van verkoop van percelen van erven. De koopsommen monteerden ter 
somme van 696 guldens….. 
 
     WLO-OGA756-137 
 
Condities van verkoop van zekere hofstede gelegen tot Schaatsbergen onder Oolen gedaan 
bij Hendrick Vande Broeck 38 en Merten Heijlen. 20 september 1703. 
 

 
37 Impetrant: eiser. 
38 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Van Den Broeck x Catharina Smets, nr. 2429, pag. 486. 
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N° 1. 
 
Op heden den 20 september 1703 compareerde den eerzamen Hendrick Vande Broeck en 
Martinus Heijlen, welke eerste comparant bekenden verkocht te hebben aan den 
voorschreven Merten Heijlen een perceel erve en dat ter presentie van de getuigen 
nagenoemd en de hofstede gelegen tot Schaetsbergen, groot 120 roeden gelijke hetzelfde 
gelegen is onder Oolen. Oost “ den Schaetsberghschen aert “, zuid Jan Cloodts, west 
Pauwels Oijen en noord den kopers erve en dat verkocht peertscoop steertscoop zonder 
hoogen of verdieren en dat voor de som van 193 guldens te betalen ten dage der goedenis 
welke zal geschieden na drie zondagse kerkgeboden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Willem ’t Sijen en Jan Peijs als 
geloofwaardige getuigen. 
 
     WLO-OGA756-140  
 
Condities van zeker schaarbos verkocht bij Joachim Verlinden nomine uxoris en dat aan 
Adriaen Vermeerberghen gelegen tot Zoerle onder Westerlo. 
 
N° 2. 
 
Condities ingevolge dewelke Joachim Verlinden en Anna Helsen zijn huisvrouw zullen 
verkopen zeker bos, gelegen tot Zoerle onder Westerlo. Palende oost de Breestraat, zuid 
verkopers erve, west verkopers erve en noord Hendrick Verswijvelt en dat met hoogen of 
verdieren. 
 
Verkocht aan Adriaen Vermeerberghen voor een som van 120 guldens en stelde daarop 31 
hoogen en is hij na de kaarsbranding op datum van 22 januari 1704 koper gebleven. 
 
     WLO-OGA756-144 
 
Condities van zeker huis verkocht bij de volgende wijlen Carel Dassen gestaan in de 
Plaatse alhier 1704. Jacques Govaerts is koper.  
 
Condities en voorwaarden waarop Laureijs Verboven en Merten Verachtert als wettelijke 
voogden der achter gelaten wezen wijlen Carel Dassen met aggregatie van de heren 
wethouders alhier zullen verkopen zeker huis en hof de voorschreven wezen competerende, 
gestaan en gelegen in de Plaetse alhier. Palende oost Jacques Govarts, zuid de 
voorschreven Plaetse, west Juffrouwe Cecilia Wellens en noord den heer Ambrosius Egidij. 
 
Op al de voorschreven condities zo heeft den palmslag ontvangen den heer doctor Lepage 
voor de som van 400 guldens tellende daarop 15 hoogen. Actum 9 januari 1704. 
Ten voorschreven dag heeft op den voorschreven koop Jacques Govarts gesteld 20 
hoogen. 
 
Op den vijfde februari 1704 is de kaars van ‘s heerenwege ontstoken en is deze met den 
uitgang der zelfde Jacques Govaerts als laatste hoger koper gebleven, acute in collegio.  
L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA756-148 
 
N° 3.  
 
Den heer drossaard en schepenen des lands en markizaats Westerlo ordonneren aan 
Adriaen Van Houdt gewezen collecteur tot Gelindel dat hij zal hebben en betalen 120 
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guldens met intrest aan Nicolaes Baeten, die hem anno 1698 in rekeningen zijn ten laste 
gelegd en dat binnen den tijd van 12 dagen na sommatie dezer, op pene van executie. 
 
Actum in collegio van schepenen deze 8 januari 1704. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-149 
 
Condities van de verkochte meubelen van Adriaen Van Houdt bij vorm van executie. 1704. 
 
N° 4. 
 
Condities waarop den heer drossaard en wethouders alhier zullen verkopen de haafelijke 
meubelen en effecten van Adriaen Van Hout na voorgaande sommatie en presentaties en 
executie en dat uit kracht van zekere ordonnantie tot dezelfde zijn last, gegeven bij de 
wethouders alhier van datum 8 januari 1704 om daaraan te verhalen 120 guldens met intrest 
die moet betalen aan Nicolaes Baethen, collecteur van Gelindel in zijn rekeningen van 1698 
ten lasten gelegd, uitwijzende in dezelfde rekeningen.  
 
     WLO-OGA756-151 
 
Condities van zeker perceel erve “ het rencken “ genaamd, verkocht bij de voogden der 
wezen wijlen Adriaen Govaerts waarvan koper is Antoen Douwen. 1704. 
 
N° 5. 
 
Op heden deze 24ste dag den maand april 1704 zo compareerden voor mij ondergetekende 
en in de presentie van de getuigen onder genoemd de voogden van de onmondige kinderen 
wijlen Adriaen Govarts geassisteerd met de heren oppermomberen van Westerlo namelijk 
Antoni Govarts en Jan Soeten om alhier te mogen verkopen zeker een stuk land gelegen 
tot Gelindel en dat tot aflegging der schulden waarmede verder onkosten worden vermeden, 
namelijk “ het rencken “ groot 60 à 70 roeden salvo justo. Palende oost Anton Govarts, west 
Michiel Douwen en Merten Soeten.  
 
Item dit goeden zullen verkocht worden met hoogen en verdieren… Zo heeft gekocht dit 
voornoemde perceel erve Antoni Douwen en dat voor de som van 54 guldens. 
 
     WLO-OGA756-157 
 
Octrooi voor Peeter Cools q.q. en de erfgoederen van Adriaen Van Hout. 
 
Philips bij de gratie Gods Coninck van Castillie van Loon, van Arragon etc…. Hertog van 
Lothrijck van Brabant, van Limbourgh, Markgraaf van het H. Rijk etc… Onze Lieve en 
beminden die schepenen van Westerlo Saluut. 
 
Wij hebben ontvangen die supplicatie van Peeter Cools inhoudende dat hij in kwaliteit van 
voogd der kinderen van Jan Schellens en Maria Cools uit kracht van vonnis of executorus 
op zeker slot van rekeningen ten laste van Adriaen Van Hout mede voogd der zelfde 
kinderen muterende in drie posten aldaar uitgetrokken 341 gulden 9 stuivers één blank, 
hebbende doen doen behoorlijke sommatie, drie presentaties in executie, afpandingen en 
kerkgeboden ten einde van verkoop dezelfs haafelijke meubelen tegens den 24 april 
laatstleden geen het minste verhaal en hadden kunnen vinden, nog enige effecten om te 
verkopen, niet tegenstaande de afvlakkingen die er aan de voorschreven Adriaen Van Hout 
gedaan in presentie van den secretaris en schepenen die geen effecten verklaarden te 
kunnen aanwijzen, om dat hij wegens de gemeente was geëxecuteerd en koopdag 
gehouden als te zien was bij het relaas van den stadhouder Joris Vervecken en officier 
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Adriaen Vande Poel in der voegen dat hem suppliant geen ander expediënt opstond als zijn 
recours te nemen op de erfgoederen des voorschreven Adriaen Van Hout, bestaande in 
een schuur en binnenblok, groot drie dagwanden gelegen aan de Pleijn tot Gelijnde onder 
Westerlo met nog drie zullen of dagwanden land genaamd “ den rieijck “ benevens het huis 
en binnenblok aldaar ook gestaan en gelegen, zuid aan de voorschreven Pleine, mitsgaders 
andere goederen of renten achtergelaten om te kunnen rescontreren 39 het slot van 
rekeningen ten behoeve van de voorschreven wezen, dan alzo de evitien en verkopingen 
van de erfgoederen bij executie ten platte landen lang dikwijls worden geprolongeerd 40 en 
middelerwijl door de proprietarissen zodaniglijk ontblood dat die bijna in de onkosten komen 
te versmachten, zo keerde den suppliant hem tot ons, ootmoedelijk biddende ten einde onze 
geliefde hem te permitteren om uit kracht van het voorschreven vonnis de erfgoederen des 
voorschreven Adriaen Van Hout tot verhaal van de voorschreven slot van rekeningen te 
verkopen met twee zitdagen en kaarsbrandingen van 14 tot 40 dagen na voorgaande 
publicaties…. 
 
Gegeven binnen onze stad Brussel onder den grote zegel die wijlen onze Heer en oud oom 
van Glorieuze memorie Carel den tweede die God genadig hij gebruikt heeft in deze landen 
van herrewaarts over en wij gebruiken zullen tot dat den onzen zal wezen geschreven den 
16 mei 1704. 
 
Collata concordat, quod attestor Theod. Lambert Thijs notaris publicus. 
 
     WLO-OGA756-164 
 
N° 6. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke uit kracht van brieven van octrooi van datum 
16 mei 1704, ondertekent Loijens met twee proclamaties of kerkgeboden en zitdagen voor 
14 tot 40 dagen alleenelijk met den uitgang der brandende kaars de nabeschreven goederen 
wegens Peeter Cools te koop gesteld worden aan de meestbiedende ten hoogste en de 
meeste profijten van den proprietarissen, om daar aan te verhalen zeker slot van zijn 
rekeningen in de voorschreven brenger van (het) octrooi vermeld, met de kosten daarom 
gedaan en alsnog te doen. 
 
In den eersten dat de koper of kopers schuldig en gehouden zullen wezen de prijs of 
kooppenningen te configureren in goede geëvalueerde gelden volgens de plakkaarten van 
zijne Maj. te griffie ons secretariaat alhier binnen 14 dagen na het branden der kaars zonder 
enige contradictie… 
 
Partijen van goederen competerende de… Adriaen Van Houdt en Cathlijn Schellens. 
Ten eerste zekere schuur en binnenblok, groot drie zillen, gelegen tot Gelindel. Palende oost 
Henr, Cols ? huisveld, zuid de Pleijn of straat, west de erfgenamen Michiel Bosmans cum 
suis en noord Anthon Govaerts. 
Item alsnog drie zillen land genaamd “ den rieijck “ insgelijks aldaar gelegen. Palende oost 
Adriaen Van Eijnde, zuid Paulus Van Hout, west Jan Verbiest en noord de erfgenamen P. 
Dauwen. 
Item huis en binnenblok aldaar insgelijks gestaan en gelegen. Palende oost Geert Verbiest, 
zuid de Pleijn, west hun voorschreven schuur en noord Geert Verbiest. 
Alles compte-rendu den voorschreven Adriaen Van Hout en Cathlijn Schellens gehuwden 
met alsnog een weide en heide insgelijks hun competerende en gelegen tot Gelindel. 
 
Op 10 mei 1704 is gehouden den eersten zitdag naar voorgaande publicaties… 

 
39 Rescontreren: vereffenen.  
40 Geprolongeerd: uitstelling van betalingen. 
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Compareerde den impetrant doende blijken van de proclamaties en kerk geboden alhier, 
respectievelijk gedaan door den stadhouder en dienaar tegen den 25 juni laatstleden met 
behoorlijke interval van tijd … te verkrijgen met uitgang der brandende kaars mits welke den 
impetrant gevende op dezelfde goederen 400 guldens verdiend den koop alsnog verhoogd 
met drie hoogen … 
 
Den heer drossaard alhier met Jan Diels schepen van Gelindel protesteren in forma en 
tegen den voorschreven kaarsbranding en verkoop terwijl Adriaen Van Houdt voor zijn 
achterheid aan die van Gelindel opgedragen heeft voor de Raad van Brabant ingevolge een 
koopdag daar over gesteld ingevolge het vonnis daarvan zijnde ……. 
 
     WLO-OGA756-167 
 
Condities van de goederen competerende Adriaen Van Houdt die worden verkocht uit 
kracht van open brieven van octrooi. 1704. 
 
Den impetrant met den procureur Thijs niet tegenstaande hetgeen voorschreven is 
persisteren bij den verzochte kaarsbranding en goedenis ten behoeve van de gene bij 
uitgang der kaarse zullen kopers zijn….. 
 
Op 23 september 1704 is de kaars van ’s heerenwege ontstoken onder protestatie bij 
drossaard en schepenen hier boven gedaan op de voorschreven goederen en is met den 
uitgang der zelfde den impetrant q.q. koper gebleven om en voor de som van vier honderd 
gulden en drie hoogen of ver dieren. Actum on collegio scabinorum. L. Van Wesel.  
       
     WLO-OGA756-168 
 
Condities van de haafelijke meubelen verkocht bij de erfgenamen Jan Van Dijck en Maria 
Sieghers, de anno 1705. 
 
N° 1. 
 
Condities en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen wijlen Jan Van Dijck en Maria 
Sieghers gehuwden tijdens hun leven, zullen verkopen al de haafelijke meubelen en de 
effecten ten sterfhuis bevonden en dat degene die na drie slagen zal komen te mijnen zal 
koper blijven…. 
 
In den eersten enig brandhout is gemijnd bij Jan Wuijts voor 4 stuivers….etc….. Verder volgt 
een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Merten Van 
Dijck kocht er een rode koe voor 34 guldens, en een rode vaars voor 20 guldens en 10 
stuivers. 
 
Ten dage der koopdag ontvangen de som van 37 guldens 15 en een halve stuiver. Actum 
coram H. Lepage en J. Matthe getuigen deze 18 maart 1705. 
 
     WLO-OGA756-179 
 
Condities van de haafelijke meubelen van het sterfhuis Sebastiaen Euskens. 1705. 
 
N° 2. 
 
Condities waarop men zal verkopen de haafelijke meubelen van het sterfhuis van wijlen 
Sebastiaen Euskens. (Nuijskens)  
 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 110 

Kopers waren o.a. Maeijken Van Hout, Cathlijn Verstappen, Elisabeth Swolfs, Jan Van 
Luffel, Merten Heijlen, Geert Belmans, Peeter Klaes, Jan Helsen, 
Marijke Peeters, Jan Helsen, Geert Belmans, Hendrick Verswijvel, … 
en meer anderen … 

 
Peeter Mertens kocht een zwarte koe voor 27 guldens 15 stuivers, borg Jan Marinus Smets. 
Adriaen Horemans kocht een bruine koe voor 21 guldens borg Jan Lemmers. 
Adriaen Van Kerckhoven kocht voor 54 guldens den os, borg Bastiaen Van Kerckhoven. 
Hendrick Verswijvel kocht voor 1 gulden 6 stuivers een kalf. 
 
Ten dage van de koopdag ontvangen dertig guldens en zeventien stuivers. 
Actum, coram 19 mei 1705. 
 
     WLO-OGA756-186 
 
Afscheid van de wezen achtergelaten bij Catharina Van Moll en Hendrick Borbon. 1705. 
 
N° 3. 
 
Op heden 16 december 1705 voor stadhouder en schepenen compareerde Jan Van Moll als 
voogd der achtergelaten wezen wijlen Catharina Van Moll. Item François Borbon als 
voogd van de voorschreven achtergelaten wees met naam Elisabeth Borbon daar vader af 
leeft Hendrick Borbon ter ene zijde. Den voorschreven Hendrick Borbon ter andere zijde, 
welke comparanten verklaarden dor interventie van de schepenen en andere goede mannen 
tot akkoord gekomen zijn nopende de haafelijke meubelen aan de voorschreven wees 
verstorven door de aflijvigheid van haar voorschreven moeder. 
 
Dat hij tweede comparant schuldig en gehouden is de voorschreven wezen tot drie in het 
getal met namen Maria Verachtert en Hendrick Verachtert en Anna Elisabeth Borbon te 
onderhouden van kost en drank, lenden en wullen, ziek en gezond… hen te laten leren lezen 
en schrijven … van Hendrick Verachtert te laten leren een eerlijk ambachten dat tot 
dezelfde wezen zullen gekomen wezen tot den ouderdom van 20 jaren en dan aan de 
voorschreven wezen te geven nieuwe hemden met alsnog zes andere hemden, uit gelapt en 
nog ieder een nieuw kleed … en verder nog te geven als zij zullen gekomen zijn tot de 
voorschreven ouderdom 80 guldens in geld, gelijk dat alsdan volgend de plakkaarten 
gangbaar wezen zal en is geconditioneerd dat hij tweede comparant met betalen den intrest 
van zeker twee honderd guldens obligatie gelicht op de gronden tot … gelegen zolang hij 
daarvan de touchte zal trekken….. 
Ingeval één of meerdere van de wezen kwam te overlijden voor de ouderdom van de 
voorschreven leeftijd…. 
 
Integendeel van dien zal den voorschreven tweede comparant profiteren al de haafelijke 
meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en mogen baggeren in “ den quarecken 
bemd “ voor zijn jaarlijkse provisie een halve roede, mits vullende loffelijk 13 kuilen en hij zo 
voor de haafelijke meubelen daar de troebele tijden werd te kwijt gemaakt en gediscuteerd, 
in dat geval zullen zij eerste comparanten daar in doen enige moderatie. 
 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken en Joachim Matthe schepenen, dag, maand en jaar als 
boven. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-189 
 
Scheiding en deling van de kinderen en erfgenamen wijlen Matthijs Vermeerberghen en 
Dingen Govarts. 1705. 
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N° 4. 
 
Condities waarop zijn gescheiden en gedeeld de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen 
Matthijs Vermeerberghen en Dingen Govarts, die zij als volgt. 
 
Eerste kavel het huis met den hof en het voorhoofd gelijk het is getekend benevens den 
euseldrup van de schuur en de haag die door den hof loopt, blijft aan den hef, gestaan tot 
Daemseijnde. 
Item een heide over de Tongelsche straat en moet deze kavel van haar geven 175 guldens 
tot betaling van de schulden en bovendien nog te geven aan de vijfde kavel twaalf guldens 
tien stuivers eens. 
En is deze eerste kavel bevallen na voorgaande loting aan Adriaen Van Kerckhoven als 
man en voogd van Elisabeth Vermeerberghen. 
 
Tweede kavel, de schuur met het voorste binnenblok gestaan tot Daemseijnde. 
Item de heide gelegen aan “ de ruijsheije “ ?, “ de wiep “ ? genaamd en moet deze kavel 
van haar geven 25 guldens tot betaling van de schulden en daar en boven nog te geven aan 
de vijfde kavel 12 guldens en tien stuivers. 
En is deze kavel na voorgaande loting bevallen aan Adriaen Govarts als voogd van Anna 
Vermeerberghen. 
 
Derde kavel “ het achterste binnenblock “ daar bij de heiden genaamd “..?..heije “ Item het 
eussel bij “ het lanck erve “. En is deze kavel bevallen aan Jan Vermeerberghen als voogd 
van het weeskind wijlen Catharina Vermeerberghen met naam Dingen Cools. 
 
Vierde kavel, het voorste van “ den boonhoff “. Oost Jan Woultens, zuid Jan 
Vermeerberghen, west Gilliam Vermeerberghen en noord Jan Van Eutsel. Item “ het dele 
broeck “. Item de helft van “ de voorste heije “ alzo genoemd en moet deze kavel van haar 
geven tien guldens aan de vijfde kavel en is deze vierde kavel bevallen aan Jan Douwen als 
man en voogd van Dingen Vermeerberghen.  
 
Vijfde kavel, de na zijde van “ den boonhoff “. Palende oost Jan Woultiens, zuid de 
erfgenamen Hendrick Govaerts, west zijns zelfs achterste bos en noord Jan Douwen. Item  
“ den elteren ” bos daaraan gelegen met de andere helft van de “ voorste heije “ en moet 
deze kavel trekken van den eerste kavel, twaalf guldens tien stuivers en van den tweede ook 
twaalf guldens tien stuivers en van den vierde trekken alsnog tien guldens. En is deze 
voorschreven vijfde kavel gekozen bij Jan Vermeerberghen. 
 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder, Hieronimus Lepage, Joachim Matthe, 
Hendrick Verswijvel en Jan Diels schepenen des lands en markizaat Westerlo. 29 december 
1705. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-194 
 
N°5.  
 
Condities volgens dewelke Adriaen Govarts en Jan Vermeerberghen als voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Matthijs Vermeerberghen en Dingen Govarts. Item Marten 
Cools en den voorschreven Jan Vermeerberghen zo voor hun zelf en als voogden van het 
weeskind Jan Cools en Catharina Vermeerberghen. Item Jan Douwen als man en voogd 
van Dimphna Vermeerberghen. Item Adriaen van Kerckhoven als man en voogd van 
Elisabeth Vermeerberghen zullen verkopen alle de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
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Peeter Mertens kocht er een rode koe voor 25 guldens 15 stuivers, borg Merten Hermans. 
Jan W… kocht een koe voor 20 guldens, borg Jan Huijsmans. 
Claes Franssen kocht een rode os voor 12 guldens 15 stuivers, borg Adriaen Van 
Kerckhoven. 
Jan Cools kocht bij calengiering, den zwarte os voor 10 guldens 5 stuivers, borg Merten 
Hermans. 
Claes Franssen kocht een kalf voor 3 guldens. 
 
Alhier nog betaald zeven guldens zestien stuivers een halve als restant aan Dingen Govarts 
… Aldus gedaan coram J. Vervecken stadhouder, H. Lepage, J. Matthe, Jan Diels en 
Hendrick Verswijvel schepenen. 29 december 1705. 
 
Volgt een lijst van verkochte opgaande bomen…… 
 
     WLO-OGA756-206 
 
Conditie van de haafelijke meubelen wijlen Matthijs Vermeerberghen en Dingen Govaerts. 
1705 
 
Scabinale akten d’ anno 1703 - 1704 - 1705 
 
1703, 1 akte 
1704, 6 akten 
1705, 5 akten    
 
     WLO-OGA756-207 
 
Oolen, Conditie waarop Adriaen Helsen en Michiel Van Bijlen voogden der wezen 
achtergelaten bij Jan Verherstraeten 41 daar moeder af is Catlijn Heijlen, zullen verkopen al 
de heerlijke meubelen ten sterfhuis bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Jan Van Dijck kocht voor 17 guldens 10 stuivers een rode koe, borg Christiaen Boogaerts. 
Adriaen Daems kocht een rode koe voor 15 guldens 5 stuivers, borg Jan Van Hoef. 
Merten Van Bijlen kocht voor 20 guldens 5 stuivers een zwarte koe. 
Dezelfde kocht een rode koe voor 24 guldens 5 stuivers. 
Dezelfde kocht een rood kalf voor 5 guldens. 
Peeter Deckers kocht het paard voor 47 guldens, borg Henrick Verboven. 
 
Actum coram L. Wuijdts meijer, Hendrick Heijlen en Michiel Willems schepenen. 23 januari 
1706. 
 
     WLO-OGA756-216 
 
Akkoord aangegaan tussen de voogden der achtergelaten wees wijlen Conrad Halloind en 
Elisabeth Bartholomeus ter ene, de weduwe van wijlen den voorschreven Conrad 
Halloind alsnu getrouwd met Peeter Van Meerbeeck ter andere zijde. 23 februari 1706. 
 
N° 2. 

 
41 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Verheirstraeten x Catharina Heylen, nr. 3188, pag. 632. 
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Alzo er tussen de voogden van zekere wees geexprocureerd bij wijlen Coenraedt Aloin en 
Elisabeth Bartholomeus ter ene en de weduwe van dezelfde Coenraedt Aloind hertrouwd 
met Peeter Van Meerbeke ter andere enig verschil was ontstaan over de achtergelaten 
meubelen, waarover ook te voren was enig akkoord of uitkoop gemaakt en dat de zaak voor 
de wethouders alhier zo ver was geïnstrueerd dat dezelfde stond in zwaar proces te komen, 
zo zijn de partijen hierin door tussen spreken van de schepenen en goede mannen tot 
akkoord gekomen op de manieren navolgende. 
 
Te weten dat de voogden zullen naar hun nemen het achter gelaten kind of wees en 
dezelfde te alimenteren, zo en gelijk Coenraedt Aloind voorschreven zich daarvoor 
verbonden had, met conditie dat Peeter Van Meerbeke en Adriana Van Outsel weduwe 
wijlen Coenraedt Aloin alsnu gehuwden, zullen betalen als het kind zal gekomen zijn tot den 
ouderdom van 22 jaar volgens den voor deze gemaakte uitkoop de som van 50 guldens en 
verder voor uitkoop van zijn vaderlijke weg en onderhoud hetgeen hij nog zoude moeten 
hebben doen aan het voorschreven kind om te genieten de volle haave, zo hebben zij ook 
beloofd te geven de som van 150 guldens te betalen of af te leggen met dertig guldens 
jaarlijks….. 
 
Item is verder besproken dat het kind of wees van nu af zal genieten een gouden aqius dei, 
een gouden ring een zilveren lepel die het kind tot een gift was gegeven, hiermede in 
vriendschap verkopen … etc … 
 
Actum coram Joris Vervecken stadhouder met den heer drossaard, H. Lepage, J. Matthe, 
Henrick Verswijvel en Jan Diels schepenen in collegio deze 23 februari 1706. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-221 
 
N° 3. 
 
Condities waarop Peeter Verlinden ten deze bijgestaan met Hendrick Verswijvel voogd uit 
de wet, die voor zijn minderjarige kinderen zal verkopen de haafelijke meubelen hem en zijn 
kinderen toebehorende op de manieren navolgende… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o. a. Pauwels Van Hout, Jan De Winter, Jan Verlinden, Adriaen Lemmens, 

Adriaen Vermeerbergen, Peeter Vande Poel, Peeter Mertens, 
Hendrick Douwen, Cornelis Caers, Cornelis Ceulemans, Niclaes 
Sterckx, Catlijn Soeten, Amand Verellen, Guilliam Lemmens, Jan 
Vande Vecken, Henrick Vanden Bruel, Henrick Wijnants, Peeter 
Wijnants, Diel De Winter, Adriaen Janssens, Olivier Goijvaerts, 
Guilliam Wilms, Peeter Peeters, Jacobus Schafraets, Jan Diels, … 

 
Verkoop van het vee:  
 
Peeter Vande Poel kocht er een rode koe voor 28 guldens 15 stuivers, borg Andries 
Verlinden. 
Bastiaen Van Kerckhoven kocht een rode koe voor 18 guldens, borg Adriaen Van 
Kerckhoven. 
Jan Dauwen kocht een rood rund voor 9 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Douwen. 
 
Aldus gedaan deze 5 maart 1706, coram d’ officie, Jan Diels, J. Matthe en Henrick 
Verswijvelt schepenen. L. Van Wesel. 
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WLO-OGA756-227 
 
Oolen, conditie van zeker perceel hooiwas verkocht bij de voogden van het weeskind wijlen 
Guilliam Van Hoeff 42 en Maria Vermeulen, koper waren Peeter Puls en Jan Otten. 23 
maart 1706. 
 
N° 4. 
 
Condities ingevolge dewelke Jan Van Hoeff en Jacobus Vermeulen te koop stellen 
publiekelijk voor alle man en aan den meestbiedende zeker perceel erve, bestaande in 
hooiwas gelegen op “ het steen “ onder Oolen. Competerende het weeskind wijlen Guilliam 
Van Hoeff en Maria Vermeulen gehuwden tijdens hun leven. 
 
Jan Daems heeft den palmslag bekopen van dit perceel hooiwas voor 67 guldens en stelde 
daarboven vier hoogen deze 20 februari 1706. Item op deze datum stelde Pauwels Oijen 
acht hoogen bij. Op 23 februari heeft Peeter Puls en Jan Otten te samen nog op de 
voorschreven koop 10 hoogen gesteld. 
 
     WLO-OGA756-232 
 
Condities van verkochte bestialen van Peeter Helsen bij vorm van executie over alzulk geld, 
die heeft doen verkopen Hendrick Bourbon, borgmeester op 27 maart 1706. 
 
De bestialen blijven ten huize van Henrick Bourbon die dezelfde bestialen ander werf zal 
mogen verkopen … 
Item een zwarte koe gemijnd bij Peeter Heijlen voor zes guldens. 
Item een rode koe gemijnd bij Peeter Heijlen voor 15 - 10 
 
Aldus coram Joris Vervecken stadhouder, J. Matthe en H. Lepage ten relaas schepenen 
deze 27 maart 1706. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA756-233 
 
Condities van de verkochte goederen competerende de wezen wijlen Adriaen Van 
Kerckhoven daar moeder af leeft Cathlijn Spapen. 13 april 1706. 
 
N° 6. 
 
Condities en voorwaarden waarop Willem Van Kerkhoven en Peeter Spapen als voogden 
der achtergelaten wezen wijlen Adriaen Van Kerkhoven daar moeder af leeft Catlijn 
Spapen met consent van ons oppervoogden, zullen verkopen zeker huis en de schuur met 
de landen en weiden daaraan, groot in het geheel dertien zillen, reserverende dezer koop 
zeker perceel van erve genaamd “ de putten “ en “ het putten bloxken “, zo en gelijk 
hetzelfde huis met appendentie en dependentie gelegen zijn onder Gelindel. Palende oost 
het straatje naast “ de coren hoeff “, zuid en west het Godshuis van Tongerlo en noord Jan 
Helsen Janssone. 
 
Item zekere weide … zuid de Wimpe  
Item zekere heide en land groot een bunder. Palende oost Guilliam en Jan Helsen, zuid het 
Godshuis van Tongerlo, west Jan Verbiest. 
Item een perceel erve genaamd “ den palenaer ?… “ groot drie zillen. Palende oost Jan 
Verbiest, zuid de erfgenamen Henrick Soeten, west Niclaes Wauters en noord ’S 
Heerenstraete. 

 
42 Olense gezinnen voor 1801 : Wilhelmus Van Hove x Maria Vermeulen , nr. 2716, pag. 541. 
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Item een perceel erve genaamd “ het cornelis bloxken “ groot anderhalve zille salvo. 
Palende oost Jan Helsen Janssone, zuid de erfgenamen Andries Van Uten, west de 
erfgenamen Adriaen Soeten en noord de erfgenamen Jan Verbiest. 
 
Item worden deze goeden verkocht voor vrij en onbelast, behoudens een halster koren aan 
den H. Geest van Tongerlo en op 100 guldens kapitaal aan Christiaen Goossens 
voorkinderen daarop uitgaande blijkende bij constitutie voor de schepenen geregistreerd op 
datum van 25 februari 1705. 
 
Merten Wendricx is koper gebleven na de kaarsbranding op 13 april 1706. L. Van Wesel.  
 
      WLO-OGA756-237 
 
Condities van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Goossen Helsen. 15 april 
1706. 
 
N° 7. 
 
Condities waarop Jan Helsen en Geert Van Hout voogden der achtergelaten wezen wijlen 
Goossen Helsen zullen verkopen de haafelijke meubelen in het sterfhuis bevonden dat met 
oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Joris Heijselberghs kocht er een zwarte koe voor 33 guldens 5 stuivers, ongeld 1 gulden 13 
stuivers, borg Jan Vermeerbergen Bastiaenssone. 
Adriaen Govaerts kocht een rode koe voor 28 gulden ongeld 1 gulden 8 stuivers, borg 
Merten Hermans. 
Geert Van Hout kocht er een zwarte koe voor 27 guldens en tien stuivers, borg Jan Helsen 
voogd 
Andries Govaerts kocht een vaal rund voor 13 guldens 10 stuivers, borg Bastiaen Govaerts. 
Andries Govaerts kocht een hoppel run voor 17 guldens, borg Bastiaen Govaerts. 
Guilliam Van Eijnde kocht een rood kalf voor 10 guldens, borg Jan Toelen. 
Nicolaes Heremans? kocht een zwart kalf voor 7 guldens 15 stuivers, borg Jan Wilms. 
 
     WLO-OGA756-250 
 
Scheiding en deling van de kinderen wijlen Hendrick Blamparts. 6 mei 1706. 
 
N° 8. 
 
Scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen wijlen Hendrick Blampaerts, 
namelijk tussen Jan Van Kiel als voogd van Dimphna Blampaerts en Guilliam Vermaelen 
als man en voogd van Anna Blampaerts, en zijn de kavels aan ieder bevallen zo en gelijk 
hierna is volgende. 
 
Voor de eerste kavel werd gesteld het huis en hof met het land daaraan gelegen, groot een 
sille salvo, gelegen tot Heultje. Oost Guilliam Vermaelen, zuid en west de straat en noord 
ook de straat. En is deze eerste kavel gekozen bij Dimphna Blampaerts bijgestaan met Jan 
Van Kiel haar voogd. 
 
Voor de tweede kavel werd gesteld zeker half bunder land, gelegen tot Heultje. Palende oost 
Jan De Becker, zuid de straat, west d’ swerts cavelken ? “ en noord de Rijstraat ? En is 
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deze tweede kavel bevallen aan Anna Blampaerts bijgestaan met Guilliam Vermaelen 
haar man. 
 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder, Joachim Matthe en Hendrick Verswijvel 
schepenen deze 6 mei 1706. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-253 
 
Westerlo, conditie van de verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen 
Goossen Helsen. 20 juni 1706. 
 
N° 9. 
 
Condities waarop Jan Helsen en Geert Van Houdt als voogden der achtergelaten wezen 
wijlen Goossen Helsen zullen verkopen zekere partij van graan op het veld en dat met 
oproepen des stadhouder. 
 
O.a. eerste koop is gemijnd door den heer doctor voor 5 guldens tien stuivers. 

tweede koop gemijnd bij Cornelis Verlinden… 
In totaal werden er dertien kopen aangeboden. 

 
Boven de rechten van den lijfkoop heeft den voogd Jan Helsen ontvangen de som van 3 
guldens en negen stuivers. 
 
Aldus gedaan deze 20 juni 1706, coram den stadhouder Vervecken, H. Lepage en J. Matthe 
schepenen. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-258 
 
Condities van een verkocht huis met de aangelegen erve bij de voogden van Anna 
Margareta Van Bijlen, gestaan in de Plaatse van Oolen. 6 juli 1706. 
 
N° 10. 
 
Conditie waarop Jan Diels en Christiaen Van Bijlen als voogden der wees wijlen Jeroen 
Van Bijlen 43 en Catlijn Diels gehuwden tijdens hun leven, met naam Anna Margarita Van 
Bijlen, op aggregatie van de wethouders van Westerlo als oppervoogden hebben verkocht, 
zeker huis, stal en hof met een perceel erve achter in het binnenblok gelegen, groot te 
samen omtrent drie zillen, gestaan en gelegen alhier in de Plaatse van Oolen. Palende oost 
Merten Van Bijlen, zuid dezelfde Merten Van Bijlen, west Jan Verbiest en noord de straat, en 
dat aan Adriaen Goossens alhier present en deze koop accepterende en belovende 
hiervoor te betalen boven de drie honderd guldens kapitaal wisselgeld die hij is nemende tot 
zijn last en de voorschreven wees …. aan Jan Goossens honderd negentien guldens 
courant geld … 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen dezen 
eerste juli 1706. L. Van Wesel. 
 
Depost stelde de meijer Wuijts nog drie hoogen bij  
 
Op heden 6 juli is de kaars van ’s heerenwege ontstoken op deze koop en is dezelfde 
Adriaen Goossens met den uitgang koper gebleven. L. Van Wesel. 
 

 
43 Olense gezinnen voor 1801: Hieronimus Van Bylen x Catarina Dils, nr. 2316, pag. 465. 
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     WLO-OGA756-261 
 
Men contight en laet aen ieder weten dat ingevolge de open brieven van octrooi 
geïmpetreerd in de Soevereine Raad van Brabant van 22 maart 1706, ondertekent Loiiens 
ten verzoek van Sr. Nicolaes Durant koopman en ingezetene der stad Antwerpen door mij 
onderschreven alsnu vernieuwt wordt het eerste kerkgebod en proclamatie van den 18 april 
laatstleden gedaan om op 22 dezer maand juni toekomende uit kracht en ten verzoek als 
boven tot mijn huis te verkopen de erfgoederen in dezelfde brieven van octrooi vermeld, 
competerende de weduwe en erfgenamen wijlen Lenaert Wellens en dewelke toe geleide 
verkoop volgens het voorschreven kerkgebod en proclamatie was uitgesteld voor één 
maand, op het verzoek van dezelfde weduwe en erfgenamen met belofte van de Ue 
gedecreteerde erfgoederen ten behoeve den impetrant te zullen verkopen, doch zonder 
effect. 
 
In den eerste een perceel erve van omtrent twee bunder alhier tot Westerlo. Oost Elisabeth 
Marccelli, zuid den advocaat Luijten, west “ de Zeptloop “ en noord den heer markies. Item 
omtrent tien zillen land Leenroerig gelegen achter Berchom. Oost een straatje voor 
Vaerendonck naar het broek, zuid den heer markies, noord de Broeckstraete, west Anna 
Verstappen en IJken Beckmans of zo wie met andere percelen hun competerende gelegen 
en palende als in den Leenboek iduque volgens conditie ter secretariaat berustende. 
 
Actum 13 juni 1706. Ondertekent Joris Vervecken Stadhouder. 
 
Den ondergeschrevene meijer des Laethoff Eijnthoutham verklaarde de informatie van het 
biljet waarvan hierboven staat kopie te hebben, gedaan ten huize en aan de erfgenamen 
wijlen Lenaert Wellens in persoon met relaas deze 15 juni 1706. 
Peeter Van Eijnde. 
 
     WLO-OGA756-263 
 
Conditie van verkoop voor Sr. Nicolas Durant important van octrooi en de weduwe en 
erfgenamen wijlen Lenaert Wellens. 6 juli 1706. 
 
N° 11. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke uit kracht van originele open brieven van 
octrooi op datum van 22 maart 1706, met twee voorgaande kerkgeboden alleenlijk met 
uitgang der brandende kaars wegens Sr. Nicolas Durant ingezeten koopman der stad 
Antwerpen te koop gesteld wordt de nageschreven gearresteerde partijen van goederen aan 
de meestbiedende om daaraan te verhalen als in de voorschreven brieven van octrooi en de 
kosten daarom gedaan en alsnog te doen. 
 
Ten eerste omtrent twee bunders erve alhier. Oost Elisabeth Marccelli, zuid den advocaat 
Luijten, west “ de Zeptloop “ en noord den heer markies. 
Item omtrent tien zillen land leenroerig gelegen onder deze parochie achter Bergom. Oost 
een straatje van Vaerendonck naar het broek, zuid den heer markies, noord de Broeckstraat 
en west Anna Verstappen en Eijcken Boeckmans of zo wie ander met gelijk perceel gelegen 
en palende als in de leenboek van zijne Excellentie den heer markies. 
Op 22 juni 1706 alzo de voorschreven weduwe en erfgenamen hebben geëffectueerd 
hunnen voorschreven verzoek en toegelegde verkoop van de gemelde percelen ten behoeve 
des importants zo is tegen heden het eerste kerkgebod en proclamatie vernieuwt als blijkt bij 
relaas des stadhouder alhier op zegel, mitsgaders d’ insinuatie daarvoor gedaan door de 
meijer Peeter Van Eijnde …. 
 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 118 

Ingevolge de voorschreven condities afgeroepen het perceel land bij “ de spikdoren “ 
cijnsroerig is gemijnd voor 35 guldens door de procureur Thijs als gelaste van den 
important stellende nog boven het kapitaal van 162 guldens ten behoeve van den important 
en afgeroepen zijnde het perceel laanroerig gelegen is gemijnd bij den voorschreven 
procureur Thijs als gelaste als boven voor 200 guldens behalve 500 guldens salvo 
wisselgeld daarop ten behoeve van de Sr. Kanunnik Harts en Maria … weduwe Cnoops, 
stelde daarboven nog een hooge. 
 
Actum in collegio scabinorum 22 juni 1706. present de weduwe wijlen Lenaert Wellens in 
persoon. L. Van Wesel. 
 
Op 6 juli doet den procureur Thijs gelaste van den impetrant blijkt bij schriftelijk relaas des 
stadhouder … kerkgebod tegen hodie en kaarsbranding gedaan te zijn, mits de insinuatie 
van de weduwe en erfgenamen wijlen Lenaert Wellens … 
 
     WLO-OGA756-268 
 
Akkoord aangegaan tussen Peeter Ooms en de erfgenamen wijlen zijne eerste huisvrouw 
Anna Dierckx. 
 
N° 12. 
 
Alzo Peeter Ooms eerst in huwelijk zijnde geweest met Anna Dierckx waarbij hij heeft 
verwekt twee kinderen en dat dezelfde kinderen zijn aflijvig geworden minderjarig na de dood 
van hun moeder, sustinerende hierom de voorschreven Peeter Ooms vader van zijne 
voorschreven minderjarige kinderen te hebben de touchte in de goederen bij hun 
achtergelaten en de helft van dezelfde goederen erfelijk benevens de andere erfgenamen 
signanter Barbara Dierckx, de kinderen wijlen Cathlijn Dierckx en Jan Dierckx, alle 
respectieve zusters en broer wijlen Anna Dierckx en om moeilijkheden en verschillen te 
voorkomen, zo is het dat op heden deze 16 juli 1706 voor den heer drossaard en schepenen 
des lands en markizaat Westerloo compareerden den voornoemde Peeter Ooms ter ene, 
Barbara Dierckx ten deze bijgestaan met haar bejaarde zoon Andries Van Kerckhoven. 
Item Jan Vermeerberghen als vaderlijke voogd zijner kinderen verwekt bij zijn eerste 
huisvrouw Catlijn Dierckx. Den voorschreven Andries Van Kerckhoven als voogd van de 
voorschreven Jan Dierckx ter andere, verklaarden door interventie van de schepenen en 
andere goede mannen zijn tot akkoord gekomen in de voegen en manieren navolgende. 
 
Peeter Ooms in eigendom transporterende alzulke 100 guldens kapitaal gekomen uit hoofde 
van dit sterfhuis die hij gezamenlijk was heffende op Adriaen Bruers … etc…. 
 
Aldus gedaan coram den heer J. De Rest drossaard, J. Matthe en Henrick Verswijvel 
schepenen. 
 
     WLO-OGA756-272 
 
Oolen, conditie van de verkochte granen op het veld, competerende de wezen wijlen Jan 
Verhestraten. 19 juli 1706. 
 
N° 13. 
 
Condities waarop de voogden der achtergelaten wezen wijlen Jan Verhestraten, daar 
moeder af leeft Catlijn Heijlen, signatuur Adriaen Helsen en Merten Van Bijlen zullen 
verkopen zekere percelen van granen staande ten velde. 
 
O.a. op “ het loosblock “, op “ het kreupeleijns “, op “ het leen “ … 
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In totaal werden er zes kopen aangeboden. 
Ontvangen den dag der koopdag drie guldens negen en een halve stuiver. 
 
Aldus gedaan coram den meijer Wuijts, Henrick Hens en Michiel Willems schepenen van 
Olen deze 17 juli 1706. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-277 
 
Oolen, condities van de verkochte granen op het veld pretenderende de weduwe en 
erfgenamen Jan Stijnen. 22 juli 1706. 
 
N° 14. 
 
Condities waarop Anna Verhaert weduwe van wijlen Jan Stijnen 44 ten deze bijgestaan met 
Guilliam Grietens haar gekozen voogd en Michiel Willems ten deze uit de wet 
geassumeerde, benevens Peeter Stijnen en Jan Stijnen te samen zullen verkopen zeker 
graan staan op het veld. 
 
In totaal werden er twaalf kopen aangeboden. 
Den twaalfsten koop is gemijnd bij Peeter Stijnen voor 8 guldens. 
 
Ontvangen den dag der koopdag vier gulden 17 stuivers een halve. 
 
Aldus gedaan coram den meijer Wuijts, Henrick Heijns en Michiel Willems schepenen deze 
22 juli 1706. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA756-282 
 
Oolen, conditie van de verkochte meubelen wijlen Catlijn Van Hoeff. 26 juli 1706. 
 
N° 15. 
 
Condities waarop de meijer en schepenen van Oolen na voorgaande renunciatie van het 
sterfhuis van Catlijn Van Hoeff, gedaan bij de voogden te weten Adriaen Verboven en Jan 
Van Genechten der achtergelaten wezen wijlen Peeter Verboven en de voorstaande 
Cathlijn Van Hoeff zullen verkopen de ene helft van de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden de voorschreven de andere helft en dat met oproepende dienaars. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Eerste koop het graan ten velde, daarna de verkoop der haafelijke meubelen. 
 
Ten dag der koopdag ontvangen een som van acht guldens. 
Aldus gedaan coram den meijer Wuijts, Henrick Heijns en Michiel Willems, schepenen deze 
26 juli 1706. 
   

WLO-OGA756-288 
 
Conditie van de verkochte koeien uit kracht van vonnis competerende de weduwe van Jan 
Bruijnseels. 6 oktober 1706. 
 
N° 16. 

 
44 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Steynen x Anna Verhaert, nr. 2182, pag. 439. 



Westerlo Condities 1655 – 1715  Pagina | 120 

 
Conditie ingevolge dewelke Jan Cools na voorgaand sommatie en drie presentaties in 
executie uit kracht van vonnis zal verkopen de haafelijke meubelen van de weduwe van Jan 
Bruijnseels als te verhalen de som van 45 guldens in het voorschreven vonnis vermeld met 
de kosten deze gesloten. 
 
In den eersten werd volgens de voorschreven conditie voorgesteld een rode koe en is na 
afroepen van de stadhouder gebleven aan Jan Co…voor 1 gulden en acht stuivers. 
Item werd nog opgeroepen een rode koe en is gebleven aan dezelfde voor twaalf guldens 
Item is opgeroepen een rood rund en is ingemijnd bij dezelfde voor 4 guldens. 
 
Aldus gedaan coram Jacques De Rest drossaard, Hieronimus Lepage en J. Matthe 
schepenen deze 6 oktober 1706. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-292 
 
Conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Adriaen Govarts, daar 
moeder af leeft Catlijn Soeten. 
 
N° 17. 
 
Conditie waarop Abraham Govarts en Jan Soeten als voogden der kinderen achtergelaten 
bij wijlen Adriaen Govarts. Item Peeter Soeten en Jan Bruijnseels als voogden der 
kinderen achtergelaten bij wijlen Jan Bruijnseels daar moeder af is en leeft Catlijn Soeten, 
zullen verkopen de haafelijke meubelen der voorschreven kinderen en wezen competerende. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Thiels kocht een rode koe voor 15 guldens 5 stuivers, borg Merten Helsen. 
Adriaen Van Kerckhoven kocht een rode koe voor 25 guldens borg Hendrick Snijers. 
Augustijn Swolfs kocht een rood kaf voor 11 guldens borg Merten Soeten. 
Jan Wauters kocht een kalf voor 9 stuivers. 
 
Ontvangen ten dag der koopdag de som van 7- 12 … 
 
Actum coram Hieronimus Lepage en Joachim Matthe schepenen deze 23 oktober 1706.  
 
     WLO-OGA756-301 
 
Conditie der haafelijke meubelen der wezen wijlen Adriaen Bruijndoncx en Sybilla 
Eijcken, 22 november 1706 
 
N° 18. 
 
Conditie waarop de voogden, namelijk Jan Van Den Bruel en Jan Diels ten deze uit de wet 
gekozen der achtergelaten wezen wijlen Adriaen Bruijnendoncx en Sibilla Eijcken zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. twee melk teilen, aardewerk, potten voetijzers, emmers, boterteil, een vat, 

ijzerwerk, een hengsel, manden, ijzeren ketels, een koperen ketel, een korf, een 
haal, stoelen, de wan, een zak, de koeiketel, den kruiwagen, schapraai, een 
bedde, … etc …. 
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Ten dag der koopdag ontvangen vijftien guldens en acht stuivers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd deze 22 november 17..?.. coram den stadhouder Vervecken, 
Jan Diels en J. Matthe schepenen. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA756-307 
 
Obligatie voor Catharina Spapen die ten haar behoef heeft verleden Merten Wendricx.  
27 november 1706. 
 
N° 19. 
 
Op heden deze 27 november 1706 voor mij ondergeschreven schout des land en markizaat 
Westerlo en de getuigen nagenoemd compareerden Merten Wendricx dewelke verklaarde 
ontvangen te hebben uit handen van Catharina Spapen, tegenwoordige dienende op het 
kasteel alhier een som van vijftig guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zijn huis en binnenblok gelegen 
onder Gelindel “ de meijereije “ genaamd, groot omtrent een half bunder. Palende oost Jan 
Helsen, zuid en west den prelaat van Tongerlo en noord Jan Helsen Janssone. 
 
Den ondergeschrevene als actie en transport hebbende van wijlen Catharina Spapen 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Hendrick Wendricx als voogd der wezen 
wijlen Sebastiaen Horemans daar moeder van was Anna Catharina Wenricx de som van 
vijftig guldens courant in voldoening van de kapitalen hiervoor staande met de verlopen 
intresten consenterende in de cassatie. Actum 5 februari 1754. 
 
     WLO-OGA756-310  
 
Oolen, conditie der haafelijke meubelen van Adriaen Butters 45 en Elisabeth Daems 
gehuwden, verkocht op 4 december 1706. 
 
N° 20. 
 
Conditie waarop Adriaen Butters en Elisabeth Daems gehuwden zullen verkopen al de 
haafelijke meubelen en dat met oproepen des dienaars. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
Ten dage van den koopdag ontvangen acht guldens en negentien stuivers een halve. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den meijer Wuijts, Hendrick Heijns en Michiel Willems 
schepenen deze 4 december 1706. 
 
     WLO-OGA756-314 
 
Conditie waarop Jenneken Vanden Broeck zal verkopen al haar haafelijke meubelen en dat 
met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Ten 
dage der koopdag ontvangen zeven guldens twaalf stuivers. 
 

 
45 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Butters x Elisabeth Dames, nr. 377, pag. 76. 
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Aldus gedaan en gepasseerd coram de stadhouder Vervecken en J. Matthe schepenen deze 
7 december 1706. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-318 
 
Conditie van ‘ de waeghe ‘ 46 waarvan pachter is Peeter Van Inthoudt. 18 januari 1707. 
Verpachting van ‘ de waege ‘ begonnen 1 januari 1719. 
 
Condities of voorwaarden ingevolge dewelke de regeerders van het markizaat en Vrijheid 
Westerlo zullen voor alle man verpachten de ‘ de waeghe ‘ ter vrije merkte van Westerlo op 
den 18 januari 1707. 
 
In den eersten zo wordt het profijt van ‘ de waege ‘ verpacht voor alleman aan de meest 
biedende mits stellende goede en sussistante borge dezer jurisdictie bedwangbaar. 
Item zal den pachter jaarlijks betalen aan den rentmeester (aan den dienende borgmeester) 
van den Coninck tot Antwerpen… Item zal deze verpachting termineren met drie jaren 
waarvan de regeerders gezamenlijk dezelve wilden voorlaten toekomen en het eerste zal 
vallen te Nieuwjaar 1708. 
 
Item zal de pachter voor waeghgeld van ieder stuk boter één oord niet wegende boven de 
veertig pond van meerder gewicht à rate van tien oortjes of twee stuivers eenen halve van 
geld honderd pond, insgelijks ook van de ander koopmanschappen. Item zo zal de pachter 
gehouden zijn in staat te stellen de na gespecificeerde gewichten met de bilnaden in zijn as 
… of van het verloren der valeur betalen …?… 
 
Item zo zal volgens het verkregen octrooi des Conincx niemand mogen leveren enig 
verkochte boter binnen Westerlo, zo daarvan betaald te hebben herwegge of den goeden 
moet verkregen te hebben van den pachter. Item zo zal den pachter benevens de dienaars 
van justitie vermogen … te lasten op de controventeurs van de ordonnantie of octrooi op dit 
stuk gegeven, zo dat zulks nog calengieringe en consulteren de boter en de … in het 
Keurboek verwijzen verdelen als in het zelfde. 
 
Item dat niemand ten dag der markt zal mogen verkopen enige boter, hetzij op dezelfde 
markt, dewelke altijd zal beginnen van acht tot twaalf uren. En zal ten dien einde de pachter ‘ 
de waeghe ‘ zo lang moeten gereed houden op de markt. Verder alles op de oude en 
voorleden condities en ordonnantie zo aan nopende de wollen als andere 
koopmanschappen. Op alle de voorschreven condities is’ de waeghe ‘ voor alle man op de 
markt opgeroepen door den stadhouder Joris Vervecken en is dezelfde gemijnd bij Peeter 
Van Inthoudt voor de som van 18 guldens jaarlijks. 
 
Actum deze 18 januari 1707, coram Joachim Matthe schepen en den stadhouder Joris 
Vervecken. 
 
     WLO-OGA756-329 
 
Oolen, condities van de verkochte haafelijke meubelen der wezen Cornelis Doos. 
27 januari 1707. 
 
N° 4. 
 

 
46 Waeghe, waag: gebouw waar van overheidswege goederen gewogen worden. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 123 

Condities waarop Dielis Doos en Peeter Huijsmans als voogden der kinderen Cornelis 
Doos 47 daar moeder af leeft Margriet Huijsmans, zullen verkopen de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden op de manieren navolgende…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
In den eersten 2 stock bijen gekocht door Peeter Huijsmans voor 6 guldens 5 stuivers. 
Kochten nog bijen (2 stock bijen): Jan Van Genechten, borg Dielis Menten, dezelfde met 
borg Dielis Menten, item Henrick Hermans, borg Jan Van Lommel, item Peeter Van 
Genechten, borg Dielis Menten, item Michiel Van Doninck, item Peeter Boogaerts, borg 
Michiel Willems, item Peeter Van Genechten, borg Dielis Menten. 
 
Merten Bellens kocht voor 27 guldens en 15 stuivers een koe, borg Michiel Willems. 
Peeter Willems kocht de stier voor 14 guldens borg den meijer Wuijts. 
 
Ten dage der koopdag ontvangen zestien guldens en negentien en een halve stuiver. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den meijer Wuijts, Michiel Willems en Hendrick Heins 
schepenen deze 27 januari 1707. 
 
     WLO-OGA756-333 
 
Oolen, condities van zeker perceel erve verkocht bij Maria Peeters en Adriaen Van Gestel, 
daar koper van is Michiel Sergers. 18 februari 1707. 
 
N° 5. 
 
Op heden deze 18 februari 1707 zo zal Maria Peeters bijgestaan met Adriaen Van Gestel 
haar man verkopen een perceel erve gelegen onder het graafschap van Oolen, geheten  
“ het evie block “. Palende oost Merten Bellens, zuid het straatje, west Jan Baeten en noord 
de erfgenamen Merten Wouters.  
 
Aldus verkocht voor 150 guldens aan Machiel Serghers en stelde de koper hierop nog 20 
hoogen, Peeter Wouters twee hoogen, Michiel Sergers nog één hooge… 
 
Ondertekende: Adriaen Van Ghestel, Adriaen Wouters, Machiel Sergers, Peeter 

Bellens. Maria Peeters verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 

WLO-OGA756-335 
 
Oefening in het schrijven … A B C … 
 
     WLO-OGA756-337 
 
Conditie van zeker perceel erve Govaertsgoed tot Oolen, verkocht bij den meijer Wuijts van 
Oolen, verkocht bij Adriaen Van Genechten aldaar wonende. 30 maart 1707. 
 
N° 6. 
 
Conditie waarop Adriaen Van Genechten heeft verkocht aan L. Wuijts meijer alhier, 
present en deze koop accepterende zeker perceel land gelegen alhier in de Noorderwijkse 
straat achter de kerk van Oolen, groot 130 roeden salvo. Palende oost de erfgenamen 

 
47 Olense gezinnen voor 1801: Cornelius Doos x Margareta Huysmans, nr. 830, pag. 169. 
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Adriaen Smets, zuid Michiel Lemij, west Peeter Meir en noord de straat naar Noorderwijk. 
Belovende daarvoor te betalen ten dag der goedenis 130 guldens … 
 
Actum coram Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen deze 30 maart 1707. 
 
     WLO-OGA756-340  
 
Conditie van zeker huis gelegen tot Strateneinde onder Westerlo verkocht bij de voogden der 
wezen wijlen Merten Soeten en Anna Verheijen, waarvan de koper is Merten Soeten 
Adriaenssone. 5 april 1707. 
 
N° 7. 
 
Op heden 5 april 1707 voor mij schout en schepenen onder te noemen compareerden 
Merten Soeten en Peeter Van Oosthoven als wettelijke voogden der wezen achtergelaten 
bij wijlen Merten Soeten en Anna Verheijen en dat met de autorisatie van de wethouders 
van Herentals ?, verklaarden verkocht te hebben zeker huis, stal, hof en erve daaraan 
gelegen gestaan tot Strateneijnde onder Westerlo, de voorschreven wezen competerende, 
groot te samen 130 roeden salvo. Oost de straat van Herentals, zuid de gemeijne vruente, 
west Merten Spapen en noord Hendrick Meir en dat aan Merten Soeten Adriaenssone 
present en den koop accepterende en voor alleman opgeroepen zijnde hiervoor geboden de 
som van 477 guldens en tien stuivers wisselgeld, stellende hierop dienende voor betaling op 
mindering, alzulke zes honderd guldens kapitaal als den koper met zijne consoorten op den 
voorschreven wezen heffende is, zal de koper het goed aanvaarden ten dag der goedenis, te 
weten huis en hof en het land half oogst van dit jaar 1707. 
 
Actum coram Joachim Matthe, Hendrick Verswijvel en meer schepenen in collegio. 
 
Op deze koop de kaars van ’s heerenwege ontstoken, is met den uitgang dezelfde Merten 
Soeten koper gebleven. Actum in collegio deze 25 mei 1707. 
 
     WLO-OGA756-344 
 
Condities van verkochte bomen door Christiaen Van Bijlen en Jan Diels als voogden der 
wezen wijlen Jeron Van Bijlen en Catlijn Diels. 14 april 1707. 
 
N° 8. 
 
Condities waarop Christiaen Van Bijlen en Jan Diels als wettelijke voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Jeron Van Bijlen en Catlijn Diels gehuwden zullen verkopen aan de 
meeste daarvoor biedende zeker hout in verscheidene kerven hieronder te specificeren. 
 
Eerste kerf bestaande in zes bomen is gemijnd bij Jan Peeters voor de som van 7 guldens 
15 stuivers, borg Peeter Nuijens. 
Den tweede kerf bestaande in zes bomen is gemijnd bij Merten Soeten voor zes guldens 10 
stuivers, borg Peeter Soeten. 
Den derde kerf bestaande in vijf bomen is gemijnd bij Peeter Soeten voor zes guldens en 15 
stuivers. 
Den vierden kerf bestaande in zes bomen is gemijnd bij Jan Meir voor 9 guldens. 
Den vijfden kerf bestaande in zeven bomen is gemijnd bij Jan Meir voor elf guldens 10 
stuivers, borg Nicolaes Govarts. 
Den zesde kerf bestaande in acht bomen is gemijnd bij Nicolaes Govarts voor 9 guldens, 
borg Jan Meir. 
 
Aldus gedaan coram Jan Diels en J. Matthe schepenen ten relaas deze 14 april 1707. 
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     WLO-OGA756-348 
 
Oolen, condities der haafelijke meubelen der wezen Merten Luijten daar moeder af leeft 
Elisabeth Verboven. 15 april 1707. 
 
N° 9. 
 
Condities op dewelke … Verboven en Jan Verluijten voogden, der kinderen Merten Luijten 
48 daar moeder af leeft Elisabeth Verboven, zullen verkopen alle de haafelijke meubelen die 
daar ten sterfhuis zullen bevonden worden en dat met oproepen des dienaars …. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
Mattheus Verboven kocht een rode koe voor 16 guldens en 10 stuivers. 
M. Verbiest kocht een rood rund voor 8 guldens en 10 stuivers. 
Cornelis Cluijts kocht een rode gremele koe voor 23 guldens borg Michiel Willems.  
 
Ten dage van den koopdag ontvangen drie guldens veertien stuivers. Aldus gedaan en 
gepasseerd voor de meijer Wuijts, Michiel Willems en Hendrick Heijns schepenen deze 15 
april 1707. 
 
     WLO-OGA756-351 
 
Conditie van 32 percelen land verkocht bij Jan Van Houdt Willemssone en Jan Van Olmen 
nomine uxoris Anna Van Houdt en dat aan Hendrick Peetermans alsnu aan Adriaen 
Govarts als laatste hooger. 28 april 1707. 
 
N° 10. 
 
Op heden 28 april 1707 bekenden Jan Van Houdt Willemssone en Jan Van Olmen nomine 
uxoris Anna Van Houdt verkocht te hebben zeker perceel erve genoemd “ den ovendries “ 
groot omtrent veertig roeden gelegen tot … (leeg) … onder Westerlo. Palende oost Peeter 
Van Houdt, zuid Adriaen Van Houdt, west Jan Van Outsel en noord de straat. Alsnog een 
perceel erve genaamd “ den kennen dries “ groot omtrent een zille insgelijks onder 
Westerlo gelegen. Palende oost de Herbaan, zuid de Veldstraat, west Adriaen Van Houdt en 
noord de erfgenamen Peeter Douwen en dat aan Hendrick Peetermans waarvoor hij 
beloofde te betalen de som van 67 guldens ten dage der goedenis en na drie zondagse 
proclamaties. En stelde hij koper nog 9 hoogen op deze koop. Adriaen Govarts stelde nog 
twee hoogen en Hendrick Peetermans nog twee hoogen, Adriaen Govarts ook nog twee. 
      

WLO-OGA756-354 
 
Condities van zeker zille land, leenroerig onder den Heer markies alhier, gelegen tot 
Gelijnde, die heeft verkocht Gilliam Verachtert aan Hendrick Peetermans. 7 mei 1707. 
 
N° 11. 
 
Condities waarop Gilliam Verachtert heeft verkocht aan Hendrick Peetermans zeker zille 
land gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Komende oost de Herbaan, zuid Adriaen Thoelen, 
west en noord Merten Helsen. Koper beloofde voor deze voorschreven koop te betalen ten 

 
48 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Verluyten x Elisabeth Verhoeven ( Verboven ) nr. 3304, pag. 652. 
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dage der goedenis de som van 95 guldens 10 stuivers courant geld en stelde daarop nog 
dertien hoogen. 
 
Actum coram Jan Diels en J. Matthe schepenen deze 7 mei 1707. L. Van Wesel. 
 
      WLO-OGA756-357 
 
Oolen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van wijlen Merten Van Bijlen.  
12 mei 1707. 
 
N° 12. 
 
Condities waarop Maria Heijlen weduwe van wijlen Merten Van Bijlen zal verkopen de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, zo dat dezelfde die na derde werf zal komen te 
mijnen, zal koper blijven, ingeval hij dienaar in het oproepen zich niet en komt te 
abuseren…… 
 
Kopers waren o.a. Adriaen Van Genechten, Cornelis Cluijts, Jan Oniaerts, Maria Heijns, 

Jan Verbiest, Merten Bellens, Michiel Bellens, Jan Van Hove, 
Pauwels Verachtert, Peeter Huijsmans, Jan Van Hoeff, Peeter 
Machiels, Merten Snijers, Merten Bakelants, Jan Bekers, Adriaen 
Goeijsens Oevel, Peeter Heijlen, Christiaen Allars, Jan Van Bijlen, 
Jan Menten, Peeter Peijs, Geert Van Dijck, Jan Luijten, Guilliam 
Vande Venne, Adriaenken Vrancx, Jan Van Roeij, Willem Cluijts, 
Pauwels Oijen, Peeter Peeters, Jacobus Van Hout, Jan Lanen een 
stoel en een riem, Geert Van Dijck, Joris Cluijts, Adriaen Van Eijnde, 
Egidius ’t Seijen, Merten Van Lommel, Peeter Vermeulen … 

 
Wilm Cluijts kocht een zwarte koe voor 31 guldens, borg Michiel Wilms 
Jan Gebruers kocht een rode koe voor 27 guldens, borg Adriaen Van Eijnde. 
Peeter Michiels kocht voor 25 guldens 10 stuivers een zwarte koe. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 28 guldens en zes stuivers. 
 
Aldus gedaan coram Michiel Willems en Hendrick Heijns schepenen van Oolen deze 12 mei 
1707. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-369 
 
Condities van zeker huis verkocht bij de H. Geest alhier om af te breken, gekomen van 
Elisabeth Vermeerberghen en waarvan de koper is Peeter Gebruers. 4 juni 1707. 
 
N° 13. 
 
Condities waarop den Heere Dionisius Pauli pastoor alhier, den Heere Jacques De Rest 
drossaard en Hieronimus Lepage, J. Matthe benevens Jan Diels respectievelijk 
schepenen als regeerders en voorganders van de Tafel van den H. Geest van Westerlo 
hebben verkocht zeker huis, stal, schuur aan elkaar gelegen, om al hetzelfde af te breken, 
zijnde hetzelfde huis aan de H. Geest aangekomen uit hoofde van Elisabeth 
Vermeerberghen, gestaan tot Schobbroek onder Westerlo. Oost de straat, zuid, west en 
noord den H. Geest alhier en dat aan Peeter Gebruers alhier present en deze koop 
accepterende om en mits de som van 135 guldens courant geld. Belovende de koper het 
voorschreven huis tussen heden deze datum en veertien toekomende dagen af te breken, 
als wanneer ook zal moeten betaald zijn de kooppenningen. 
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Actum 4 juni 1707. 
 
     WLO-OGA756-372 
 
Conditie van zekere verkochte beemd te Straeteneijnde, verkocht bij Adriaen Van De Poel 
nomine uxoris en de voogden der wezen van Jan Van Dijck, koper is Jan Meir.  
18 juni 1707. 
 
N° 14. 
 
Condities volgens dewelke Adriaen Vande Poel nomine uxoris Elisabeth Bellens voor de 
helft en Jan Van Dijck en Merten Bellens als voogden der wezen wijlen Jan Van Dijck en 
Anna Bellens voor de ander helft na voorgaand decreet bekenden te samen verkocht te 
hebben zekere beemd en bosje aan elkaar gelegen, groot omtrent een half bunder gelegen 
tot Strateneinde onder Westerlo, komende oost de erfgenamen Jan Verbiest, zuid de straat, 
west de erfgenamen Hendrick Meir en noord dezelfde erfgenamen dat aan Jan Meir alhier 
present en de koop accepterende om en ter somme van 150 guldens courant geld. 
 
     WLO-OGA756-375 
 
Condities van enig verkocht graan op het veld, competerend de wezen wijlen Adriaen 
Govarts, 16 juli 1707. 
 
N° 15. 
 
Condities waarop Abraham Govarts en Jan Diels uit de wet, schepenen als voogden der 
wezen wijlen Adriaen Govarts en Catlijn Soeten zullen verkopen zekere partijen koren ten 
velde de voorschreven wezen competerende. 
 
Eerst elf ruggen 1/2 koeren op “ het groot block “ gestaan tot Gelindel, gemijnd bij Peeter 
De Winter voor 15 guldens, borg Sebastian Cuijpers. 
Item 15 ruggen op “ het groot block “ volgende naast de voorgaande elf ruggen, is gemijnd 
bij Jan Verbiest voor negen guldens en tien stuivers, borg Hendrick Verbiest. 
Item 20 ruggen daarnaast op “ het groot block “ is gemijnd bij Peeter Peeters voor tien 
guldens, borg Jan Toelen.  
Item een half bunder koren tot Zoerle tegen Jan..?… voor de helft te delen, is gemijnd bij Jan 
Van De Brande voor dertien guldens, borg Jan Thoelen. 
 
Actum coram Jan Diels, J. Matthe schepenen ten relaas dezen 16 juli 1707. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-380 
 
Oolen, condities van de granen competerende Jan Belmans, die heeft verkocht den Heere 
Bleraux uit kracht van evictie. 25 juli 1707. 
 
N° 16. 
 
Condities volgens dewelke den heer Bleraucx, Heere van Oosterwijk etc… uit kracht van 
evictie der panden competerende Jan Belmans hem aangebleven zijnde, zal uitkopen 
zekere partij van graan ten velde staande op de voorschreven panden en dat in 
verscheidene kopen, hier onder breeder te specificeren. 
 
ten eerste in “ het vlinderblock “ groot een bunder salvo is gemijnd bij den Heere verkoper 
voor 17 guldens en 1 stuiver. 
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Item den perceel gerst gelegen in “ het binnenblock “ is gemijnd bij den Heere verkoper 
voor 8 guldens 5 stuivers. 
Item een perceel haver, gelegen in hetzelfde blok, is gemijnd bij den Heere verkoper voor 11 
guldens 15 stuivers.  
Item een perceel koren staande op “ de velthovens weijde “ ingemijnd bij dezelfde voor 18 
guldens. 
Item een perceel boekweit gelegen in hetzelfde veld, is gemijnd bij dezelfde voor 8 guldens 5 
stuivers.  
 
Actum coram L. Wuijts meijer, Henrick Heijns en Michiel Willems deze 27 juli 1707. L. Van 
Wesel. 
 
     WLO-OGA756-385 
 
Condities van zeker huis verkocht bij Elisabeth Vermeerberghen gestaan tot Daemseijnde, 
koper Hendrick Hermans. 29 juli 1707. 
 
N° 17. 
 
Condities waarop Elisabeth Vermeerberghen ten deze bijgestaan met Adriaen Van 
Kerckhoven haar man, verklaarde verkocht te hebben zeker haar huis, stal en hof gestaan 
en gelegen tot Daemseijnde, al hetgeen haar in deling bevallen is bevallen en haar 
aangekomen uit hoofde van Matthijs Vermeerberghen en Dingen Govarts, uitgenomen de 
schouw van de brouwerije en drie jonge struik bomen in den hof die de verkoopster ten haar 
profijt is reserverende. Palende het voorschreven huis, stal en hof oost de erfgenamen Jan 
Laenen? zuid Jan Minnen, west ‘ de Pleijn ‘ van Damseijnde en noord Peeter Verhaert en 
dat aan Hendrick Hermans alhier present den deze koop accepterende, belovende 
daarvoor te betalen ten dag der goedenisse die zal geschieden na drie zondagse 
proclamaties, 400 guldens courant geld … Belast op een rente van 90 guldens kapitaal 
wisselgeld aan de kerk van alhier die moeten korten aan de kooppenningen…. 
 
Aldus gedaan coram Jan Diels en Joachim Matthe schepenen deze 29 juli 1707.  
 
     WLO-OGA756-388 
 
Oolen, condities van het graan op het veld verkocht, competerende de wezen wijlen Merten 
Cluijts … augustus 1707. 
 
N° 18. 
 
Condities en voorwaarden waarop de voogden der wezen wijlen Merten Cluijts 49 daar 
moeder af leeft Elisabeth Stercx wettelijk onder protestatie tot voldoening van de 
dorpslasten als anderszins en ook ter oorzaak dat het graan op het veld blijven liggen 
bedorven en weg worden genomen etc … 
 
Eerste koop een plek land genoemd “ den hairbosch “ gemijnd bij Peeter Wuijts..tot Buel 
voor vijf guldens en zestien stuivers, borg Adriaen Dams. 
Item een plek rogge “ het half silleken “ tot Gerheijden voor de helft gemijnd bij David Papa 
voor de som van vijf guldens en tien stuivers, borg Jan Blampaerts. 
Item nog een plek genoemd “ de gerstel gerheijde “, wezende … gemijnd bij Peeter Wuijts 
voor vijf guldens zestien stuivers, borg Adriaen Dams. 
item een stuk land genoemd “ het mertekens “ voor de helft tot Neerbuel, gemijnd bij Jan 
Blampaerts, borg David Papa voor vier guldens  

 
49 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Cluyts x Elisabeth Stercx, nr. 486, pag. 99. 
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Item gerst aan het huis heel en het … daaraan gemijnd bij Peeter Van Olmen voor som van 
… gulden vijf stuivers, borg Nicolaes Bishops. 
 
Actum coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen deze eersten 
augustus 1707. L. Van Wesel. 
 
Item een bloksken haver in “ het binnenblock “ en “ het blocxken “ daar naast. 
Depost is nog verkocht enige evie aan Jan Blampaerts voor 4 guldens. 
Merten Blamparts enige haver voor 4 guldens. 
Jan Peijs enige boekweit … 
 
     WLO-OGA756-393 
 
Daemseijnde, condities der haafelijke meubelen der wezen wijlen Peeter Van Houdt daar 
moeder af is Enneken Timmermans. 20 september 1707.  
 
N° 19.  
 
Condities volgens dewelke Jan Van Dijck en Jan Van Eutsel als voogden der wezen wijlen 
Peeter Van Hout daar moeder af is en leeft Enneken Timmermans, verkopen de haafelijke 
meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden, en dat met oproepen des stadhouder zo dat 
diegene die zal komen te mijnen zal koper blijven. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Ten dage van den koopdag in gereed geld ontvangen vijftien guldens, tien stuivers en drie 
oorden. 
 
Aldus gedaan coram Jan Diels en Joachim Matthe schepenen deze 20 september 1707. 
 
     WLO-OGA756-400 
 
Conditie van de bestiale en andere effecten behorende Peeter Heijlen die heeft verkocht na 
voorgaande afpandingen en koopdagen ter rolle gehouden bij Hendrick Borbon gewezen 
borgmeester van Westerlo 26 september 1707. 
 
N° 20. 
 
Condities waarin Henrick Bourbon, doet verkopen na voorgaande afpandingen ter rolle 
alhier de haafelijke meubelen van Peeter Heijlen in kwaliteit als gewezen borgemeester van 
Westerlo, aan de voorschreven haafelijke meubelen zoude komen te verhalen 130 salvo 
guldens die den voorschreven Peeter Heijlen hem in kwaliteit als gewezen collecteur van 
Gelindel ten achter is van aanbrengsel alles op de manieren navolgende. 
 
Eerst is de conditie dat den voorschreven Peeter Heijlen zal hebben drie los dagen en 
ingeval hij tussen ten zelfden tijd niet kan voldoen aan den voorschreven Henrick Borbon, 
zullen de bestialen en andere effecten blijven ten profijt van de kopers. Etc………  
 
Volgt een lijst van verkocht vee:  
 
In den eerste het paard met de kar en het getuig, werd ingemijnd bij Hendrick Bourbon voor 
45 guldens. 
Item een zwarte koe, ingemijnd bij dezelfde voor 15 guldens en 10 stuivers.  
Item een zwarte koe, ingemijnd bij dezelfde voor 14 guldens. 
Item een rode koe, ingemijnd bij dezelfde voor 11 guldens.  
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Item een rode koe, ingemijnd bij dezelfde voor 10 guldens.  
Item een rode blaar koe, ingemijnd bij dezelfde voor 8 guldens.  
Item een koperen kruik, ingemijnd bij dezelfde voor 2 guldens en 10 stuivers.  
 
Aldus gedaan coram Jan Diels en Joachim Matthé deze 26 september 1707. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA756-403 
 
Borgtouchte voor de gemeente van Gelindel 5 oktober 1707. 
 
N° 21. 
 
Op heden deze 5 oktober 1707 voor de schepenen onder te noemen compareerden Peeter 
Verbiest, Jan Schroven Janssone, Peeter Soeten respectieve tot Gereze bijvang der stad 
Herentals, Zoerle onder Westerlo en Strateneinde, die verklaarden mits deze zich te stellen 
als borg voor alzulke somme als Peeter Heijlen gewezen collecteur van Gelindel aan de 
gemeente van Gelindel zoude mogen tekortkomen na de verkochte meubelen en effecten 
ten voorschreven Peeter Heijlen competerende, conform van hetgeen voorschreven is en is 
deze bij de comparanten ondertekent. 
 
Actum coram Hieronimus Lepage en Joachim Matthe op datum als boven. 
 

WLO-OGA756-406  
 
Strateneijnde, condities van de haafelijke meubelen competerende Peeter Heijlen die 
hebben verkocht de gemeente van Gelindel om daaraan te verhalen de achterheid van zijne 
collecteboek en uit kracht van schepenen ordonnantie. 5 oktober 1707. 
 
N° 22. 
 
Condities waarop de regeerders van Gelindel uit kracht van ordonnantie van voorgaande 
sommatie en presentaties in exceptie zullen verkopen de haafelijke meubelen en effecten 
comparerende Peeter Heijlen om daaruit te verhalen de achterheid van de gemeente 
rekeningen en openstaande intresten… 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een deel houtwerk, een wiel en bierstoel, een bank, een kastje, een koop kaf, 

twee gordijnroeden, speurrie zaad, riek, ploeg, … etc… 
 
Jan Lemmens koopt een rode koe voor 16 guldens 10 stuivers. 
Huijbrecht Bouwen koopt een koe voor 17 guldens 5 stuivers. 
Hendrick Bouwen koopt een zwarte koe voor 25 guldens 10 stuivers. 
Adriaen Verstappen koopt een zwarte koe voor 27 gulden. 
Bastiaen Gouberghen koopt een rood rund voor 10 guldens 15 stuivers, borg Merten Heijlen. 
Adriaen Govarts koopt een kalf voor 3 guldens 15 stuivers. 
Andries Van Oosthoeven koopt een kalf voor 4 guldens 2 stuivers, borg Sebastiaen Van 
Kerckhoven. 
Jan Gijsels koopt het paard voor 59 guldens, borg Merten Helsen, Peeterssone.  
 
Ontvangen ten dage van de koopdag 69 guldens één stuiver en drie oorden.  
 
Aldus gedaan coram Hieronimus Lepage en Joachim Matthe schepenen deze 5 oktober 
1707. L. Van Wesel. 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 131 

     WLO-OGA756-417  
 
Condities van verkochte meubelen wijlen Juffrouwe Hendrickx 12 oktober 1707. 
 
N° 23. 
 
Conditie waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Juffrouwe Hendrickx en Carolus 
Kenens benevens Hieronimus Le Page assumerende medevoogd uit de wet zullen 
verkopen de haafelijke meubelen bevonden en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Memorie dat het lijnwaad is gedeeld dat het part van Ambrosius Hendrickx is gebracht bij 
den procureur Thijs en het part van Joseph Hendrickx bij zijnen broeder Gilliam 
Hendrickx ieder voor de som van 12 guldens.  
 
De dag van den koopdag ontvangen elf guldens tien en een halve stuiver. 
 
Aldus gedaan coram den heer Jacques De Rest, H. Lepage en J. Matthe schepenen deze 
12 oktober 1707. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA756-427 
 
Condities van zeker perceel erve gekomen van wijlen Elisabeth Vermeerberghen verkocht 
bij de H. Geest alhier, koper Jan Diels. 12 oktober 1707. 
 
N° 24. 
 
Condities volgens dewelke Jan Schroven als H. Geestmeester der parochie van Westerlo 
ten overstaan van den heer pastoor Dionisius Pauli en den heer Jacques De rest 
drossaard benevens H. Lepage en J. Matthe schepenen des land en markizaat Westerlo 
heeft verkocht zeker perceel erve, nu dries daar een huis heeft opgestaan, uit den hoofde 
aan den H. Geest aangekomen zijnde van Elisabeth Vermeerberghen, groot omtrent 180 
roeden gelegen tot Schobbroeck onder Westerlo en dat aan Jan Diels alhier present en de 
koop accepterende. Palende oost de voorschreven erve de erfgenamen Jan Van Houdt, zuid 
Christiaen Van Bijlen, west en noord kopers erven en belovende daarvoor te betalen ten dag 
der goedenis 90 guldens courant geld…. 
 
Aldus gedaan deze 12 oktober 1707 coram den voorschreven heer pastoor. L. Van Wesel.  
Depost stelde Jan Diels vier hoogen en Jan Schroven nog twee hoogen. 
Jan Schroven is koper gebleven na de kaarsbranding als laatste hooger op 6…?…1707 
 
     WLO-OGA756-432 
 
Hulshout, verkoop der haafelijke meubelen der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen De 
Neve. 12 november 1707. 
 
N° 25. 
 
Conditie waarop Adriaen Vereijcken en Jan Gijsens als wettelijke voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Adriaen De Neve, daar moeder af leeft Anna Gijsens zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, en dat met oproepen. 
 
Volgt verder een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
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Verkoop van het vee:  
 
Elisabeth Vervoort kocht voor 20 guldens 15 stuivers een rode hoppel koe, borg Jan 
Vervoort. 
Peeter Verhaert kocht er een rode koe voor 25 guldens 15 stuivers, borg Jan Van Roij. 
Jan Van Woensel kocht een zwarte vaars voor 22 guldens 15 stuivers borg Peeter 
Verhaeghen. 
Pauwels Kempeneers kocht er een zwart kalf voor 7 guldens 10 stuivers, borg Jan Van Der 
Veecken. 
De weduwe van Franciscus Luijten kocht het paard voor 5 guldens 10 stuivers, borg Peeter 
Van Gestel. 
 
Ontvangen ten dage van de koopdag achttien guldens negen stuivers. 
 
     WLO-OGA756-439 
 
Volontaire condemnatie tot last van Jan Van Ouijtsel voor de gemeijnte van Gelindel.  
28 oktober 1707. 
 
N° 26. 
 
Voor de heer drossaard en schepenen na te noemen is gecompareerd Jan Van Oijtsel die 
mits deze is belovende tussen heden en den eerste februari te betalen en te voldoen eerst 
het slot der rekeningen van Henrick Peetermans gewezen collecteur van Gelindel pro anno 
begonnen St. Jansmisse 1702 tot St. Jansmisse 1703 en verders al het gene hem bij 
dezelfde rekeningen was ten laste gelegd … als andersints waarvoor hij comparant borg 
principaal was gebleven verobligerende daarvoor zijn persoon en goederen zo haafelijke als 
erfelijke en zo hij comparant daarvan in foute zoude blijven van dit alles te voldoen zo 
consenteerde hij comparant in de gewillige condemnatie 50 zo dat men ten zijn last dezer 
akte zal vermogen te doen en laten wezen executabel voor wethouders alhier of elders alom 
zijnde daartoe gedaagd of niet, daartoe constituerende … en alle toonders dezes als naar 
recht….. 
 
Actum coram de heer Jacques De Rest drossaard, J. Matthe en Jan Diels schepenen des 
land en markizaat Westerlo deze 28 november 1707. L. Van Wesel secretaris.  
 
     WLO-OGA756-442 
 
Conditie van zeker stuk erve verkocht bij de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen 
Adriaen Govarts, koper (is) Peeter Nuijens, 6 december 1707. 
 
N° 27.  
 
Condities waarop Abraham Govaerts en Jan Soeten na voorgaande autorisatie en decreet 
van de wethouders alhier zullen verkopen zeker perceel erve bestaande zo in weide als bos, 
genaamd “ de steenvoort ” groot omtrent een half bundergelegen tot Gelindel. Palende oost 
Wilm Wuijts erfgenamen, zuid en west Merten Helsen en noord Abraham Govaerts. 
 
Hetzelfde perceel erve op condities voorschreven gekocht voor een som van 97 guldens en 
tien stuivers en gesteld drie hoogen. 
Item stelde Peeter Nijens nog één hooge ter presentie van Merten Helsen Janssone en 
Jan Laureijs. 
 

 
50 Condemnatie: verwittiging, veroordeling. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 133 

Actum ter presentie van Jan Diels en Hendrick Verswijvelt schepenen deze 4 december 
1707. Peeter Nuijens is na de kaars branding op 6 december 1707 koper gebleven als 
laatste hooger. 
 
Op heden 6 december 1707 voor stadhouder en schepenen is gecompareerd Abraham 
Govarts als voogd der wezen wijlen Adriaen Govarts daar moeder af leeft Cathlijn Soeten 
ten deze bijgestaan met Jan Diels ten deze uit de wet aan haar gegevenheid in die 
voorschreven kwaliteit bekende verkocht te hebben aan Peeter Nuijens zeker perceel erve  
” den steenvoort ” gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost Willem Wuijts 
erfgenamen, zuid en west Merten Helsen en noord Abraham Govaerts. 
 
    koop………………..  101 - 10  
    pontg……………….   7 - 18  
     

WLO-OGA756-446 
 
Gelindel, condities van de haafelijke meubelen die heeft verkocht Jan Verbiest. 
 
N° 28. 
 
Conditie volgens de welke Hendrick Verbiest en Marten Govarts als voogden der wezen 
achtergelaten bij Cathlijn Govarts daar vader af leeft Jan Verbiest te samen zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en dit met oproepen 
des stadhouders. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Koper waren o.a. Jan Laurijs, Anna Govarts, Jan Verbiest, Jan Van Goinsel, M. Baeten, 

Adriaen Van Hout, Antoon Douwen, Adriaen Claes, Peeter Nuijens 
een vat, Servaes Verswijvel de stande, Jan Lauwereijs, Geert Van 
Aelten, Mertien Helsen den kruiwagen, Henrick Verbist een bijl, 
Henrick Claes, Adriaen Claes lijnwaad, Adriaen Toelen een paar 
schoenen, Nicolaes Baeten mutsen….etc 

 
 
Jan Vande Bosche ? koopt een rode koe voor 18 guldens, borg Peeter Van Meerbeeck. 
Jacobus Sc…?… koopt een rood rund voor 17 guldens 10 stuivers, borg Hendrick 
Verswijvel. Jan Verbiest kocht het varken voor 12 guldens. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 67 guldens. 
Aldus gedaan en gesloten coram Joris Vervecken stadhouder, Hendrick Verswijvel, Jan 
Diels en J. Matthe schepenen deze 13 december 1707. 
 
     WLO-OGA756-454 
 
Westerloo scabinale condities etc… de anno 1707. 
 
Conditie van de verkochte meubelen wijlen Willem Verluijten 2? december 1707. 
 
N° 29. 
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Conditie waarop Merten Verluijten 51(met) de weduwe met naam Cathlijn Van Genechten 
bijgestaan met haar bejaarde kinderen zal verkopen al de haafelijke meubelen haar en haar 
kinderen competerende en dat met oproepen des dienaars. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Cornelis Cluijts koopt een rode koe voor 27 guldens. 
Laurent Smulders kocht een rode koe voor 29 guldens, borg Jan Van Hoeff. 
Amand Ruts koopt een rode koe voor 28 guldens borg den meijer Wuijdts. 
Willebort Dous ? kocht een rode vaars voor 24 guldens borg W. Verluijten. 
Laurent Sc…?… koopt een rode koe voor 16 guldens. 
Jaco Frison koopt eenen …bruijn paard voor 100 guldens borg Willem Verluijten en tevens 
het gareel voor 3 guldens en twee stuivers. 
 
Ontvangen ten dage der koopdag in gereed geld 52 guldens en negentien stuivers. 
 
Aldus gedaan coram L Wuijdts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen dezen 
22 december 1707. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-465 
N° 1. 
 
Conditie waarop Jan Ruts en Peeter Matthijs als wettelijke voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Cathlijn Belmans, daar vader af leeft Adriaen Ruts 52 te samen 
zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, op de manieren na 
volgende: 
 
Volgt verder een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Maijken Heijlen koopt een rode koe voor 28 guldens 10 stuivers borg Pauwels Oijen. 
Peeter Peeters koopt een bruine koe voor 13 guldens. 
Thijs Matthijs koopt een rode koe voor 21 guldens 10 stuivers, borg Peeter Matthijs. 
Jan Dois koopt een rood kalf voor 5 guldens borg Cornelis Smets. 
Jan Jacobs koopt het paard voor 95 guldens, borg Willem Cluijts. 
 
Ontvangen ten dage der koopdag in gereed geld 20 guldens 18 en een halve stuiver. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram L. Wuijdts, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen 
dezen 11 januari 1708. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-474 
 
Oolen, conditie van de meubelen competerende Merten Van Olmen die zijn verkocht bij 
executie op 25 januari 1708. 
 
N° 2. 
 

 
51 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Verluyten x Catharina Van Genechten, nr. 3305 , pag. 652. 
52 Olense gezinnen voor 1801 : Adrianus Ruts x Catharina Belmans, nr. 1967, pag. 396. 
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Conditie volgens dewelke L. Wuijts meijer van Oolen, Hendrick Heijns en Michiel Willems 
schepenen te samen zullen verkopen uit kracht van schepen ordonnantie en naar 
voorgaande sommatie en presentaties en kerkgeboden, al de haafelijke meubelen en 
effecten toebehorende aan Merten Van Olmen, gewezen borgemeester van Oolen, en dat 
om daaraan te verhalen 800 guldens salvo der rekeningen die in de voorschreven kwaliteit 
heeft gedaan als ook hetgeen hem bij deze rekeningen is ten laste gelegd alles op de 
manieren na volgende. 
 
Jan Cluijdts kocht een rode koe voor 10 guldens. 
De meijer Wuijts kocht een rode koe voor 8 gulden en nog een rode koe voor 10 guldens 5 
stuivers. 
Merten Cluijts kocht een gremel koe voor 6 guldens. 
Jan Ruts kocht het paard en de zadel voor 45 guldens. 
Jan Oniaerts kocht den roden os voor 8 guldens….. 
 
Actum coram L. Wuijdts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems den 25 januari 1708. 
 
     WLO-OGA756-478 
 
Conditie van zekere koop aangegaan tussen Henrick Sterckx en Jan Cnaps die is laatste 
hoger gebleven. 15 februari 1708. 
 
N° 3. 
  
Condities en voorwaarden waarop Hendrick Sterckx en Dimphna Spijkers gehuwden 
zullen verkopen zeker huis en hof, bakboer, gelegen tot Gelindel. Palende oost Henrick St…, 
zuid de straat naar Gelindel, west de erfgenamen Antonis Govaerts en noord Peeter Helsen 
erfgenamen. Groot te samen vijf zillen. 
 
Item reserveerde Hendrick Sterckx voor hem den bakboer, om zijn leven lang daar in te 
wonen, lasten vrij … ook het hoekske gelijk den voorschreven Hendrick Sterckx ook mag 
gebruiken zijn leven lang gelijk hetzelfde nu is verhuurd aan Jan Huijsmans. 
 
Ende is dit goed voor alleman opgeroepen zijnde door Adriaen Govaerts, heeft den 
palmslag daarvan ontvangen Peeter Heijlen om en mits de som van 300 guldens wisselgeld 
en stelde daarop acht hoogen. Gilliam Van De Venne twee. Willem Bakelans en Jan 
Cnaps verhoogden de koopsom. 
 
Actum coram de heer Jaques De Rest drossaard, Joachim Matthe en Hieronimus Lepage 
schepenen ten relaas den 15 februari 1708. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-482 
 
N° 4. 
 
Op heden deze 16 februari 1708 compareerde voor mij ondergeschrevene en de getuigen 
nagenoemd den eerzame Martinus Meir bijgestaan met zijn voogden Jan Meir 
Mertenssone en Adriaen Van Genechten welke Martinus Meir verklaarde verkocht te 
hebben aan Mr. Jan Van Roij 53 en zijn huisvrouwe Anna Cools zeker zijn huis, hof met het 
binnenveld. Palende oost Peeter Van Olmen, zuid de weduwe van wijlen Nicolaes Biermans, 
west de Plaats van Oolen en noord de Plaats van Oolen... etc… 
 
N° 4. 

 
53 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Roy x Anna Cools, nr. 2902, pag. 575. 
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WLO-OGA756-483 
 
Oolen, conditie van zeker verkocht huis staande aan de Plaatse van Oolen, waar koper van 
is Jan Van Roij. 16 februari 1708. 
 
N° 5. 
 
Op heden deze 16 februari 1708 compareerde voor mij en de ondergeschoven getuigen 
nagenoemd de eerzame Martinus Meir bijgestaan met zijn voogden Jan Meir Mertenssone 
en Adriaen Van Genechten, welke Martinus Meir verklaarde bij en mits deze verkocht te 
hebben aan Mr. Jan Van Roij en zijne huisvrouwe Anna Cools zeker zijn huis en hof met 
het binnengeleg. Palende oost Peeter Van Olmen, zuid de weduwe Niclaes Biermans, west 
de Plaetse van Oolen en noord de Buelsche straat, en dat om en voor de somme van 572 
guldens courant geld. 
 
Item is conditie dat den koper zal hebben de pachten ten dage der goedenisse, monterende 
ter somme van 28 guldens jaarlijks, mits ook de koper zal treken jaarlijks een veerteel koren 
van het binnengeleg. 
 
Actum ut supra, ter presentie van Ludovicus Wuijts meijer, Hendrick Hens schepen en Joris 
Cluijts getuige hiertoe gerekwireerd. Koper Mr. Jan Van Roij stelde 24 hoogen en J. 
Vermeerberghen nog twee hoogen. 
 
  Ita testor ego 
  Joannes Baptista Heijlen in abutia 
 
Op heden deze 22 februari 1708 compareerde den eerzame Dionisius Lambrechts 
schoenmaker van zijne stiel woonachtig binnen Noorderwijk dewelke stelde nog op deze 
conditie de kwantiteit van 25 hoogen ter presentie van Peeter Verstockt en Mr. Michiel 
Saechtens getuigen hiertoe verzocht. 
 
Quod attestor Michiel Heijlen. 
 
Item dezelfde dag stelde de voorschreven koper Jan Van Roij de kwantiteit van 15 hoogen.  
Op 6 maart is na de kaarsbranding gedaan door meijer Wuijts en is Mr Jan Van Roij koper 
gebleven. 
 
In de secretarije des verkoper Martinus Meir jongman, ziek zijnde en heeft niet kunnen 
compareren binnen Westerlo, over zulks is content in dezer … ondertekent Martinus Meir. 
  
     WLO-OGA756-489 
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij Cornelis Laenen, 16 februari 1708. 
 
N° 6. 
 
Conditie waarop Cornelis Laenen zal verkopen de haafelijke meubelen en andere effecten 
hem competerende op de navolgende manieren. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Merten Bellens, Geeraerd Michiels, Merten Huijsmans, Joris Cluijts, 

Jan Verwimp, Peeter Taels, Hendrick Van Hoeff, Adriaen Verstappen, 
… etc … 
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Verkoop van het vee:  
 
Jan Degenant kocht een rode koe voor 24 guldens 1 stuivers, borg Peeter Raston ? van 
Herentals. 
Jan Smets van Oevel kocht een bruine vaars voor 27 guldens…, borg Jan Meir. 
Michiel Verstappen kocht een rode koe voor 36 guldens 16 stuivers, borg Adriaen Goossens. 
Peeter Willems kocht een rode hoppel koe voor 28 guldens…borg Peeter Verhestraten. 
Niet verkocht een bleek rode koe. 
 
Adrianus Sprengers kocht vijf schapen à twee guldens en tien stuivers het stuk te samen 12 
guldens 10 stuivers. 
Goris Lemmens koopt zes schapen à twee guldens en veertien stuivers het stuk, borg 
Adriaen Maes. 
Christiaen Bouwen acht hamel lammeren à twee guldens twee stuivers het stuk. 
Jan Woulters kocht drie ….lammeren à één gulden twaalf stuivers het stuk. 
 
Merten Lemmens ? kocht drie s….. hamels tot één gulden vijftien stuivers het stuk, borg Jan 
Willems. 
Jan Van Lommel kocht zes schapen tot twee guldens zes stuivers het stuk, borg Hendrick 
Van Lommel. 
Jan Cluijts, Merten Huijsmans en Margriet Wijnants kochten elk een hin. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 36 guldens en negen stuivers, die bij 
Cornelis Laenen zijn opgetrokken. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen van 
Oolen, deze 16 februari 1708. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA756-500 
 
N° 7. 
 
Conditie waarop den Eerwaardige Heere De Bije presbyter uit kracht van vonnis alhier voor 
de wethouders geobtineert en na voorgaande kerkgeboden en drie presentaties in executie 
zal verkopen al de haafelijke meubelen en effecten toebehorende Nicolaes Govarts 
Adriaenssone en ook met dezelfs overstaan, om daarvan te verhalen … het vonnis. 
 
Kopers zullen dadelijk moet betalen zonder op permissie, parate en reëel executie en die 
komen te belopen boven de drie guldens zullen kopers in voldoening der zelfde tijd genieten 
tot Pasen van dit tegenwoordige jaar 1708….. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Ontvangen ten dage der koopdag in contant geld 55 guldens, achttien stuivers drie oorden. 
 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder, Hieronimus Lepage, Joachim Matthe, 
Henrick Verswijvel en Jan Diels schepenen des land en markizaat Westerlo, deze 10 februari 
1708. 
 
     WLO-OGA756-507 
 
Zoerle, conditie van de meubelen en effecten toebehorende Nicolaes Govarts 
Adriaenssone, die uit kracht van vonnis heeft verkocht aan den Eerwaardige Heere De Bije 
presbyter etc……… 
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N° 8. 
 
De meubelen die hier volgen worden verkocht op de voorstaande condities, behoudelijk dat 
de kopers in voldoening der zelfde tijd genieten om te voldoen hunne kopen tot half mei van 
dit jaar 1708 die komen te monteren van drie guldens. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Henrick De Bije koopt het paard voor 75 guldens. 
Henrick De Bije koopt 25 schapen à twee guldens het stuk, dus 50 guldens. 
 
     WLO-OGA756-514 
 
Conditie van verkoop der haafelijke meubelende wezen wijlen Merten Verhoeven en Anna 
Verbiest, verkocht met d’ officie mits de repudi … van den sterfhuis. 12 maart 1708  
 
N° 9. 
 
Conditie volgens de welke men van officie wegen zal verkopen de haafelijke meubelen wijlen 
Merten Verhoeven en Anna Verbiest uit het zelfde sterfhuis bij de voogden is gerenuntieert 
den 6 maart laatstleden, alles op de manieren na volgende. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld elf guldens en negentien stuivers. 
 
Aldus gedaan, coram J. Matthe, Jan Diels en Hendrick Verswijvel schepenen deze 12 maart 
1708. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA756-520 
 
Conditie van zeker verkocht huis en de aangelegen erve gestaan tot Daemseijnde 
competerende de erfgenamen wijlen Cornelis Wils. 13 maart 1708. 
 
N° 10. 
 
Conditie en voorwaarde ingevolge dewelke Jan Ceulemans als man en voogd van Maria 
Wils, Hendrick Wils en Adriaen Van Kerckhoven als voogd van Cathrien Wils 
achtergelaten kinderen van wijlen Cornelis Wils en Maria Van Kerckhoven, presenteren te 
verkopen aan de meestbiedende met palmslag en hoogen zeker huis met schuur en 
binnenblok groot omtrent een bunder. Palende oost Jan Cools of Cathrien Vermeerberghen 
erfgenamen, zuid Peeter De Winter, west de Vrunte en noord “ de schans ” van daar zijnde, 
Jan Baptist Van Outsel en de verkopers, gelijk hetzelfde is gelegen tot Daemseijnde aan de 
Pleijn. 
 
Item alsnog zeker perceel land of dries groot omtrent een zille. Palende oost Merten Van 
Utven, zuid de verkopers erven west en noord Jan Baptist Van Utsel. De goedenisse van het 
huis met schuur zal te half maart 1708 geschieden. 
Item werd besproken dat de schelfthouten zullen blijven aan het huis met al hetgeen 
nagelvast is. Adriaen Van Outsel heeft den palmslag bekomen voor een somme van 355 
guldens en stelde daarop nog zes hoogen. Hij is na de kaarsbranding koper gebleven. 
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WLO-OGA756-525 
 

Oolen, conditie van haafelijke meubelen, die heeft verkocht Maria Van De Bruel 54,  
16 maart 1708. 
      
N° 11. 
 
Conditie ingevolge de weduwe Maria Van Den Bruel zal verkopen al de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan Heijlen koopt den os voor 39 guldens en 10 stuivers, borg Peeter Heijlen. 
Jan Van Hove koopt den jonge os voor 4 guldens en 10 stuivers. 
David Papa koopt een rood rund van 7 guldens 1 stuiver, borg Peeter Goir. 
 
Ten dage van de koopdag ontvangen elf guldens zeventien stuivers één oord waaraan 
gekort de rechten van de meijer, schepenen, oproepen, conditie en kopie op zegels. 
Aldus gedaan coram den meijer Wuijts, Henrick Heijns en Michiel Willems schepenen deze 
16 maart 1708. L. Van Wesel. 
 
Depost is verkocht de koe van Henrick Van Hove aan Henrick Hermans voor 20 guldens, 
borg Jan Van Lommel. 
 
     WLO-OGA756-530  
 
Conditie van verkoop voor de kinderen en erfgenamen wijlen Sr. J. Hermans en de 
goederen wijlen Guilliam Van Hove. 
 
N° 12.  
 
Conditie ingevolge dewelke uit kracht van originele open brieven van octrooi op datum van 
16 januari 1708 met twee proclamaties of kerkgeboden en zitdagen van veertien tot veertig 
dagen alleenlijk met de uitgang der brandende kaars wegens de kinderen en erfgenamen 
van wijlen Sr. J. Hermans in zijn leven burger der stad Loven te koop stelde de 
nabeschreven partijen van goederen ten hoogste en meeste profijt van de proprietarissen 
erfgenamen van wijlen Gilliam Van Hove om daaraan te verhalen als in de voorschreven 
brieven met kosten daarom gedaan en nog te doen. 
 
1. Ten eerste een half bunder weide geheten “ den waeterloop “. Palende oost Peeter 
 Vermeulen erfgenamen, zuid jan Bellemans kinderen, west Willem Lijs erfgenamen  
 en noord “ den waeterloop “. 
2. Item de helft van omtrent een bunder land geheten “ de langel “. Palende oost Jan  
 Dioos,  zuid Henrick Van Lommel, west Jan Van Genechten en noord de  
 Langelstraete. 
3. Item omtrent ander halve zille land genaamd “ de cleijne langel “. Palende oost  
 Peeter Meir, zuid Jan De Busser, west Peeter Cluijts en noord het Misstraatje. 
4. Item een zille weide in “ ’t ven “. Oost en noord Jan Van Genechten, zuid Jan  
 Willems, west  Henrick Van Hove erfgenamen. 
5. Item een half bunder weide geheten “ het rijs “. Oost Peeter Van Opstal, zuid Peeter  
 Van Springel, west Henrick Willems en noord de straat. 
6. Item omtrent een half bunder zowel land als weide, genaamd “ de biesackers “. Oost  

 
54 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Hoeve x Maria Van De Brul , nr. 2639, pag. 525. 
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 Adriaen Verboven, zuid Claes Verheijen, west Jan Verheijen en noord Joris Cluijts 
 erfgenamen. 
 
Op de zevende februari 1708 is ter rolle gebleken van de eerste proclamatie en kerkgebod 
met assist van biljet en dienvolgens gehouden den eerste zitdag. 
Op 21 februari gehouden den tweede zitdag. 
 
Op 16 maart 1708 compareerde binnen Oolen den procureur Thijs protesterende van zijne 
expresse comparitie tot het dirigeren den kaarsbrandingen doende blijken bij schriftelijk 
relaas op zegel. 
 
De proclamatie gedaan door de meijer Wuijts mits wegens impetranten voor kooppenningen 
hunner voorschreven hypotheek gesteld zijnde 500 guldens courant geld en de kaars 
ontstoken zijnde uit kracht van de voorschreven brieven van octrooi, is daarvoor 
aangebleven onder protestactie van geheel te blijven ….. 
 
     WLO-OGA756-535 
 
Conditie van zeker perceel dries en bos gelegen op den Bergh onder Zoerle verkocht bij 
Joachim Verlinden en waarvan koper is Philip De Koninck op 20 maart 1708. 
 
N° 13. 
 
Conditie waarop Joachim Verlinden heeft verkocht zekere dries en bos gelegen op “ den 
bergh “ onder Zoerle onder Westerlo en dat aan Maria Verlinden. Palende het 
voorschreven dries en bos, oost Adriaen Vermeerberghen, zuid Andries Helsen, west en 
noord het Voorthkensstraatje (voorschreven ?) straatje. 
 
En heeft Maria Verlinden weduwe van wijlen Lambrecht Helsen op deze koop gesteld 127 
guldens courant geld en stelde daarop zes hoogen, Adriaen Vermeerberghen en de 
voorschreven Maria Verlinden nog twee. Philip De Koninck stelde op deze koop nog twee 
hoogen. 
 
Aldus gedaan deze 4 december 1708. 
 
Maria Verlinden verklaarde gekocht te hebben een zekere dries op “ den bergh “ onder Zoel 
uit handen van Joachim Verlinden voor 127 guldens. 
 
Op 20 maart 1709 compareerde Merten Douwen en stelde op den koop nog vijf hoogen en 
is hij na de kaarsbranding den voorschreven Merten Douwen koper gebleven. 
 
     WLO-OGA756-541 
 
Oolen, conditie van zekere weide verkocht bij Jan Van Olmen Mertenssone tot Buel achter 
de molen gelegen, waarvan de koper is Jan Van Genechten. 29 maart 1708. 
 
N° 14. 
 
Deze zegel dient aan de verkoop van Jan Van Olmen 55 Martinussone heeft verkocht op 
heden 29 maart 1708 een perceel weide en heide groot omtrent een sille de maten 
onbegrepen, zo hetzelfde is gelegen tot Oolen achter den Buel molen. Palende oostwaarts 
de erfgenamen Andries Veekemans, zuidwaarts Adriaen Daems, westwaarts … ? … en 
noord Mattheus Huijsmans en dat aan Jan Van Genechten en is dit goed verkocht voor 50 

 
55 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Olmen x Catharina Sprengers, nr. 2844, pag. 565. 
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guldens gangbaar geld gelijk het geld nu tegenwoordig is gaande den dukaat voor 3 guldens 
en 10 stuivers den pattacon voor zes (guldens) en vijftien stuivers en andere species 
navenant.  
 
Item is onderschreven als dat de verkoper dit voorschreven goed heeft verkocht op behagen 
van de voogden en is het zaak dat de voogden niet wel en beheert zo zal de verkoper zijnen 
… rouw ? hebben mits betalende den lijfkoop. 
 
En is dit goed verkocht in presentie van de getuigen Peeter Van Opstal en Peeter Claes die 
hetzelfde met hun naam hebben ondertekent. En stelde dezelfde Jan Van Genechten op 
dezelfde koop zes hoogen. Peeter Van Springel stelde nog een hooge bij. Jan Van 
Dornick stelde alsnog een hooge bij zoals Jan Van Genechten. Op 11 april is na de 
kaarsbranding Jan Van Genechten koper gebleven. Coram Hendrick Heijns en Michiel 
Wilms schepenen. Ita testor Michiel Heijlen.  
 
     WLO-OGA756-545 
 
Conditie waarop vanwege d’ officie is verkocht zeker perceel land competerende Merten 
Verhoeven, waarvan laatste hoger is Theod. Lambert Thijs, voor en in de naam van 
Nicolaes Govarts. 
 
N° 15. 
 
Conditie en voorwaarde waar door d’ officie zullen verkopen zeker perceel land van wegens 
Merten Verhoeven gelegen tot Straeteneijnde. Oost de straat, zuid Adriaen Helsen, west … 
(leeg) en noord Peeter Verhoeven, groot omtrent een halve zille de maten onbegrepen en 
dat op den last van 40 guldens aan Jan Vermeerberghen Adriaenssone zo dezelfde op het 
register staat gestipuleerd en verders voor los en vrij … 
 
De koop is opgeroepen van den dienaar ongeslagen aan Niclaes Goijvaerts Adriaenssone 
voor de som van 68 guldens en stelde dezelfde daarop nog 12 hoogen, Lambert Thijs nog 
één en Merten Helsen nog een hooge, Lambert Thijs nog één en Merten Helsen nog één. 
Volgt nog een vermelding van Hendrick Verswijvel. De kaarsbranding vond plaats op 2 mei 
1708. 
 
     WLO-OGA756-548 
 
Conditie waarop vanwege d’ officie is verkocht zeker perceel land competerende Merten 
Verwimp, waarvan de laatste hoger is Theodorus Lambert Thijs, voor en in de naam van 
Nicolaes Govarts. 
 
Ondertekenden: Adriaen Goijvaerts en Christiaen Van Bijlen en Peeter Diels. 
 
N° 16. 
   Op heden den 19 mei 1708, zo hebben de erfgenamen van Merten 
Verwimp verkocht zeker perceel erve genoemd “ het houdt block “ met de weide daaraan 
gelegen, groot een half boender salvo, gelegen onder Strateneinde tot Gelindel onder 
Westerlo. Oost Adriaen Helsen, zuid de veldstraat, west de erfgenamen Joannes Bruers en 
noord Jan Van Eutsel en dat aan Merten Soeten voor de som van negentig guldens courant 
geld. Dezelfde Merten Soeten stelde daarop nog 14 hoogen en Peeter Soeten nog twee 
hoogen. 
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     WLO-OGA756-552 
 
Conditie van twee perceeltjes erven gelegen onder Gerhagen gehucht van Oolen, verkocht 
bij Antonis Hendricx en Jacobus Vande Venne.  
 
N° 17. 
 
Conditie waarop Antoni Hendricx ingezetene van Dessel en Jacobus Vande Venne 
ingezeten van Rethij te samen hebben verkocht na drie zondagse proclamaties, zeker twee 
percelen land respectievelijk gekregen onder Gerhagen gehucht van Oolen, groot omtrent de 
twee zillen, genaamd “ het ven “ en het andere ” het laer “ Palende “ het ven “ oost Sr. 
Peeter Hermans stadhouder tot Geel, zuid Hendrick …?.., west Adriaen Helsen en noord 
Adriaen Verstappen erfgenamen. Palende “ het laer “, oost Mattheus Scellens, zuid Peeter 
Huismans, west de erfgenamen Pauwels Helsen en dat aan Merten Verbiest op de 
manieren na volgende. 
 
Item zal de koper zijne voorschreven twee percelen land mogen aanvaarden half oogst 
toekomende … etc … Item zal de koper zijne kopen voldoen ten dage der goedenisse… 
 
Antoni Hendricx en Jacobus Van De Venne verklaarden niet te kunnen schrijven. 
Actum coram Jan Diels, Hendrick Heijns schepenen in collegio deze 10 juli 1708. 
 
     WLO-OGA756-555 
 
Oolen, conditie van verkocht graan op het veld competerende Jan Laenen 16 juli 1708. 
 
N° 18. 
 
Conditie waarop Jan Laenen 56 zal verkopen zijn koren en granen staande ten velde en dat 
met oproepen des dienaars zo dat den gene die zal komen te mijnen zal koper zijn en verder 
op de manieren na volgende. 
 
Item zullen de kopers om te voldoen hunnen kooppenningen dag genieten tot Bamis van dit 
tegenwoordige jaar 1708 … 
Item zullen de kopers van iedere gulden voor ongeld moeten betalen eenen stuiver ten halve 
gulden naar advenant, zonder korten aan de kooppenningen. 
Item worden de percelen van graan staande ten velde verkocht met hoogen en 
verdieren……. 
 
Eerste koop in “ het binnenblock “ is gemijnd bij Peeter Heijlen voor 5 guldens 11 stuivers 
en stelde daarop één hooge, Jan Aerts nog één en is koper gebleven, borg Peeter Blerincx. 
 
Den tweede koop “ de delle acker “ is gemijnd bij Jan Oniaerts voor 21 guldens …borg 
Peeter Blerincx. 
 
Den derde koop dezelfde naast de straat is gemijnd bij en boven zes loopen koren die koper 
leveren met, Jan Van Beeck voor 16 guldens 10 stuivers en stelde daarop vier hoogen en is 
Jan Van Beeck pachter gebleven, borg Jan Oniaerts. 
 
Den vierde koop “ de lazerije “ is gemijnd bij Merten Bellens voor 15 guldens 10 stuivers en 
stellende daarop één hooge en is koper gebleven borg Peeter Goor. 
 

 
56 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Lanen x Anna ( van de ) Goor, nr. 1387, pag. 281. 
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Den vijfde koop “ het cluts “ is gemijnd bij Jan Van Beeck voor 19 guldens en stelde daarop 
één hooge en is koper gebleven., borg Jan Oniaerts. 
 
Den zesde koop “ het hannekens “ op “ het cluts “ (ook “ kluts “) is gemijnd bij Guilliam 
Venne voor 19 guldens 5 stuivers en stelde daarop één hooge en is koer gebleven, borg 
Peeter Heijlen. 
 
Zevende koop “ de teunstraete “, is gemijnd bij Jan Van Beeck voor 13 guldens 5 stuivers 
en stelde daarop twee hoogen en is koper gebleven, borg Jan Oniaerts.  
 
Item den achtste koop “ de spreeuwen “, zijn gekocht bij Jan Oniaerts voor 17 guldens 10 
stuivers, stellende daarop twee hoogen en is koper gebleven, borg Jan Cluijts. 
 
Item “ de groote spreeuwen “ zijnde de negende koop is gemijnd bij Merten Soffi voor 11 
guldens en stelde daarop één hooge en is daarmee koper gebleven, borg Peeter Stijnen. 
 
Tiende koop “ den dieren tijt “ is gemijnd bij Jacobus Van Houtven voor negen guldens en 
stelde daarop één hoog en is daarmee koper gebleven, borg Augustijn Oniaerts.  
 
Item den elfde koop op “ den langel “ is gemijnd bij Peeter Goor voor 22 guldens en 15 
stuivers en stelde daarop twee hoogen en is daarmee koper gebleven, borg Merten Bellens. 
 
Item den twaalfde koop “ het lijne goors “naast “ die duikers “ is gemijnd bij Geeraert 
Michiels voor 26 guldens 14 stuivers en heeft daarop gesteld met ook op den dertiende koop 
“ ’t lijne goors “ op de andere zijde, voor 25 guldens, borg Gilliam Vande Venne. 
 
Het ongeld is bij den verkoper ten dage van den koopdag opgetrokken … en bij de kopers 
voldaan. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram Merten Verwimp en Adriaen Verboven met vele andere 
omstaanders als getuigen deze 16 juli 1708. L. Van Wesel secretaris. 
 
Item is het conditie dat op iedere gulden van ongeld moeten geven één stuiver twee blanck, 
voor af roepen vijf stuivers, voor conditiegeld … etc… 
 
     WLO-OGA756-566 
 
Oolen, conditie van de meubelen en effecten toebehorende Maijcken Vervecken, die zijn 
verkocht bij forme van executie op 18 juli 1708. 
 
N° 19. 
 
Conditie waarop de notaris Wils als gelaste van Juffrouw Helena Van Eijndouven begijntje 
uit kracht van vonnis bij dezelfde Juffrouw bij de schepenen des Lands en markizaats 
Westerlo ten dag 12 juni 1708 naar voorgaande kerkgeboden zal verkopen de haafelijke 
meubelen en effecten toebehorende de voorschreven Maijcken Vervecken weduwe van 
Peeter Peeters alias Van Houdt 57 om daaraan te verhalen elf guldens geleend geld. Item 
dertig guldens verschenen intresten van een obligatie van 200 guldens kapitaal wisselgeld, 
mitsgaders ten deze van de voorschreven kapitalen in het voorschreven vonnissen op de 
manieren volgende: 
 
O.a. item zal Maijcken Vervecken hebben drij losdagen ingevalle zij binnen den 

voorschreven tijd van het vonnis kon voldoen … 

 
57 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Peeters x Maria Vervecken, nr. 1876, pag. 378. 
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Eerst is door den dienaar opgeroepen een lende beddeken en werd gekocht bij Merten 
Huijsmans voor 3 1/2 stuivers, verder verkocht een schutsel en een schapraaiken. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns, Michiel Willems schepenen dezen 18 
juli 1708. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-569 
 
Oolen, conditie van verkocht graan op het veld competerende de wees en erfgenaam van 
wijlen Merten Verluijten op 24 juli 1708. 
 
N° 20. 
 
Conditie waarop de weduwe van Merten Verluijten, met naam Catlijn Van Genechten 
bijgestaan met haar bejaarde kinderen, zal verkopen zekere partij van graan staande ten 
velde en dat in verscheidene kopen hieronder te specificeren met oproepen des dienaars. 
 
Kopers waren o.a.  Jan Dams, Cornelis Cluijts, Willem Verheijen, Jan Stijnen, Adriaen 

Verboven, Peeter Peeters, Peeter Coels, Merten Soffi… 
 
In totaal werden er 17 artikelen te koop aangeboden. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram L. Wuijts, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen 
deze 24 juli 1708. L. Van Wesel. 
 

WLO-OGA756-576  
 
Koop contract aangegaan bij Helena Van Croonenborgh tegens Martinus Bakelants.  
26 juli 1708. 
 
N° 21. 
 
Op heden deze 26 juli 1708 compareerde voor mij onderschrevene en de getuigen na te 
noemen den eerwaarde Helena Croonenborch achter gelaten weduwe wijlen Jan 
Verheijen 58 bijgestaan met Hendrick Heijns schepene alhier van ons dorp en graafschap 
van Oolen, welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan Martinus Baeckelants en 
Maria Nobels zijn huisvrouw, een perceel dries groot omtrent 90 roeden gelegen onder 
Oolen geheten “ het heijblock “ voor de som van 77 guldens courant geld ten dage der 
goeddeels te betalen. Palende oost Merten Van Olmen, zuid de erfgenamen van wijlen Jan 
Bulckens, west de erfgenamen Hendrick Verboven en noord Dimphna Meir. Blijvende een 
servituut van een weg tot behoefte der erfgenamen wijlen Jan Bulckens. 
 
Actum binnen Oolen ter presentie van Mr. Adrianus Lemie en Jan Cluijts getuigen hiertoe 
verzocht. Item stelde Martinus Backelants koper de kwantiteit van zeven hoogen of 
verdieren. Jan Cluijts stelde nog een hooge bij en Martinus Backelants verhoogde de koop 
nogmaals. Op heden 16 augustus 1708 zo is door Ludovicus Wuijts meijer van deze koop de 
kaars ontstoken en is na de uitgang der brandende kaars Martinus Backelants koper 
gebleven.  
 
     WLO-OGA756-580 
 

 
58 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Verheyen x Helena Croonenberch, nr. 3251, pag. 642. 
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Zoerle, conditie van verkocht koren op ’t veld competerende Nicolaes Govarts 
Adriaenssone. 
 
N° 22.   
 
Conditie waarop Nicolaes Govarts Adriaenssone zal verkopen zekere partij graan staande 
ten velde.  
 
O.a.  Eersten koop op “ het lanck velt “ of “ langhe plekke “ bestaande in 14 

gewenten…. 
Vierde koop in gewenten of ruggen op de voorschreven “ langen plekke “ is 
gemijnd bij Merten Heijlen voor 17 guldens, borg Joris Heijdelberghs. 
Negende koop 16 gewenten beginnende aan ’t bosken is gemijnd bij Peeter 
Peeters voor negen guldens en vijf stuivers, borg Peeter Bouwen. 
Tiende en laatste koop 20 gewenten achter aan het bosken zijn gemijnd bij 
Merten Heijlen voor 12 guldens, borg Joris Heijdelberghs. 

 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld te wezen van ongeld zes guldens 
vijftien stuivers. 
 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder, H. Lepage schepen en Joachim Matthe 
schepen deze 26 juli 1708. L. Van Wesel.  
 

WLO-OGA756-585 
 
Oolen, koop contract aangegaan tussen Geert Schoensetters en Jan Jacops, 28 juli 1708. 
 
N° 23. 
 
Op heden deze 28 juli 1708 compareerde voor mij onder geschreven getuigen na te noemen 
den eerzame persoon Geeraert Schoensetters bijgestaan met Ludovicus Wuijts Meijer, 
Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen alhier van Oolen, mede ten bijzijn van 
Melchior Verheijen welke Geeraert Schoensetters bijgestaan als voor verklaarde bij deze 
verkocht te hebben aan Jan Jacobs 59 Jaquessone en Elisabeth Cluijts zijne huisvrouwe, 
een zeker perceel land groot omtrent 230 roeden, geheten “ het binnenblock ” gelegen tot 
Schaetsbergen onder Oolen. Palende oost de Schaetsbergschestraete, zuid des kopers 
erve, west zijn zelve kopers erve en noord Peeter Van Lommel, en dat voor de somme van 
240 guldens geld ten dage der goedenis te betalen, welke goedenis zal moeten gescheiden 
na de drie gewoonlijke zondagse kerkgeboden. Item zal de koper dit land aanvaarden te 
Allerheiligen toekomende van dit tegenwoordig jaar. 
 
Alles ter presentie als voor, coram Adriaen Van Genechten en Jan Cluijts als getuigen 
hiertoe verzocht. 
 
Jan Jacops stelde twee hoogen bij en Michiel Heijlen nog één hooge. Op heden 20 
augustus 1708 zo is door Ludovicus Wuijts Meijer van deze koop de kaars ontstoken en na 
den uitgang derzelfde brandende kaars is Jan Jacops voor de voorschreven somme koper 
gebleven. 
 
Actum binnen Oolen ten huize van de Meijer voorschreven, coram Ludovicus Wuijts Meijer, 
Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen.  
 
 

 
59 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Jacobi x Elisabeth Cluyts, nr. 1294, pag. 263. 
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      WLO-OGA756-590 
 
Scabinale declaratie nopende de lasten van den heer pastoor alhier 12 augustus 1708. 
 
N° 24.  
 
Compareerde voor schepenen der land en markizaat Westerlo onder te noemen Jan De 
Ridder oud omtrent de tachtig jaren, Henrick Hermans oud omtrent zes à zevenentachtig 
jaren, Peeter Vincx oud omtrent zeven en vijftig jaren en Philips Van Kerckhoven oud 
omtrent acht en vijftig jaren, allen ingezetenen alhier, de welke ten verzoek van Jan De Rest 
drossaard des land en markizaats Westerlo verklaarden op hunnen eed gedaan in handen 
van den voorschreven drossaard waarachtig te wezen dat nu in de veertig jaren ten tijde als 
Willem Vos borgemeester was den overleden drossaard M. Van Blockhoven geëxecuteerd 
heeft den heer pastoor alhier over openstaande dorpslasten, zo verre dat de dienaars in de 
schuur hadden geholpen om uit de dorsen de granen tot betaling van de voorschreven 
openstaande dorpslasten gevende Jan De Ridder en Peeter Vincx voor redenen van 
wetenschap hetzelfde alzo gehoord te hebben ter zelfde tijd dat zulks geschied is, gevende 
Hendrick Hermans voor reden van wetenschap verklaart ten dien tijde gehoord te hebben 
dat den dienaar niet en waren uitgescheiden uit de schuur van aan de voorschreven pastoor 
voorschreven vooraleer Adriaen Wijnants Van Rosan daarvoor was borg gebleven, 
gevende verder Philippus Van Kerckhoven voor reden van wetenschap verklarende de 
dienaars van justitie als daar bezig helpende met het dorsen in de schuur van de pastoor en 
alzo gehoord te hebben en wat goddelijk en redelijk is der waarheid getuigenis te geven, 
speciaal des aanzocht zijnde…. 
 
Aldus gedaan coram H. Lepage, J. Matthe en Jan Dils schepenen dezen 12 april 1708. 
L. Van Wesel secretaris. 
 
Hermans voor redenen van wetenschap ten dien tijde wel gehoord te hebben dat de 
voorzegde dorsers niet en zouden uit gescheiden (te zijn). 
 
     WLO-OGA756-594 
 
Zoerle, conditie van zeker stuk erve verkocht bij Anna Vlaijmans waarvan koper is 
Hendrick Van Dijck. 17 november 1708. 
 
N° 25. 
 
Conditie van alzulk goed als heeft verkocht Jan Baeten bijgestaan met Anna Vlaijmans 
zijne huisvrouwe, bekenden verkocht te hebben zeker perceel erve, zowel land als weide. 
Palende oost Jan Douwen, zuid Hendrick Peeters, west de straat gaande naar “ den saert “ 
noord de straat gaande naar “ de goorheijde “ en gelegen tot Soel, groot omtrent 150 
roeden salvo. Dit voorschreven goed is verkocht voor los en vrij aan Hendrick Van Dijck en 
Adriaencken Tolhuijse voor de som van veertig guldens en acht pond vlas te spinnen of 
daarvoor … 2 - 8 en stelde daarop nog 15 hoogen. 
Jan Helsen stelde nog één hooge en de koper nog één. Tot deze koop is geroepen bij … als 
getuigen Jan Verleuffel Janssone en Jan Verleuffel Wilmssone. 
 
     WLO-OGA756-598 
 
Oolen, conditie van zekere goeden verkocht bij Maijcken Vervecken, 19 oktober 1708. 
 
N° 26. 
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Op heden den 19de dag van november 1708 zo zal verkopen Maria Vervecken weduwe van 
wijlen Peeter Peeters alias Van Houdt zeker perceel van erve gelegen in “ de bulder 
bossen “, genaamd “ de schomme “. Oost Merten Spapen, west de straat gaande van 
Meeren naar Buel, noord Diel Menten, zuid Hendrick Peeters. Item zo is het dat de koper zal 
trekken de pacht van 9 lopen koren. Nog zo is de conditie dat den koper zal moeten geven 
en betalen de beden te weten aan den borgemeester Peeter Willems achtervolgens den 
dag der goedenisse. Item is verkocht de voorschreven “ schomme “ den handslag aan Jan 
Papaeij voor 67 guldens. Jan Papaij koper stelde 7 hoogen bij op de voorstaande koop. 
 
Item alzo verkocht “ het huelcken “ ? met drie maal afwerven aan Diel Menten op dezelfde 
conditie als voor daarvoor trekkende jaarlijks 7 leupen koren en dat voor 70 guldens, den 
handslag alzo stelde Diel Menten koper 5 hoogen. Willem Van Eijnde stelde nog één 
hooge bij, en Diel Menten alsnog één hooge en is hij daarmee na de kaarsbranding koper 
gebleven. 
 
Item verkocht het huis met drie maal afwerken aan Peeter Van Genechten den zelfde 
daarvoor trekkende jaarlijks 9 guldens geld op dezelfde conditie als voor aanvarende in het 
jaar 1710 ten half maart en dat voor 93 guldens, alzo stelde dezelfde Peeter Van 
Genechten 13 hoogen. Jan Papaij nog één hooge, Peeter Van Genechten nog één hooge, 
Adriaen Van Genechten 2 hoogen en den voorschreven koper nog één hooge en is hij 
daarmee koper gebleven. 
 
Item alzo is verkocht “ de bruelen “ op conditie als voor, te aanvaarden zoals het huis, 
daarvoor trekkende 10 leupen koren, zo is den handslag gegeven aan Peeter Van 
Genechten voor … 100 … 20 guldens. Alzo stelde dezelfde Peeter Van Genechten 13 
hoogen. Jan Papaij nog 1 hooge en Peeter Van Genechten ook nog 1 hooge en is hij 
daarmee na de kaarsbranding koper gebleven. 
    
     WLO-OGA756-604 
 
Verhuur van de voogden der wezen wijlen Merten Verbiest. 20 november 1708. 
 
N° 27. 
 
Conditie en voorwaarden waarop Hendrick Verhaert als wettige voogd der wezen 
achtergelaten bij wijlen Merten Verbiest en Adriaenken van Kerckhoven heeft verhuurt zo 
en gelijk hij doet mits deze aan Cornelis Van Eutsel zijne mede voogd alhier peeter (doop 
peter) en deze huur accepterende van zeker huis, hof en land gestaan en gelegen aan de 
Vijf Huijsen onder Zoerle en dit voor een termijn van drie jaren. Belovende daarvoor jaarlijks 
te betalen vier veertelen goed leverbaar koren en in voorlijf te betalen acht guldens jaarlijks. 
 
     WLO-OGA756-607 
 
Huur aangegaan tussen de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Merten Verbiest 
tegens Nicolaes Govarts Willemssone 20 november 1708. 
 
N° 28. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Hendrick Verbiest en Cornelis Van Eutsel als wettelijke 
voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Merten Verbiest en Adriaenken Van 
Kerckhoven hebben verhuurd aan Nicolaus Govaerts Willemssone alhier present en de 
huur accepterende van zeker huis, hof, land en weide daaraan depenterende, zo hetzelfde 
gestaan en gelegen is en dat voor een termijn van drie jaren in te gaan half maart 
toekomende van den jaar 1709 belovende daarvoor jaarlijks te betalen zes veertelen goed 
leverbaar koren en in voorlijf dertien guldens tien stuivers. 
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Coram 20 november 1708. 
 
Cornelis Van Eutsel verklaarde niet te kunnen schrijven alsook Nicolaes Govarts 
Willemssone. 
 
     WLO-OGA756-611 
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij de weduwe van wijlen Willem t ’ 
Sijen. 28 november 1708.  
 
N° 29. 
 
Conditie waarop de weduwe van wijlen Willem t’ Sijen zal verkopen alle haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden, dat met oproepen des dienaars zo dat de dezelfde die na 
drie klopslagen den hoogsten inzetter zal wezen zal koper blijven. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. o.a. 
Jan Dom koopt verscheidene loten ijzerwerk en melkteilen, … etc… 
 
verkoop van het vee ;  
 
Jan Dom kocht voor 14 guldens een rode koe, borg Augustinus Oniaerts. 
Jan Dom kocht een hoppel koe voor 16 guldens, borg Augustinus Oniaerts. 
Jan Dom kocht nog een rode koe voor 24 guldens, borg Augustinus Oniaerts.  
Peeter Mertens kocht een blaer koe voor 19 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Peeters. 
Adriaen Van Eijnde kocht een zwarte koe voor 16 guldens 10 stuivers borg Peeter 
Willems…. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld achtenveertig guldens één stuiver. 
 
Actum 28 november 1708. L. Van Wesel.  
 
Depost is het paard verkocht op de voorschreven conditie met het gareel en de tomen te 
samen aan Antoni Hendricx voor 105 guldens, borg Adriaen Wenricx en Peeter Mertens.  
 
     WLO-OGA756-624  
 
11 december 1708, conditie waarop Joris Heijdelberghs en Peeter De Becker als voogden 
der wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen Heijdelberghs, daar moeder van leeft 
Adriaenken Van Offel 60 zullen verkopen al de haafelijke meubelen op manieren 
navolgende. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. ijzerwerk, twee potten, een vat, tempt, 2 tinnen stopen, een rusbijl, pan, 

haargetouw, stoelen, wande, schapraaien, slijpsteen,  
 
Joris Heijdelberghs kocht voor 14 guldens 10 stuivers een koe. 
Adriaen Broeckx kocht een rooie koe voor 19 guldens 5 stuivers. 
… Rouvoet kocht voor 17 guldens 10 stuivers een rooie koe, borg Peeter Bordonckx. 
Joris Heijdelberghs kocht een rode koe voor 20 guldens 15 stuivers. 
Adriaen Van Gouberghen kocht een vael ruijndt voor 9 guldens 5 stuivers. 

 
60 Zie PR Morkhoven: Adrianus Heydelberghs x Adriana Van Essel (Adriana Van Offel) 
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Maria Van Es? kocht een veulen voor 38 guldens 5 stuivers, borg Adriaen Broeckx. 
 
Kopers waren o.a. Jan Vande Veecken, Joris Heijdelberghs, Adriaen Van Loije, Peeter 

De Becker, Andries Tubbecx, Peeter Claes, Peeter Verhagen, 
Hendrick Verswijvel, Merten Siongers, Jan Vermeerbergen, Hendrick 
Van Passel, Adriaen Verijcken, Diel De Weegh, Adriaen Diercx, 
Peeter Bellens, Adriaen Verlinden, Lenaert Peeters, Adriaen 
Siongers, Adriaen Snijers, Sr. Tuerlincx meijer, Jan Vande Broeck, 
Peeter Verbiest, Jan Van Goinsel, Peeter Verbiest, Andries Luijten, 
Gommar Dielis, Jan Bruers, Bastiaen Van Kerckhoven, Adriaen 
Broeckx, Jan Van Euffel, Henrick Mesens, Jan Willems, Bertel 
Vereijcken, Anthon Haepers, Jan Bruers, Jan Van Woensel, Adriaen 
Peeters, Jan Dierckx, Henrick Vervoort, Jan Luijten, Jan Van Uffel, 
Jan Bruijndonckx... 

 
WLO-OGA756-633 

 
Conditie waarop Jan Vande Brande zal verkopen de haafelijke meubelen met het afsterven 
van zijne huisvrouwe ten zijn huis bevonden, en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. een strijkijzer, visspaan, koperen lepel, een bijl, een zaanvat, … etc… 
 
Verkoop van het vee: 
 
Peeter Vande Brande Janssone kocht een koe voor 20 guldens. 
Jan Truijts kocht voor 17 guldens een koe. 
Jan Baptist Verborghstadt kocht voor 18 guldens 15 stuivers een koe, borg Peeter Vande 
Brande. 
 
Henrick Peeters kocht voor 14 guldens …., borg Adriaen Nuijens. 
Adriaen Verbiest kocht voor 80 guldens 16 stuivers het paard, borg Peeter Soeten.  
Guilliam Van Bijlen kocht voor 11 guldens 15 stuivers een kalf, borg Jan Van Kerckhoven.  
Jan De Keuster kocht voor 5 guldens 10 stuivers een kalf en voor 4 guldens nog een kalf, 
borg Peeter Van Oijtsel. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 59 guldens en vier stuivers. 
Aldus gedaan coram Joachim Matthei, Jan Diels en Henrick Verswijvel schepenen dezen 12 
december 1708. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA756-642      
 
Conditie waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Anthoni Douwen en Christina 
Verbiest zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden.  
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in contant geld 68 guldens 19 stuivers waaruit betaald 
werd de rechten van den drossaard en schepenen, oproepen des stadhouder, schrijven van 
de condities en kopij, mitsgaders twee zegels te samen 11 guldens en 19 stuivers. 
 
Aldus gedaan coram Jan Diels, Hendrick Verswijvel en Joachim Matthe schepenen deze 15 
december 1708. 
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Rijksarchief Antwerpen 
 

OGA Westerlo 757 

 

1709 - 1712 
 
 
 
 
 
 

WLO-OGA757-003 
 
Damseijnde, conditie van zeker perceel erve groot omtrent de drij sillen gelegen tot 
Damseijnde onder Westerlo geheten “ de drij sillen “. Palende oost en zuid Jan Wuijts, west 
Jan Minnen ? en noord Jan Van Roij, verkocht bij Adriaen Sprengers waarvan de koper is 
Jan Vleugels voor de som van 200 guldens wisselgeld en stelde daarop nog 10 hoogen, 
Peeter Dils nog een hooge en den koper ook nog een hooge. 
 
Aldus gedaan coram Hieronimus Lepage en Jaochim Mattheij, 2 januari 1709. 
 

WLO-OGA757-005 
 
Olen, conditie van verkoop van twee percelen erven, verkoopster Anna Pelsmaeckers en 
Peeter Michiels 61, koper Peeter Verboven Mertenssone  
 
Conditie waarop Anna Pelsmaeckers bijgestaan met Peeter Michiels haar man 
verklaarden verkocht te hebben twee percelen land geheten “ de duickers “ gelegen onder 
Gerheiden tot  Olen. Groot te samen een half bunder en dat aan Peeter Verboven 
Mertenssone alhier present en de koop accepterende. Palende daaraan oost de Herstraat, 
zuid kopers erve, west de kinderen Jan Peeters en noord Margarita Doos en meer anderen 
en mits de som van honderd vijftig guldens courant geld.  
 
De koper beloofde te betalen op den dag der goedenis en zal de koper verder van zijn geld 
de tegenwoordige bezaaidheid van de voorschreven twee percelen land mogen aanvaarden 
ten dage der goedenis. 
 
Aldus gedaan coram den eerwaarde heer De Bu…, borgemr. ? etc en Joris Vervecken 
stadhouder dezen 11 januari 1709. 
 
Ondertekenden: Peeter Verboven, Nicolaus Ver…, Joris Vervecken stadhouder. 
 
     WLO-OGA757-009 
 
Conditie van verkoop door Bavo De Keulaer aan Lenart Peeters van een perceel beemd en 
bos op 1 februari 1709. Er staat hierop een rente aan de kerk van Hulshout. 
 

 
61 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Michiels x Anna Pelsmaekers, nr. 1662, pag. 337.  



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 151 

     WLO-OGA757-013 
 
Schobbroeck, conditie van de verkochte haafelijke meubelen Jan Van Eutsel op 23 februari 
1709. 
 
Conditie waarop Jan Baptista Van Eutsel en Adriaen Nuijens als voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Jan Van Eutsel zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des dienaar… 
 
Volgt een opsomming van de te verkopen goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. 
  
     WLO-OGA757-022 
 
Damseinde, conditie van verkocht goed omtrent een zille land gelegen tot Damseijnde, 
verkocht bij de erfgenamen Anna Vermeerbergen waarvan de koper is Jan Douwen 
Peeterssone, voor en om de somme van 110 guldens en stelde daarop 5 hoogen dezen 30 
januari 1709. Palende oost en zuid Jan Cools, west en noord “ de plijn ”. 
 
Coram Ambr. Egidij en Joris Vervecken als getuigen  
  
     WLO-OGA757-025 
 
Meeren onder Oolen, condities van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Jan 
Peeters. 21 maart 1709. 
 
Condities volgens dewelke Adriaen Peeters en Adriaen Laenen als voogden der 
toekomende wezen wijlen Jan Peeters 62 daar moeder af is Elisabeth Laenen zullen 
verkopen ten hoogsten en ten schoonsten de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en 
dat met oproepen des dienaars. 
 
Kopers waren o.a.  Adriaen Laenen aardewerk, Adriaen Verboven aardewerk, Merten 

Snijers, Jan Bellens, Jan Van Dom, Jan Van IJschot, Jan Vande 
Hoeck, Jan Laenen, Peeter Peeters, Willem Van Sprengel, Jan 
Woultens, Jan Verlinden, Jan Leijsen…en nog vele anderen … 
Adriaen en Jan Laenen waren hier veelvuldige kopers. 

 
Verkoop van het vee: 
 
Jan Leijsen kocht een rode koe voor 26 guldens, borg Peeter Van Passel. 
Jan Verelst kocht een rode koe voor 26 guldens 15 stuivers, borg Merten Cluijts. 
Jan Dom kocht een rode koe voor 24 guldens borg Jan Van Dijck. 
Peeter Mertens kocht een rode koe voor 24 guldens, borg Adriaen Peeters,  
Laureijs Meulders kocht voor 10 guldens een rund, borg Jan Van Genechten. 
Jan Dom kocht een grijs paard voor 93 guldens, borg Peeter Willems. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 55 guldens en 1 stuivers waaruit 
afgetrokken worden de rechten van meijer en schepenen, schrijven … etc… rest 45 guldens 
8 stuivers. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen… 
21 maart 1709. 
 

 
62 Olense gezinnen voor 1801, Joannes Peters x Elisabeth Laenen, nr. 1904, pag. 383. 
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     WLO-OGA757-035  
 
Gragen onder Oolen, condities van de verkochte meubelen der wezen wijlen Hendrick 
Belmans 63 daar moeder af is Maria Verbiest. 8 april 1709. 
 
N° 7. 
 
Condities volgens dewelke Peeter Belmans en Jan Meermans als voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Hendrick Belmans daar moeder af is Maria Verbist zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Peeter Belmans kocht een rode koe voor 16 guldens en 10 stuivers, borg Merten Huijsmans. 
Peeter Broers kocht een rood rund voor 7 guldens en 10 stuivers, borg Peeter Matthijs. 
Hendrick Menten kocht een rode vaars voor 10 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Van 
Genechten. 
Dielis Menten kocht een rood kalf voor 8 guldens 10 stuivers, borg Hendrick Blerincx. 
Jan Daems kocht de hoge karre, borg Peeter Helsen…. 
Dielis Menten kocht voor 62 guldens het paard, borg Hendrick Blerincx…. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 21 guldens twee stuivers één oord. 
Aldus gedaan te Oolen, coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems 
schepenen. 
 
     WLO-OGA757-041 
 
N° 8. 
 
Op heden deze 9 maart 1709 compareerde voor mij den eerzame Joannes Peijs 
Anthonissone, jongman dewelke bekende mits deze met consent van zijn voorschreven 
vader Anthon Peijs te verkopen zeker perceeltje land, groot dertig roeden gelegen naast het 
huis van Anthonij Peijs en Augustinus Oniaerts. Palende oost het huis van Anthonij Peijs, 
zuid Peeter Peeters, west Augustijn Oniaerts en noord de Plaatse alhier, competerende aan 
de voorschreven Joannes Peijs bij scheiding en deling is bevallen, te weten niet verder dan 
den euseldrup van het voorschreven huis en zo rechtdoor tot op de bessenhaag achter in 
den koolhof gelijk dat bij scheiding en deling staat beschreven. Geeraert Michiels heeft dit 
onlangs nog in huur aanvaard. 
Ontving den palmslag van deze koop Jacobus Van den Houtten en Maria Wuijts zijn 
huisvrouwe voor de som van 170 ? guldens en stelde nog zes hoogen. Jan Van Roij stelde 
nog één hooge bij en de voorzegde koper ook nog één hooge. 
 
Ita testor, Michael Heijlen in abutia (loco) secretaris. 
 
Op 10 april 1709 is na de kaarsbranding door de meijer Wuijts ontstoken, Jacobus Van Den 
Houtten koper gebleven. 
      

WLO-OGA757-045 
 
Conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden der kinderen wijlen Adriaen Van 
Hoeff, aan Anna Sijmens als laatste hoogster en koopster.13 pril 1709. 

 
63 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Belmans x Maria Verbiest, nr. 182, pag. 38.  
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N° 9. 
 
Op heden wetende den 13 april 1709 compareerde Peeter Van Hoeff als wettelijke voogd 
van de wezen wijlen Adriaen Van Hoeff daar moeder af leeft Maria Sijmons, welke 
bekende verkocht te hebben na voorgaande autorisatie van de wethouders van Herenthout 
aan Hendrick Verswijvel hier present en deze koop accepterende van zeker perceel land 
gelegen tot Soel onder Westerlo omtrent “ den bergh “. Palende oost Merten Douwen, zuid 
de Heijstraete, west Anna Sijmons en noord Hendrick De Winter, en dat voor de som van 
130 guldens. 
 
Op 14 april stelde de koper nog drie hoogen en Merten Douwen nog een hooge en den 
eerste koper stelde alsnog een hooge bij, ter presentie van Sebastiaen Van kerkhoven en 
Lemmens als getuigen. 
 
Nota: voorbeeld in schrijfoefening van het abc. 
 
Op de voorschreven koop is de kaars van ’s heerenwege ontstoken en is deze met den 
uitgang aan dezelfde Anna Sijmens als laatst hoogster gebleven als stellende daarop nog 
een hooge. Coram Jan Douwen, Hendrick Heijlen, Hendrick Borbon en Merten Helsen 
schepenen deze 8 oktober 1709. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-053 
 
Conditie van zeker huis verkocht bij Peeter Verboven, gestaan tot Buel onder Oolen, koper 
Jan Van Hove Guilliamssone. 7 mei 1709. 
 
N° 10  
 
Op heden deze 15 april 1709 compareerden voor mij onderschrevene en de getuigen 
nagenoemd, Peeter Verboven en zijn broeder Laureijs Verboven, welke gebroeders 
verklaarden bij deze verkocht te hebben aan Jan Van Hove 64 Guilliamssone en Cathlijn 
Wouters zijn huisvrouwe een zeker hun competent huis en het binnengeleg, groot omtrent 
een zille salvo justo gestaan en gelegen tot Buel onder Oolen. Palende oost Jan Camps, 
zuid Willem Cluijts, west de straat gaande van Hoogh Buel naar Buel en noord Jan Van 
Ghenechten, en dat voor de som van twee onder guldens eens courant geld ten dage der 
goedenis te betalen, in gevalle de renthiers met de koper in het overnemen van renten niet 
tevreden waren, welke goedenis zal moeten geschieden na de drie zondagse kerkgeboden 
… etc… 
 
De verkoop als voorschreven beloofden de partijen comparanten hiervan wederzijds te 
landeren, approberen en te houden voor goed, vast en van waarde als naar recht. 
 
Ter presentie van Mr. Jan Cluijts en Hendrick Verrijdt borgmeester van Oisterwijk onder 
Tongerlo, geloofwaardige getuigen hiertoe verzocht. En stelde op deze koop Jan Van Hove 
de kwantiteit van acht hoogen. Item Jan Van Hove Hendrickxsone nog een hooge. Item Jan 
Blampaerts nog een hooge. Item Jan Van Hove koper nog een hooge. 
 
Quod attestor Michael Heijlen abutia secretaris. 
 
Op 7 mei is na de kaarsbranding Jan Van Hove Guiliamssone koper gebleven na het stellen 
van zes hoogen.  
 

 
64 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Hove x Catharina Wouters, nr. 2693, pag. 536. 
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     WLO-OGA757-057 
 
Condities van koop en verkoop van zekere weide gelegen in “ de langel “ tot Oolen, 
aangegaan tussen Peeter Vermeulen en Catlijn Sprengers. 
 
N° 11. 
 
Condities volgens dewelke Peeter Vermeulen heeft verkocht zeker perceel weide, groot 
omtrent een halve zille gelegen in “ de langel “ onder Oolen. Komende oost Jan Dois, zuid 
en west het straatje en noord de erfgenamen Jan Peeters en dat aan Cathlijn Sprengers 
alhier present en deze koop accepterende, om en mits de som van 130 guldens en stelde op 
deze koop 10 hoogen. Bernard Stijnen stelde nog een hooge en Jan Van Hoeff voor 
Catlijn Sprengers nog vier hoogen. Catlijn Sprengers verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems 
schepenen deze 2de juli 1709. 
 
     WLO-OGA757-060  
N° 12. 
 
Op heden deze zesde der maand juli 1709 zo hebben verkocht Peeter Belmans en Jan 
Meermans als voogden over de minderjarige kinderen wijlen Henrick Belmans daar 
moeder af leeft Maria Verbiest met consent en overstaan van de schepenen, zeker perceel 
erve geheten “ den haspel “ gelegen onder den dorpe en graafschap van Oolen, groot 
omtrent een half bunder. Palende oost de straat gaande van Boeckel naar de kerk, zuid Jan 
Meermans, west Dielis Menten en noord Jan Meermans. Zo heeft deze erve gekocht Dielis 
Menten en dat voor de som van 450 guldens. 
 

WLO-OGA757-061 
 
Kopie van voorgaande akte. 
 
Op heden deze zesde dag der maand juli 1709 hebben verkocht mits doende bij deze 
Peeter Belmans en Jan Meermans als voogden …. 
 
Jan Van Isschot stelde op deze koop nog een hooge en Dielis Menten nog vier hoogen. 
Engelbert Daneels was hier getuige. 
 
     WLO-OGA757-064 
 
Oolen, condities van verkochte haafelijke meubelen wijlen Hendrick Slegers 65 daar vrouwe 
af is Catlijn Meir. 18 juli 1709. 
 
N° 13. 
 
Conditie volgens dewelke Catlijn Meer weduwe van Hendrick Slegers zal verkopen al de 
haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden. 
 
O.a. Catlijn Goor aardewerk, Peeter Peeters aardewerk, Peeter Michiels, Peeter 

Huijsmans, Jan Van Olmen, Hendrick Van Doninck … en vele anderen … 
 
Jan Van Hoeff Hendrickxsone kocht een rode blaar koe voor 16 guldens, borg Jan Van Hoeff 
Guilliamssone. 

 
65 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Slegers x Catharina Meer, nr.2017, pag. 407. 
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Peeter Papen kocht een rode koe voor 17 guldens 15 stuivers, borg Michiel Willems. 
Peeter Peeters kocht een rode koe voor 19 guldens 5 stuivers. 
Jan Peijs kocht het bruin paard voor 57 guldens, borg Peeter Peijs. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems 
schepenen deze 18 juli 1709. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-072 
 
Condities van zeker huis verkocht bij Anna Luijmoijen weduwe wijlen Jan Steurs en de 
voogden van haar kinderen, gestaan alhier in de Plaatse van Westerlo, koper Philip 
Halloint. 31 juli 1709 
 
N° 14.  
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Anna Luijmoijen weduwe wijlen Jan Steurs 
ten overstaan van de wethouders alhier publiekelijk zal verkopen zeker haar huis (hof, stal, 
schuur met appendenties) gestaan binnen de Plaats van Westerlo. Palende oost Philip 
Halloint, zuid de clijn Laecke, west Ambr. Egidij en noord de grote Herbaen of markt. Belast 
met zes oorden aan den H. Geest en een kapitale rente van 400 guldens wisselgeld aan 
Catharina Vincx getrouwd met W. Mertens. 
 
Op 31 juli 1707 het voorschreven huis opgeroepen zijnde is gemijnd met de last daarop 
staande bij Philip Halloint voor de som van 375 guldens courant geld en stelde daarop 15 
hoogen. Adriaen Peeters nog twee en de voorschreven koper alsnog drie. Philip Halloint is 
koper gebleven na de kaarsbranding op 22 oktober 1709. 
 
     WLO-OGA757-077 
 
Condities van enige verkocht boekweit mitsgaders van enig verkocht hout, competerende de 
wezen Jan Van Eutsel. 3 september 1709. 
 
N° 15.  
 
Condities waarop de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Eutsel hebben 
verkocht de na beschreven granen en hout volgens twee “ claddekens “ alhier ter griffie over 
gebracht … 
 
Eerste koop boekweit gemijnd bij Adriaen Verstappen voor 38 guldens en 10 stuivers, borg 
Adriaen Govarts Damseijnde. 
Den tweede koop in “ het binnenblock “ is gemijnd bij Willem Van Passel voor 6 guldens en 
10 stuivers, borg Adriaen Govaerts Hendricxsone. 
Den derde koop is gemijnd bij Merten Hermans, voor 18 guldens en 10 stuivers, borg Peeter 
Van Passel … etc.. 
Item het opgaande hout is gemijnd bij Jan Verbiest Janssone voor 20 guldens en tien 
stuivers. 
 
Aldus gedaan coram Merten Helsen schepene en meer andere omstaanders, deze 3 
september 1709. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-083 
 
Conditie van Jan Briaeter en Anna Vlaijmans. 18 september 1708. 
N° 16. 
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Op heden den 18 september 1708 compareerde Jan Briaeter 66 bijgestaan met zijne 
huisvrouwe Anna Vlaijmans dewelke mits deze bekenden verkocht te hebben aan Dielis 
Kerselaars alhier present den deze koop accepterende van zeker perceel land gelegen tot 
Soel onder Westerlo in de Catovestraete. Palende oost en west Jenneken Roijebroecx, zuid 
de straat en oord dezelfde Rooijsbroeckx. Groot een halve sille. 
 
     WLO-OGA757-084 
 
Op heden 28 januari 1709 compareerde Jan De Winter Henricxsone en stelde op deze koop 
nog drie hoogen. Onze stadhouder Wenricx nog een hooge en den voorschreven Jan De 
Winter nog een hooge. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-086 
 
Akkoord aangegaan tussen de schepenen en bedezetters van Gelindel en Jan Baptist Van 
Eutsel als voogd der wezen Jan Van Eutsel. 29 september 1709. 
 
N° 17. 
 
Merten Helsen en Augustijn Swolffs schepenen en bedesetters van Gelindel autoriseren 
bij en mits deze Jan Baptist Van Eutsel om te innen en te collecteren den lastenboek van 
de kinderen van Jan Van Eutsel, mitsgaders te innen en te collecteren de condities van de 
verkochte haafelijke meubelen de voorschreven wezen kinderen competerende en waarvan 
hij Jan Baptist Van Eutsel voogd is, op conditie dat hij voor tantième zal hebben te weten 
van te innen en te collecteren den voorschreven boek als andere collecteurs hebben 
genoten een paar schoenen voor op te manen de voorschreven condities, al hetwelk de 
voorschreven Jan Baptist van Eutsel bij deze is accepterende. 
 
Actum coram Merten Helsen en Augustinus Swolffs deze 29 september 1709.  
     
     WLO-OGA757-091 
 
Oolen, condities van verkochte haafelijke meubelen wijlen Bernaert Willekens 67  
2 november 1709. 
 
N° 18. 
 
Condities volgens dewelke de gelijke erfgename wijlen Bernart Willekens zullen verkopen 
de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
dienaars. 
 
Koper waren o.a. Adriaen Lemmens aardewerk, Adriaen Wouters aardewerk, Jan 

Verwimp, Merten Bellens, Guilliam Joris, Adriaen Verhaert, Jan Van 
Lommel, Merten Snijers, Peeter Verbiest … en meer anderen … 

 
Peeter Berincx kocht er een koe voor 14 guldens, borg Merten Lemmens. 
Jan Meermans kocht een rode koe voor 17 guldens 15 stuivers, borg Jan Wuijts. 
Adriaen Daems kocht een rood rund voor 9 guldens 1… stuivers  
David Papa kocht de helft van de kolen… 
 
Aldus gedaan coram Merten Spapen, Hendrick Heijns schepenen ten relaas deze 2de 
november 1709. L. Van Wesel.  

 
66 Zie PR Hulshout: 13 augustus 1708 doop van Anna Maria Briatus dochter van Jan Briatus x Anna Vlaeymans 
67 Olense gezinnen voor 1801: Bernardus Willekens x Margaretha Bellens, nr. 3590, pag. 704. 
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     WLO-OGA757-099 
 
Oolen, condities van de verkochte goederen bij Jan Douwen uit kracht van open brieven van 
octrooi, competerende Merten Verheijen. 
 
Condities ingevolge dewelke uit kracht van originele open brieven van octrooi op datum van 
16 september 1709 met twee voorgaande kerkgeboden van vier tot veertig dagen alleenlijk 
met uitgang der brandende kaars ten verzoek van Jan Dauwen te koop gesteld worden de 
nageschreven partijen van goederen, ten hoogsten en in meeste profijt van de prioritairs 
zijnde Merten Verheijen tot Doeffen onder Oolen of zijne huisvrouwe om daaraan te 
verhalen als in de open brieven van octrooi met de kosten daarom gedaan en alsnog te 
doen. Ten eerste dat de koper of kopers schuldig en gehouden zullen wezen de prijs of 
kooppenningen te consigneren in goed geëvalueerd geld…. 
 
Te koop eerst het huis, hof en schuur met het binnenblok gelegen tot Doffen onder Oolen, 
groot 200 roeden. Oost ’s heerenstraat, zuid Jan Lemmens, west Dimphna Verheijen en 
noord Adriaen Verboven. 
 
Item een weide aan de Doffensche straat gelegen groot een zille. Oost de straat, zuid de 
kinderen Jan Cluijts, west Margarita Verheijen en noord de kinderen Henrick Lemmens. 
Item een half bunder land aldaar, genaamd “ den dries “. Komende oost zijn zelve, zuid 
Elisabeth Lemmens, west Elisabeth Peeters en noord Jan De Busser. 
 
Op 8 oktober 1709 is gebleken van het eerste kerkgebod gedaan te zijn met publicatie en 
kopijen van de open brieven van octrooi en relaas van den 29 september 1709 wezende 
zondag ten tijde en plaatse daar men gewoon is zulks te doen met insinuatie als Merten 
Verheijen en letterige van p… volgens relaas op zegel ondertekent (door den dienaar) 
Merten Verwimp. 
 
Dienvolgens heeft den impetrant op de voorschreven goederen gezet 175 guldens te weten 
op het voorschreven laatste perceel…. Op het huis en de schuur met hof en binnenblok en 
de weide is gezet 25 guldens door den procureur Thijs…. 
      
     WLO-OGA757-103 
 
Condities van zeker perceel hooiwas verkocht bij Willem Cuijpers, waarvan koper is  
Adriaen Snijers 18 november 1709. 
 
N° 20  
 
Condities volgens dewelke Willem Cuijpers ten overstaan van zijn zoon Bastiaen Cuijpers 
die minderjarig is, heeft verkocht zeker derdel hooiwas gelegen in “ de maeldoncken “ onder 
Westerlo, rijdende tegens Jan Cluijts ingezetene van Oolen. Palende oost en west Jacques 
…? en noord …? mede alhier present en den koop accepterende om en ter som van 36 
guldens courant geld  
 
Ondertekenden Adriaen Snijers, Sebastian Cuijpers. Actum coram Hendrick Borbon en 
Marten Helsen schepenen. 18 november 1709. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-106 
 
Oolen, op heden deze 18 november 1709 compareerde voor mij en de na te noemen 
getuigen den eerzame Peeter Van Passel en Joanna Peijs gehuwden, welke Peeter Van 
Passel declarant bij deze bekend verkocht en erfelijk overgegeven te hebben aan Merten 
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Matthijs en Maria Heijlen zijn huisvrouwe zij eerstens comparants huis, hof en het geheel 
binnenblok achter den hof gelegen, groot anderhalve zille salvo, gestaan en gelegen tot 
Hesewijck onder Oolen met het land genaamd “ de hooghe heijde “ groot omtrent een half 
bunder en ook “ de leeghe weijde ” daaraan gelegen insgelijks een half bunder salvo met 
ook “ de honinck heijde “ onder Oolen. 
 
Item nog daartoe “ het laerblock “ groot drie zillen salvo gelegen onder Nodderwijck. Item  
“ het herenthoutsche gorken “ gelegen onder Herenthout, groot een halve zille zo en gelijk 
den eerste comparant Peeter Van Passel is competerende, om en voor de som van 700 
guldens met verstande en bespreek daar de koper van deze koop deze kooppenningen 
aanvaard vierhonderd guldens kapitaal gegoede renten ten zijnen last, te weten 200 guldens 
aan den H. Geest van Oolen. Item van de kerk van Nodderwijck 150 guldens. Item 50 
guldens aan Adriaen Wouters alias ‘ broer ‘ tot Nodderwijck. Zijnde deze 400 guldens 
kapitaal gehypothekeerd op de verkochte goederen en andere renten… 
 
Jan Van Dijck en Michiel Lemie waren de getuigen hiertoe verzocht. 
 
Op heden 8 december compareerde Augustinus Onniaerts inwoner alhier in de Plaatse 
van Oolen dewelke stelde op deze voorschreven koop alsnog één hooge, ter presentie van 
Martinus Verwimp en Jan Hendrickx als getuigen. (volgen nog verhogingen)  
 
Op 17 december 1709 zo is door de meijer L. Wuijts de kaars van dit goed ontstoken en is 
met den uitgang dezelfde Merten Matthijs koper gebleven.     
 

WLO-OGA757-115 
 
Condities van alzulk goed als hebben verkocht Jan Baptist Van Eutsel en Adriaen 
Nuijnens als momboors der kinderen Jan Van Eutsel en Francijn Nuijens en dat met 
decreet en autorisatie van wethouders of schepenen alhier waarvan koper is Jan Van Dijck. 
19 november 1709. 
 
Condities van alzulk goed als hebben verkocht Jan Baptist Van Eutsel en Adriaen Nuijens 
als geëede voogden der kinderen van Jan Van Eutsel ende Francijn Nuijens. 
 
Item zo huis, schuur en binnenveld daaraan gelegen groot omtrent een derdel salvo. Oost en 
zuid de straat gaande naar “ de schobbroecken “, west Niclaes Sterckx, en noord Jan en 
Peeter Van Houdt erfgenamen, met nog een perceel land genaamd “ het sijs block “ ? groot 
omtrent 80 roeden salvo. Oost, zuid en noord Merten Douwen Antonissoon, Peeter Van 
Outsel, met nog een perceel land genaamd “ het schuer eussel “ groot omtrent een halve 
zille salvo. Oost Adriaen Van Houdt en Adriaen Goijvaerts, zuid Jan Dils, west Jan Van 
Houdt erfgenamen noord de straat gaande van Gelindel naar “ het schobbroeck “ met een 
perceel erve gelegen in “ de meijereije “. Oost en west Merten Hendrickx, zuid de abdij van 
Tongerlo en noord Jan Helsen Janssone met nog een perceeltje erve gelegen in en aan 
 “ den … goed “ omtrent 25 roeden salvo, met alsnog een perceeltje erve in “ den daemsch 
heijde “ groot een halve zille salvo. Oost en zuid Nicolaes Sterckx, west Hendrick Sterckx en 
noord Merten Douwen Antonissoon.  
 
Item is besproken deze percelen te stellen in één koop waarvan koper is Jan Van Dijck 
Peeterssone, voor de som van zes honderd guldens … op deze voorgeroerde koop stelde 
de koper Jan Van Dijck nog één hooge. Adriaen Van Dijck ook nog één hooge de koper 
Van Dijck nog twee hoogen. Jan Van Dijck is na de kaarsbranding op 19 november 1709 
koper gebleven. L. Van Wesel. 
 
Actum deze 29 oktober 1709. 
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     WLO-OGA757-120  
 
Hulshout, condities van zeker verkocht huis bij Jan Van Dijck Peeterssone waarvan koper is 
Hendrick Heijlen. 1709. 
 
N° 23. 
 
Op heden den 23ste dag der maand november in het jaar 1709 compareerde Jan Van Dijck 
Peeterssone, welke voorschreven Jan Van Dijck bekende verkocht te hebben een zeker 
huis, hof met omtrent zestig roeden land. Item alsnog een plek land genaamd “ de teudt “ 
(tendt - teure ?), groot omtrent zestig roeden met alsnog twee heiden, groot te samen 
omtrent 180 roeden. 
 
Is deze stede opgeroepen voor alleman en daar als laatste hoger gebleven Jan Bordon 
voor de som van 380 guldens … Na de kaarsbranding is Hendrick Heijlen koper gebleven 
in presentie van Jan Van Roije en Jan Douwen. Actum deze 16 december 1709. 
 
Volgt een totaal doorstreept akte. 
 
Op heden 17 december 1709 voor den heer drossaard en schepenen compareerde in 
collegio Jan Van Dijck Peeterssone bekennende alzo verkocht en in wettige koop 
overgegeven te hebben aan Hendrick Heijlen zeker huis, hof met omtrent 60 roeden land 
daaraan gelegen genaamd “ de volspuiten “ tot Hulshout gelegen. Oost, zuid en noord “ de 
goor heijde “, west Hendrick Dircx. Item alsnog een plek land genaamd “ de teure “ ? groot 
ook omtrent de zestig roeden. Oost Wilm Van Olmen, zuid Carel Verrijk, west en noord de 
voorschreven “ goor heijde “ met alsnog …..etc… 
 
     WLO-OGA757-125 
 
Condities van het verkocht huis competerende Amand Tiborts cum suis, gestaan alhier in 
de Plaatse van Westerlo, waarvan koper is Jan Van Den Bruel. 10 december 1709. 
 
N° 24. 
 
Condities ingevolge dewelke Jan Tieborts als touchte hebbende in zeker huis met den hof 
daar aangelegen, gestaan binnen de Plaatse van Westerlo. Amand Tieborts en de 
erfgenamen van Elisabeth Boeckmans zullen verkopen met consent van alle gelijke 
erfgenamen van de voorschreven Elisabeth Boeckmans. Palende het voorschreven huis en 
hof. Oost Adriaen Nuijts, zuid de clijn Laecke, west J. Matthe en noord de Heerbaene. 
 
Koper is Mr. Jan Van Den Bruel voor en om de som van 460 guldens en stelde daarop nog 
20 guldens. Op 25 november stelde Sebastiaen Nuijts alsnog acht hoogen en Jan Van Den 
Bruel nog twee hoogen en naderhand nog 10 hoogen. Jan Van Den Bruel is na de 
kaarsbranding op 10 december 1709 koper gebleven. 
 
Actum coram den heer J. De Rest drossaard, Hendrick Borbon en Jan Douwen schepenen. 
 
     WLO-OGA757-130 
 
Conditie van zeker perceel erve zo heide als weide gelegen tot Gelindel, verkocht bij 
Adriaen Woultens, waarvan koper is Jan Douwen Peeterssone. 20 december 1709. 
 
N° 25. 
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Op heden wetende den 20 december 1709 zo compareerde Nicolaes Wouters bijgestaan 
met zijn zoon Jan Wouters, dewelke mits deze bekende verkocht te hebben aan Jan 
Douwen Peeterssone alhier present en deze koop accepterende zeker perceel erve zowel 
heide als weide genaamd “ het quadt eussel “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende 
oost Jan Van Dijck, zuid de Wimpe, west Hendrick Helsen Peeterssone en noord Peeter Van 
Eijnde erfgenamen. Waarvan de koper beloofde te betalen een som van 24 guldens 
gangbaar gelden stelde daarop nog 10 hoogen. Hendrick Verswijvel stelde nog een hooge 
en den eerste koper ook nog een hooge.  
 
     WLO-OGA757-133 
 
Obligatie die heeft verleend Peeter Papen ten behoef van Adriaen Gerrewaerts waarvan 
het kapitaal is 400 gls. 26 februari 1710. 
 
N° 1. 
 
Op heden 26 februari 1710 compareerde Peeter Spaepen die om en mits de som van 400 
guldens wisselgeld, die hij in kwaliteit als voogd van Maria Van Peir op het slot zijner 
rekening schuldig en debet was gebleven bekende te betalen aan Adriaen Geerrewaerts 
als man en voogd van de voorschreven Maria Van Peir een jaarlijkse en erfelijke rente van 
20 guldens jaarlijks los en vrij …. 
 
Ingang genomen hebbende deze rente van op 25 december 1709 zo dat den eerste 
vervaldag zal zijn den 25 december 1710, en te geschieden met terugbetaling van een 
gelijke som van 400 guldens wisselgeld en waarvoor hij comparante voor deze rente 
speciaal tot pand stelde zeker zijn huis, schuur, hof en binnengeleg, groot omtrent te samen 
een bunder zo en gelijk het is gelegen bij “ het tholhuijs “ onder Tongerlo. Palende oost 
secretaris De Bal, zuid S’ Heerenstraet, west N. Van Leuffelt en noord den voorschreven 
secretaris. 
 
     WLO-OGA757-137 
 
Conditie van verkochte twee eussels bij Peeter Luijmen als voogd van het weeskind wijlen 
Jan Verheijen, koper Gilliam Soeten 5 maart 1710. 
 
N° 2. 
 
Op heden den 5de dag maart de anno 1710 zo heeft verkocht Adriaen Verbiest als gelaste 
van Peeter Luijmen als voogd van het weeskind van Jan Verheijen een zeker perceel 
heide en weide aaneen gelegen, genoemd “ den houdt eussels “. Palende oost Gilliam 
Soeten, zuid Adriaen helpen, west Merten Soeten en noord Adriaen Van Camp. 
 
De koper moet afdragen een rente aan den H. Geest tot Westerlo alhier van dertig stuivers 
jaarlijks. Dit goed heeft gekocht Guilliam Soeten en dat voor de som van 90 guldens 
gangbaar geld, en stelde de koper nog vier hoogen. Den 13de mei 1710 is dezelfde Guilliam 
Soeten koper gebleven na de kaarsbranding. 
 
     WLO-OGA757-143 
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen der wezen wijlen Anna Schellens daar vader af 
leeft Merten Spapen 68. 6 maart 1710. 
 

 
68 Olense gezinnen voor 1801: Martinus Spapen x Anna Schellens, nr. 2118, pag. 426. 
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Conditie waarop Merten Spapen en Hendrick Verboven als voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Anna Schellens, daar vader af leeft Merten Spapen te samen zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Peeter Matthijs kocht een bruine koe voor 42 guldens en 10 stuivers. 
Gommar Marien kocht een zwarte koe voor 35 guldens, borg Peeter Van Passel. 
Jan Van Hoeff kocht een rode koe voor 24 guldens, borg Nicolaes Buscops. 
Augustinus Oniaerts kocht een rode gremele koe voor 39 guldens 5 stuivers en een zwarte 
hoppel koe voor 30 guldens. 
Jan Verwimp kocht den os voor 10 guldens 10 stuivers, borg Jan Van Hoeff. 
Merten Menten kocht een rode vaars voor 16 guldens 15 stuivers, borg Jan Menten. 
Peeter Matthijs kocht een schimmel ruin paard voor 48 guldens 15 stuivers. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Merten Spapen 
schepenen deze 6 maart 1710. 
 
     WLO-OGA757-154 
 
Conditie van zeker verkocht huis tot Meeren onder Oolen, verkocht bij Merten Mens, koper 
Hendrick Haverhens. 12 maart 1710. 
 
Condities en voorwaarden waarop Merten Mens nomine uxoris Maria Goor na voorgaande 
zondagse geboden den 12 maart 1710 gedaan ten hoogsten en ten schoonsten zal 
verkoperen huis en schuur met omtrent een zille land, gestaan en gelegen tot Meeren onder 
Oolen. Palende oost de straat, zuid Elisabeth Van Hove, west Adriaen Helsen en noord 
Peeter Peeters. 
 
Item nog een heide ook gelegen tot Oolen. Oost de kinderen Jan Van Eijnde, zuid de straat 
naar Herentals, west de erfgenamen Merten Bertels en noord ook dezelfde Merten Bertels. 
 
Op de voorgaande conditie heeft den palmslag genoten Henrick Haverhens voor de som 
van 255 guldens en stelde daarop zeven hoogen en nogmaals tien hoogen. Verklaarde de 
koper en de verkopers gekocht en verkocht te hebben ter presentie van Merten Wuijts en 
Adriaen Veckemans.  
 
     WLO-OGA757-162 
 
Oolen, condities van zeker perceel weide gelegen in “ de bruelen “, verkocht bij Laureijs 
Cluijts cum suis, koper Cornelis Bellens. 
 
Op heden 13 maart 1710 zo heeft Laureijs Cluijts en Merten Cluijts en Maria Cluijts een 
zeker perceel weide gelegen in “ de bruelen “ bij Gerheijden onder Oolen, groot omtrent een 
zille. Oost Geerard Bellens, zuid Adriaen Van Genechten, west Jan Bellens en noord Jan 
Hermans. 
 
Verkocht aan Cornelis Bellens voor de som van 108 guldens en stelde de koper acht 
hoogen, Peeter Bellens één hooge en Cornelis Bellens nog een hooge, in presentie van 
Merten Spapen en Peeter Bellens getuigen. Op deze koop is de kaars ontstoken op 14 april 
1710 voor de meijer Wuijts, Hendrick Hens en Merten Spapen. 
 
     WLO-OGA757-164 
 
Zoerle, conditie van de haafelijke meubelen van Servaes Verswijvel. 14 maart 1710. 
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N° 6. 
 
Condities waarop Servaes Verswijvel zal verkopen zijn haafelijke meubelen en dat met 
oproepen des stadhouder. Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten daaraan. 
 
Ten dage der koopdag ontvangen elf guldens en twaalf stuivers en aan Servaes overgeteld. 
Aldus gedaan coram Jan Douwen en Merten Helsen schepenen deze 14 maart 1710. 
 
     WLO-OGA757-168 
 
Conditie van de verkochte bomen hebbende gestaan aan “ de laserije “, competerende den 
H. Geest alhier. 17 maart 1710. 
 
N° 7. 
 
Condities ingevolge wegens zijne Excellentie den Heere markies van Westerlo ter assistentie 
van den Heere pastoor, stadhouder en schepenen te koop gesteld worden de navolgende 
partijen of schalmen van bomen, bestaande in tien kopen, in de Tongelsche straat, ter 
plaatse genaamd “ de laserije “. 
 
Eerste koop voor 25 guldens aan den Heere pastoor Dionisius Pauli. 
Tweede koop gekocht en gebleven aan Sebastiaen Vermeijen voor 19 guldens tien 
stuivers. 
Derde koop gekocht bij Franciscus Hermans voor 16 guldens 10 stuivers bestaande in zes 
bomen. 
 
Ander kopers waren: Ambr. Egidij, Theod. Lamb. Thijs, Peeter Vincx Janssone, Hendrick 

Hermans … 
 
     WLO-OGA757-172 
 
Oolen, condities van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Jan Van Olmen. 24 maart 
1710. 
 
N° 8. 
 
Condities waarop het sterfhuis van Jan Van Olmen, te weten de voogden, Merten Van 
Olmen en Adriaen Sprengers zullen verkopen alle haafelijke meubelen, dewelke welke in 
het sterfhuis bevonden worden….. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o. a. Nicolaes Biscops, Peeter Lanen, Adriaen Verboven, Jan Van Hove, 

Antoni Geerwarts, Anna Wuijts, Peeter Dirckx, Peeter Wuijts … en 
meer anderen … 

 
Adriaen Leijsen kocht een koe voor 30 guldens 2 stuivers, borg Peeter Belmans. 
Jan Van Hove Guilliamssone kocht een koe voor 30 guldens 5 stuivers, borg Jan Van Hove. 
Jan Van Hove kocht een os voor 12 guldens 5 stuivers, borg Hendrick Hens. 
Baltazar Goublom kocht een rund voor 13 guldens 15 stuivers, borg Merten Papen. 
 
Aldus gedaan en gesloten in Oolen, coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Merten 
Spapen schepenen deze 24 maart 1710. L. Van Wesel. 
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     WLO-OGA757-180  
N° 9. 
 
Op heden deze 26ste dag 1710 zo heeft Peeter Luijmen als voogd van het weeskind van 
Jan Verheijen daar moeder af was Elisabeth Luijmen, verkocht een zeker perceel land 
genaamd “ het houts bos blocxken “ groot omtrent anderhalve zille. Palende oost de 
erfgenamen van Hendrick Meer, zuid de Heere straat, west de erfgenamen van Jan Verbist 
en noord Hendrick Soeten erfgenamen. Item is dit goed verkocht voor de som van 105 
guldens goed en gangbaar geld. 
 
Merten Helsen Peeterssone stelde nog een hooge en Guilliam Soeten stelde alsnog een 
hooge en is deze laatste na de kaarsbranding koper gebleven op 13 mei 1710. 
 
     WLO-OGA757-183 
 
Oolen, condities van de verkochte haafelijke meubelen deze wezen wijlen Peeter Helsen 69 
daar moeder af leeft Christina Biermans. 2 mei 1710. 
 
N° 10 
 
Condities volgens dewelke Adriaen Helsen en Jan Oniaerts als voogden der achtergelaten 
wezen bij wijlen Peeter Helsen daar moeder af is Christina Biermans, te samen zullen 
verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden…. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Dilis Menten kocht een rode koe voor 37 gulden, borg Merten Spapen. 
Jan Van Roij kocht een vaal koe voor 47 guldens, borg Melsen Verheijen. 
Cornelis Peeters kocht een bruine koe voor 50 guldens 5 stuivers, borg Merten Bellens. 
Jan Oniaerts kocht een rood rund voor 13 guldens 10 stuivers, borg Jan Van Roij. 
Franciscus Loicx kocht voor 38 guldens het paard, borg Jan Wilms. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Merten Spapen 
schepenen deze 2 mei 1710. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-192 
 
Zoerle, condities van de verkochte meubelen der wezen wijlen Adriaen Van Olmen.  
7 mei 1710. 
 
N° 11. 
 
Condities waarop de voogden der wezen wijlen Catlijn Verrijck en Adriaen Van Olmen 
benevens Peeter Heuskens zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Adriaen Verstrepen kocht een koe voor 30 guldens, borg Jan De Keuster. 
 
Aldus gedaan coram Joris Vervecken stadhouder, Hendrick Borbon en Jan Douwen 
schepenen deze 1 mei 1710.  

 
69 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Helsen x Christina Biermans, nr. 1058, pag. 215. 
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     WLO-OGA757-198 
 
Zoerle, conditie van zeker stuk erve verkocht bij Peeter Peeters aan Hendrick Van Eutsel.  
10 mei 1710. 
 
N° 12.   
 
Compareerde op heden den 10de mei 1710, zo bekende Peeter Peeters verkocht te hebben 
aan Hendrick Van Eutsel een perceel “ de hooi weide “ gelegen onder Westerlo, groot 
omtrent een half bunder, voor de som van 148 guldens en de onkosten…  
 
Op deze voorstaande koop is de kaars van ’s heerenwege ontstoken en is met den uitgang 
dezelfde Hendrick Van Eutsel koper gebleven, coram Hendrick Borbon en Philip Halloint 
schepenen deze 4 juni 1710. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-203 
 
Koopcontract aangegaan tussen den voogden der wezen wijlen Dingen Wouters daar vader 
af leeft Jan Smets en Jan Cools. 13 mei 1710. 
 
N° 13. 
 
Op heden 13 mei compareerde Jan Gouberghs benevens François Appels als voogden 
der wezen achtergelaten bij wijlen Dingen Wouters daar vader af leeft Jan Smets, die alhier 
benevens mede comparerende en die te samen na voorgaande decreet en autorisatie van 
schepenen der Heerlijkheid Herselt van datum 12 mei 1710 ondertekent J. Bossiers, 
bekenden verkocht te hebben aan Jan Cools alhier present en deze koop accepterende 
zeker perceel weide of dries gelegen op “ het schobbroeck “ onder Westerlo, groot omtrent 
een half bunder. Oost François Appels, zuid de straat naar Schobbroeck, west Merten 
Hermans en noord Adriaen Govaerts en Merten Heijdelberghs om de som van..?…. guldens. 
 
Aldus gedaan in collegio van de schepene, coram Merten Spapen en Hendrick Borbon op 
datum als boven. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-206 
 
Conditie van twee percelen erven verkocht bij Hendrick Van Eutsel, daar koper af is Peeter 
Van Eutsel. 17 mei 1710. 
 
N° 14. 
 
Op heden deze 17de dag van mei 1710 zo is het dat Hendrick Van Eutsel heeft 
opgehangen zijn erfgoed en is opgeroepen met den dienaar Adriaen Govarts voor alleman, 
en is gemijnd bij mij Peeter Van Eutsel voor de somme van honderd en drie en vijftig 
guldens, wezende een perceel erve genaamd “ den driesch “. Palende oost Geerard 
Helsen, west Anna Van Eutsel, zuid de erfgenamen Jan Van Dijck en noord Merten Helsen. 
Item nog een perceel erve genaamd “ het houken “, groot een sille. Oost Jan Cools, west de 
erfgenamen Henderick Govarts, zuid den zelve en noord de erfgenamen Matthijs ….ghen. 
 
     WLO-OGA757-209 
 
Conditie van de verkochte koe van Mr. Cornelis Caers bij vorm van executie voor de 
openstaande dorpslasten van den tegenwoordige borgmeester Sebastiaen Wuijts. 30 mei 
1710.  
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N° 15. 
 
Condities waarop Sebastiaen Wuijts tegenwoordige dienende borgemeester van Westerlo 
pro anno begonst St. Jansmisse 1709 tot St. Jansmisse 1710 heeft doen verkopen al de 
haafelijke meubelen en effecten van Mr. Cornelis Caers en dat naar voorgaande 
afpandingen, koopdag ter rolle gehouden tot verhaal van elf guldens met de kosten van drie 
oorden hetgeen den voorschreven Mr. Cornelis Caers schuldig is wegens o.a. de 
koningsbeden …. 
 
Eerst is verkocht een zwarte koe die is ingemijnd bij Sebastiaen Wuijts tegenwoordige 
borgemeester voor 10 guldens en 10 stuivers.  
 
Actum coram den heer J. De Rest drossaard, Hendrick Borbon en Philip Halloint schepenen.  
 
     WLO-OGA757-212 
 
Heultje, condities van zeker perceel erve gekocht bij Hendrick Dircx. 18 juni 1710. 
 
N° 16. 
 
Condities en voorwaarden waarop Wouter Van Inghe ingezetene van Rotselaar publiekelijk 
zal verkopen zekere plek land genaamd “ beijens land ” gelegen onder Heultje. Oost ‘ S 
Heerenstraat, leidende naar “ het goir “, zuid ’S Heerenstraat leidende naar Hulshout, west 
Barbara Dierckx, en noord de erfgenamen Jan Bruers. 
 
Op de voorgaande condities zo heeft den handslag ontvangen voor het voorschreven 
perceel land Andries Van Kerckhoven voor de som van 350 guldens en stelde daarop 20 
hoogen. Adriaen Boeckx nog een hooge. Andreas Van Kerckhoven nog een hooge.  
 
Aldus gedaan coram J. Tuerlincx meijer, Peeter Vanden Brande, Adr. Boeckx en Hendrick 
Meulenberghs, Adriaen Bruers en meer anderen deze 21 juni 1710. 
 
Dezelfde dag compareerde Henrick Dierckx Mattijssone dewelke nog 10 hoogen op den 
voorstaande koop stelde. 
 
Op heden 18 juni 1710 is de kaars van ’s Heerenwege ontstoken op deze koop en is 
dezelfde met den uitgang den voorschreven Hendrick Dircx koper gebleven. 
 
     WLO-OGA757-218 
 
Condities van twee percelen erven tot Gelindel gelegen, het ene leenroerig onder den boek 
van den heer drossaard alhier en het ander cijnsgoed, zijnde de kopers, van het leengoed 
Adriaen Van Kerckhoven en van het cijnsgoed Abraham Govaerts. 25 juni 1710. 
   
N° 17. 
 
Condities ingevolge dewelke de voogden der kinderen wijlen Adriaen Govaerts en Catlijn 
Soeten gehuwden bekenden publiekelijk verkocht te hebben zeker perceel erve genaamd  
“ het bunder “ voor de som van 300 guldens en tien stuivers aan Niclaes Govaerts welke 
bovendien stelde zes hoogen, alle onkosten half en half te aanvaarden de ene heft tegen 
Jan Laureijs in huur heeft tot half oogst eerstkomende … 
 
Item bekenden de voorschreven voogden alsnog verkocht te hebben publiekelijk een perceel 
erve genaamd “ de blockbemdt ” met “ de broeckstraete “ welke na afroepen des dienaars 
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is gemijnd bij Abraham Govaerts voor de som van zeven en dertig guldens en tien stuivers 
en twee hoogen. Oost Anthon Dauwen, zuid Adriaen Van Kerckhoven, west Abraham 
Govaerts en noord de voorschreven straat. Beide verkopen gedaan met decreet en 
autorisatie van de wethouders van Westerlo van datum 22 maart 1707. 
 
Adriaen Van Kerckhoven Janssone is na de kaarsbranding op 25 juni 1710 koper gebleven 
van het perceel “ het bunder ”. (Leenroerig aan den drossaard van Gelindel) en Abraham 
Govaerts is na de kaarsbranding koper gebleven van het voorschreven andere perceel. 
 
Bij memorie, dat Abraham Goeijvaerts als voogd van de kinderen van Adriaen Goeijvaerts 
daar moeder af is Catlijn Soeten verhoogde de som op een perceel erve genaamd “ het 
bunder “ gemijnd bij Niclaes Goijvaerts voor de som van 300 guldens en 10 stuivers en 
stelde daarop 6 hoogen …. Mede ondertekend: Paulus Van Hove en Merten Helsen, 
getuigen. 
 

WLO-OGA757-222 
 
Condities van zeker verkocht huis tot Gelindel cum dependentiën waarvan de kopers zijn 
Adriaen Soeten en Elisabeth Soeten. 25 juni 1710. 
 
N° 18. 
 
Condities waarop de vijf kinderen van Adriaen Soeten, te weten Jan Soeten, Peeter 
Soeten, Catlijn Soeten, de voogden der kinderen wijlen Merten Soeten en Marie Soeten, 
Adriaen Soeten en Elisabeth Soeten, allen kinderen wijlen Adriaen Soeten en Dimphna 
Verbiest gehuwden tijdens hun leven te koop stelden op aggregatie zo van de wethouders 
alhier als degene van Tongerlo, zeker huis, stal schuur, hof met de landen, weiden, 
hooiwassen en heiden daarvan depenterende gelegen alhier zo onder Gelindel als Zoerle 
Parewijs hunne voorschreven ouders gecompeteerd hebbende, groot in het geheel vijf 
bunders der maten onbegrepen. 
 
Het goed gelegen onder Zoerle Parewijs is leenroerig onder den rentmeester tot Geel, is bij 
Merten Helsen schepenen geprijseerd 200 guldens wisselgeld, dient voor memorie. 
 
Hebben den palmslag geobtineert Adriaen Soeten en Elisabeth Soeten voorschreven om 
en mits de som van 200 guldens wisselgeld te geven aan ieder hunnen voorschreven 
consorten tot vijf in het getal en ingevolge te samen 1000 guldens wisselgeld en stellende 
daarop 200 hoogen ook wisselgeld. 
 
De kaars van ’s Heerenwege ontstoken op deze koop en is met den uitgang der zelfde de 
voorschreven Adriaen Soeten en Elisabeth Soeten kopers gebleven. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-227 
N° 19. 
 
Condities volgens dewelke Adriaen Helsen en Jan Oniaerts als voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Peeter Helsen daar moeder af is Christina Biermans te samen 
zullen verkopen de bezaaidheden en het koren staande ten velde en dat in verscheidene 
kopen. 
 
Kopers waren o.a. Jan Van Camp, Jan Oniaerts, Jan Beckers, Jan Dom, Peeter Goor. 
 
Aldus gedaan in Oolen, coram den meijer Wuijts, Merten Spapen, Merten Helsen schepenen 
21 juli 1710. 
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     WLO-OGA757-231 
 
Condities volgens dewelke Jan Vermeerberghen ingezetene tot Oolen verklaarde mits deze 
verkocht te hebben aan Catlijn Verstappen, weduwe van wijlen Adriaen Van Kerckhoven 
alhier present en deze koop accepterende en ten deze bijgestaan met Peeter Van 
Kerckhoven haar zoon, zeker perceel weide, groot omtrent twee zillen en half, gelegen tot 
Zoerle onder Westerlo aan de Waterstraat. Palende oost Jan De Winter, zuid de 
voorschreven Waterstraat, west Adriaen Douwen erfgenamen en noord de koopster erve, 
om en mits voor de som van 140 guldens courant geld te betalen ten dage der goedenis. De 
voorschreven weide te aanvaarden behoudens drie eiken bomen die de verkoper ten zijn 
profijt reserveerde mits die in de voorschreven weide mogen blijven staan één of twee jaren. 
 
Actum in collegio van schepenen, coram Philip Halloint, Hendrick Bourbon, Jan Douwen en 
meer schepenen deze 2 september 1710. L. Van Wesel. 
       
     WLO-OGA757-234  
 
Oolen, condities van twee percelen en erve verkocht bij Peeter Goor, waarvan koper is 
Peeter Van Opstall en Jan Molenberghs. 3 oktober 1710. 
 
N° 21. 
 
Op heden 3 oktober 1710 heeft verkocht Peeter Goor zeker perceel erve uit kracht van zijn 
vrouw geheten “ het geelkens “, groot omtrent een half bunder, gelegen tot Doffen onder 
Olen. Palende zuid Merten Bellens, noord Michiel Bertels, west Adriaen Wouters en oost 
Peeter Van Opstall. En zo heeft dit erve gekocht Peeter Van Opstall voor en om de som van 
100 guldens wisselgeld en stelde daarop 5 hoogen. Jan Baten stelde twee hoogen bij en 
Peeter Van Opstall nog drie hoogen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in presentie van Peeter Wouters en Engelbert Daneels als 
getuigen. 
 
Item zo heeft dezelfde Peeter Goor alsnog verkocht zeker stukje erve geheten “ het leeg 
huijs “ groot omtrent 80 roeden, gelegen tot Doffen onder Oolen. Palende oost Adriaen 
Wouters, zuid Merten Menten, west Adriaen Wouters en noord het Deupt straatje, en alzo 
verkocht aan Jan Molenberghs om en voor de som van 84 guldens goed gangbaar geld. 
 
     WLO-OGA757-242 
 
Contract van Marten Van Eijnde en Peeter Verbiest tot Gerhese. 6 oktober 1710. 
 
N° 22. 
 
Op heden 6 oktober 1710 compareerde voor mij en de getuigen nagenoemd den eerzame 
Martinus Van Eijnde Janssone, jongman bijgestaan met Michiel Bertels zijn zwager, welke 
verklaarde bij deze verkocht te hebben aan Peeter Verbiest inwoner tot Gerhese onder 
Herentals een perceel heide gelegen bij Gerhese onder Oolen, geheten “ de wouwers “, 
groot een half bunder salvo justo, waarvan de wederhelft competeerde aan Laureijs Van 
Lommel. Palende oost Laureijs Van Lommel, zuid Merten Meijnten, west Jan Peeters en 
noord den H. Geest van Herentals, voor de som van 21 guldens courant geld ten dage der 
goedenis te geschieden. 
 
Alles ter presentie van Peeter Oniaerts en Michiel Heijlen Michielssone als getuigen hiertoe 
verzocht. 
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     WLO-OGA757-245 
 
Condities van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Maijcken Siongers. 8 oktober 1710. 
 
N° 23. 
 
Condities volgens dewelke de kinderen en erfgenamen wijlen Maijcken Siongers laatste 
weduwe van wijlen Adriaen Van Bael en eerste weduwe van wijlen Michiel Peeters zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen ten voorschreven sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Martien Peetermans, Govaert Leijs, Adriaen Maes, Jan Peeters, 

Guilliam Sterckx, Andries Verreckt, Jenneken Janssens, Adriaen 
Sijen, Peeter Peeters, Jan De Winter, Hendrick Verswijvel, … en 
meer anderen … 

 
Verkoop van het vee:  
 
Lembrecht Helsen kocht een koe voor 44 guldens, borg Joris Vervecken. 
Christiaen Verbeeck kocht een zwarte blaer koe voor 48 guldens, borg Merten Peetermans. 
Merten Peetermans kocht voor 28 guldens een rode koe. 
Adriaen Vervoort kocht een rode koe voor 37 guldens 5 stuivers, borg Peeter Sijmons. 
Peeter Sijmons kocht een rood kalf voor 10 guldens 10 stuivers, Adriaen Vervoort. 
Adriaen Verhaegen kocht een zwart veulen voor 58 guldens, borg Jan Peeters. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram Joris Vervecken stadhouder, Henrick Bourbon en Jan 
Dauwen schepenen. 8 oktober 1710. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-253 
 
Condities van de verkochte meubelen van Nicolaes Govarts Adriaenssone uit kracht van 
vonnis geobtineert bij de Juffrouwen Verspreedt begijntjes. 17 oktober 1710. 
 
N° 24. 
 
Condities volgens dewelke uit kracht van vonnis geobtineert bij de Juffrouwen Verspreedt 
voor de wethouders alhier van datum 26 februari 1710 men zal verkopen al de haafelijke 
meubelen en effecten toebehorende Nicolaes Govarts Adriaenssone ter executie en tot 
voldoening van vijftig guldens kapitaal met intresten ofwel dezelfde ter bezetting op 
sussistante panden. 
 
Verkocht, eerst een blaer koe ingekocht bij François Bourbon voor 39 guldens. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 17 oktober 1710. 
Verklarende geen andere meubelen te hebben. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA757-255 
 
Oolen, Hezewijk. N° 25. 
 
Op heden den 24 oktober 1710 compareerde de eerbare Margareta Van Hemeldonk 
bijgestaan met Jan Oniaerts en haar dochter Bello Van Tendelo, welke Margareta Van 
Hemeldonk verklaarde bij deze verkocht te hebben aan Peeter Verboven molder tot 
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Hesewijck een dries gelegen aldaar onder Oolen, groot een half bunder salvo, geheten “ het 
raepblock “. Palende oost des kopers erve, zuid het straatje, west Michiel Peeters en noord 
Martinus Matthijs, en dat om en voor de som van 150 guldens courant geld. 
 
Gepasseerd deze verkoop zonder hoogen of verdieren, verkocht uit de hand peirdtscoop 
steirtscoop. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Peeter Bellens en Michiel Heijlen 
Michielssone. 
 
     WLO-OGA757-259 
 
Oolen, condities van zeker perceel erve verkocht bij Peeter Goor, waarvan koper is Peeter 
Bellens. 9 november 1710. 
 
N° 26. 
 
Op heden deze 9 november 1710, zo heeft verkocht Peeter Goor uit kracht van zijn vrouw 
zeker stuk erve gelegen onder het graafschap van Oolen in het gehucht van Doffen, groot 
omtrent 125 roeden, geheten “ het binnenblock “. Item zo heeft deze erve gekocht Peeter 
Bellens voor de som van 165 guldens … mits uit deze som gehouden te zijn af te dragen 
een rente van 75 guldens wisselgeld welke rente is staande op de voorschreven erve, de 
rest van de kooppenningen zal de koper mogen betalen in lopende gelden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in presentie van Jan Van Hove en Jan Dams als getuigen 
hiertoe geroepen. Deze conditie is alzo overgebracht ter griffie den 10 december 1710. 
 
     WLO-OGA757-264 
 
Oolen, conditie van een plek land verkocht bij Jan Laenen waarvan koper is Jan Daems 
molder van Buel. 16 november 1710. 
 
N° 27. 
 
Op heden 16 november 1710 compareerde Jan Laenen inwoner van Geel in de presentie 
van mij ondergeschrevene meijer in Oevel, benevens de nagenoemde getuigen, welke Jan 
Laenen verkoopt een plak land gelegen onder Oolen op de Haeperstraet … aan Jan 
Belmans inwoner van Oevel voor een som van honderd pattacons, bovendien met hoogen 
en verdieren… 
 
Op heden bezaaid of zal worden bezaaid van Adriaen Veckemans die het tegenwoordig 
bewind en gebruikt. Item op deze conditie voorschreven den zelfde dag en uur is Jan 
Belmans koper akkoord met Jan Dams mulder van Buel welke deze koop aan hem neemt 
met overstaan van Jan Laenen verkoper. Op heden 22 november 1710 stelde Jan Dams op 
deze koop nog 20 hoogen in presentie van Michiel Verachtert en Jan Andries als getuigen. 
 
     WLO-OGA757-270 
 
Condities van de verkochte haafelijke meubelen en effecten van wijlen Juffrouwe Anna 
Margareta Raijemaeckers. 21 november 1710. Nota: verkoop van winkelwaar. 
 
N° 28. 
 
Conditie volgens dewelke de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Juffrouwe Anna 
Margareta Raijemaeckers zullen verkopen al de haafelijke meubelen en effecten ten 
sterfhuis bevonden. 
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Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. Circa 24 folio’s waarop de goederen en kopers op vermeld staan. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram den heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon, Mr. 
Philip Halloint en Jan Douwen schepenen deze 21 november 1710. 
 

WLO-OGA757-298 
 
Oolen, N° 29. 
 
Op heden dezen eerste dag der maand december zo heeft verkocht Peeter Goor met 
overstaan van zijne vrouwe, zeker perceel erve geheten “ de hoeve “ gelegen onder het 
graafschap van Oolen, groot omtrent een zille. Palende oost de erfgenamen Merten Spapen, 
zuid “ de gemeijne heijde “, west Merten Verbiest en noord de kinderen Antoni Willems. 
Item heeft deze erve gekocht Merten Verbiest voor de som van 55 guldens. 
 
Aldus gedaan op datum als voorschreven en ten presentie van Enghelbert Daneels en 
Joannes Baten als getuigen.  
 
     WLO-OGA757-301 
 
Condities van de verkochte haafelijke meubelen der kinderen Maria Verbiest daar vader af 
leeft Merten Helsen. 12 december 1710 
 
N° 30. 
 
Conditie waarop Merten Helsen weduwnaar wijlen Maria Verbiest bijgestaan met de 
voogden zijner kinderen, Jan Verbiest en Adriaen Helsen zullen verkopen de haafelijke 
meubelen en effecten ten sterfhuis bevonden. 
 
Kopers zijn o. a. Adriaen Helsen, Nicolaes Helsen, Peeter Helsen, Jan Douwen, 

Adriaen Van Genechten, Hendrick Bourbon, Merten Soeten, Peeter 
Peeters, Jan Verbiest Pauwels Van Houdt, Adriaen Heijlen, Adriaen 
Thoelen, Jan Verwimp, Adriaen Van Eutsel, Jan Van Hoef, Jan Dens, 
Hendrick Wils..en meer anderen … 

 
Hendrick Wils kocht een rode koe voor 36 guldens, borg Adriaen Van Eutsel. 
Jan Dom kocht een zwarte koe voor 41 guldens, borg Melsen Verheijen. 
Jan Oniaerts kocht een vaal koe voor 20 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Van Eutsel. 
Adriaen Helsen kocht een zwarte gremel koe voor 34 guldens, borg Jan Dauwen. 
Adriaen Van Genechten Willemssone kocht een rode koe voor 33 guldens, borg Melsen 
Verheijen. 
Jan Blaes kocht een rode koe voor 30 guldens, borg Jan Verbiest Janssone. 
Adriaen Helsen kocht het veulen voor 60 guldens, borg Jan Douwen. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram den stadhouder Vervecken, Hendrick Bourbon, Jan 
Douwen schepenen deze 12 december 1710. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-308 
 
Zoerle, conditie van zeker verkocht huis, hof en erve, toekomende de erfgenamen wijlen 
Michiel Peeters en Maria Siongers, koopster Catlijn Verstappen. 2 januari 1711. 
 
Condities ingevolge dewelke de gelijke erfgenamen wijlen Michiel Peeters en Maria 
Siongers gehuwden tijdens hun leven hebben te koop gesteld zeker hun huis, hof zo en 
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gelijk hetzelfde is gestaan en gelegen in de Renderstraet tot Zoerle onder Westerlo met het 
binnenblok daaraan. Palende oost de straat, zuid de erfgenamen Peeter Peeters, west 
Peeter Dauwen en noord Jan Wijnants. 
 
Item werd insgelijks besproken de weg naar het land genaamd “ den dessen acker “ en 
ingeval hetzelfde land geen andere weg kon vinden om aldaar te komen zal aangewezen 
worden….  
 
Op voorstaande conditie zo heeft Catlijn Verstappen weduwe van wijlen Adriaen Van 
Kerckhoven van de verkopers de palmslag bekomen om en mits de som van 1260 guldens 
en stelde hierop nog 50 hoogen. Peeter Van Kerckhoven stelde vier hoogen bij en Catlijn 
Verstappen nog twee hoogen. 
 
Actum 2 januari 1711, present den stadhouder Joris Vervecken, Servaes Verswijvel en meer 
anderen. 
 
Jan Peeters zo voor zichzelf als mede in kwaliteit als voogd van zijn broers kinderen en als 
gelaste van zijn zusters en broeder Peeter Peeters. 
 
Op dezen voorstaande koop de kaars van ’s heerenwege ontstoken stelden in het branden 
van de voorschreven kaars op deze koop verscheidene reizen, Hendrick Bourbon nog zes 
hoogen, en Catlijn Verstappen in verscheidene reizen acht hoogen die met den uitgang 
dezelfde koopster is gebleven. 
 
Actum in collegio, 27 januari 1711. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-313 
 
Oolen, condities van de verkochte haafelijke meubelen en effecten toebehorende Jan Van 
Lommel, uit kracht van vonnis. 5 januari 1711. 
 
N° 2. 
 
Conditie volgens dewelke Sr. Ludovicus Wuijts meijer van het graafschap van Oolen, 
machtig gemaakt van Nicolaes Smets Janssone woonachtig tot Bergen op Zoom volgens 
de procuratie daarvan zijnde gepasseerd voor de notaris Coomans en zekere getuigen 
binnen Herentals van datum 13 september 1710, heeft in die voorschreven kwaliteit te koop 
gesteld al de haafelijke meubelen en effecten toebehorende Jan Van Lommel en dit uit 
kracht van vonnis bij den voorschreven Nicolaes Smets geobtineert door de wethouders 
van Westerlo van op datum 29 oktober 1710 tot last van de voorschreven Jan Van Lommel, 
alles naar voorgaande sommatie en drie presentaties in de executie en kerkgeboden gedaan 
om daaraan te verhalen provisie in hetzelfde vonnis. 
 
Eerst zal Jan Van Lommel hebben drie losdagen om zijn effecten te mogen lossen en zal 
de koper zijn gekocht goed dadelijk moeten betalen... etc… 
 
Eerst werd verkocht een schapraai staande in de keuken van Jan Van Lommel en gekocht 
bij Jan Cluijts voor 14 stuivers. Item een stromijt gemijnd bij H. Servaes voor 14 stuivers. 
Item een hoop stro in de schuur liggende op den zolder is gemijnd bij H. Servaes voor 14 
stuivers. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen schepenen 
deze 5 januari 1711. L. Van Wesel. 
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WLO-OGA757-316 
 
Vertonende ootmoedelijk Anna Dircx, Cornelia Lenaerts de weduwe van Peeter Diercx, 
Anna Maria Bartholomeus weduwe van Jan Baptista Dircx, zo dat aan haar bij de dood 
en aflijvigheid van Egidius Dircx haar broeder en respectievelijke zwager, nu over de 32 
jaren uit deze landen vertrokken zijnde naar Hongarije en (niet) de minste tijdingen van hem 
vernomen … aan de remonstrants is toekomende zeker perceel erve gelegen onder Sammel 
met alsnog zekere weide gelegen alhier in “ de quarecken ” dewelke onmogelijk is te 
kunnen delen en verkopen tot voordeel van de wezen profijt, en het raadzaam zoude wezen 
de voorschreven percelen te mogen verkopen en de penningen daarvan te ontvangen tot 
rente uit te zetten, hetwelk niet kon geschieden zonder …. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge de welke de erfgenamen van den uitlandige Jan Diercx 
met autorisatie van de wethouders alhier hebben voor alle man te koop gesteld zekere weide 
gelegen in “ de quarecken “ groot een zille. Palende oost Mr. Sijmon Du Vivier, zuid … 
(leeg) …. 
 
     WLO-OGA757-318 
 
Conditie van zekere weide gelegen in “ de quarecken “ competerende de erfgenamen van 
den uitlandigen Jan Dircx, waarvan koper is Peeter Mertens. 
 
N° 3. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke de erfgenamen van den uitlandige Jan Diercx 
met autorisatie van de wethouders alhier hebben voor alleman te koop gesteld zekere weide 
gelegen in “ de quarecken “, groot een sille. Palende oost Mr. Sijmon Duvevier, zuid … 
(leeg) … 
 
Aldus opgeroepen zijnde is dezelfde gebleven aan Peeter Mertens om en mits de som van 
140 guldens en stellende daarop 7 hoogen. Sr. Egidij stelde nog twee hoogen en Peeter 
Mertens nog drie. 
 
Aldus gedaan coram den stadhouder Joris Vervecken, Hendrick Bourbon en Philip Halloint 
schepenen deze vijfde november 1710. Peeter Mertens is na de kaarsbranding van 7 
januari 1711 koper gebleven. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-321 
 
N° 4. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Jan 
Everaerts en Anna Margareta Raijemaeckers op aggregatie van de wethouders der 
Vrijheid Geel en Oevel mits daar onder enige wezen zijn ten hoogsten en schoonsten aan de 
meestbiedende alleenlijk met den uitgang der brandende kaars te koop stellen zeker huis, 
stal, schuur, brouwerij, ketel, koelbak, cuijp, vloot en goot, hof, ap- en dependentiën van 
dien, gestaan en gelegen in de Plaatse van Westerlo, de herberg en uitspanning genaamd  
“ de wildeman “ alles gelijk hetzelfde gebruikt wordt bij dezelfde erfgenamen. Palende oost 
en noord S’ Heerenstraat, zuid “ den hooge hof “ of Joris Vervecken stadhouder en west Mr. 
Cornelius Caers. 
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WLO-OGA757-325 
 
Conditie van den verkochte hof in de Casteelstraate, hebbende gecompeteerd de kinderen 
en erfgenamen Jan Everaerts en Anna Margareta Raijemaeckers, koopster de weduwe 
Marten Peeters. 
 
Ingevolge de voorschreven conditie is verkocht een hof in de Casteelstraete, de 
voorschreven kinderen en erfgenamen competerende. Oost Hendrik Bourbon, zuid de 
Laecke, west Marten Peeters en noord dezelfde Marten Peeters. 
 
En dat bij Sr. Egidij … om en in den naam van Maria Peetermans (Peeters) voor de som 
van 180 guldens en stelde daarop vier hoogen. 20 november 1710. Na de kaarsbranding op 
13 januari 1711 is dezelfde Maria Peetermans koopster gebleven. 
 
     WLO-OGA757-327  
 
Oolen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden der wezen wijlen Jan Van 
Olmen 70 en Anna Sprengers, koper Michiel Sergers.  
 
N° 5. 
 
Op heden 12 januari 1711 compareerde voor mij en de ondergeschreven getuigen na 
genoemd den eerzame personen Martinus Van Olmen en Adriaen Sprengers voogden 
van de kinderen van Jan Van Olmen, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben 
een zeker perceel land genoemd “ den diel hoef “, groot omtrent een sille salvo, aan Michiel 
Serghers. Palende oost Merten Peeters, zuid Marten Bellens, west de kinderen Jan Van 
Eijnde en noord het straatje gaande van Doffen naar Greesse, om en voor de som van 50 
guldens gangbaar geld. 
 
Michiel Serghers stelde vier hoogen, Henrick Van Lommel stelde daarop nog een hooge. 
Michiel Sergers is na de kaarsbranding op 3 februari 1711 koper gebleven. Actum coram L. 
Wuijts meijer, Joannes Vermeerberghen en Michiel Verbist schepenen. 
 
     WLO-OGA757-332 
 
Oolen, condities van zekere hoeve verkocht bij de kinderen en erfgenamen Hendrick 
Hermans waarvan koper is Hendrick Heijns. 13 januari 1711 
 
N° 6. 
 
Op heden den 13 januari 1711 compareerde den eerzame personen Nicolaes Hermans en 
Nicolaes Smets geëede voogden der wezen wijlen Hendrick Hermans 71 daar moeder af 
leeft Joanna Smets, welke comparanten verklaarden met aggregatie van de wethouders 
alhier van Oolen, verkocht te hebben hun huis, hof, schuur, met het binnenblok daar 
achteraan gelegen naast de straat gaande naar Herenthout de wezen voorschreven 
competerende. Palende oost hun zelf, zuid de straat gaande naar Herenthout, west de 
weduwe wijlen Merten Caers en noord de erfgenamen van wijlen Wijbrecht Van Bijlen. 
 
Item nog een half bunder in hetzelfde binnenblok. Oost en zuid Wijbrecht van Bijlen, west 
Merten Caers en Merten Van Lommel, noord Hendrick Heijns. Op last van een half leupen 
koren aan den H. Geest van Oolen. 
 

 
70 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Olmen x Catharina Sprengers, nr. 2844, pag. 565. 
71 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Hermans x Joanna Smidts, nr. 1098, pag. 222. 
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Item is bij deze mede verkocht den dries voor het huis gelegen, groot drie zillen. Palende 
oost den rentmeester van Geel, zuid de straat rijdende van Oolen naar Herenthout, west de 
kopers erve en de erfgenamen Wijbrecht Van Bijlen en noord Wijbrecht Van Bijlen en Jan 
Vermeerberghen. 
 
Item is bij deze verkocht “ de hoeckstraete “ wezende land, groot drie zillen en half. Palende 
oost de straat gaande van Oolen naar Herentals, zuid Jan Peeters, west de kerk van Oolen 
en noord Peeter Heijlen. 
Item nog “ de buijtenstraet “ wezende land, groot 130 roeden salvo. Palende oost Jan Van 
Camp, zuid de straat gaande van Oolen naar Herenthout, west de erfgenamen Merten Caers 
en noord de weduwe Jan Sprengers. 
Item verkocht “ het leeg heijblock “ groot drie zillen en half salvo wetende land. Palende 
oost Peeter Heijlen en Guilliam Ven, zuid de kerk van Oolen alhier, west de erfgenamen 
wijlen Wijbrecht Van Bijlen en noord Adriaen Menten. 
Item “ de streep heijde “ gelegen achter “ den honinck “ groot omtrent een half bunder. 
Palende oost Jan Cocx … etc…  
 
Item de heide gelegen tot Schaetsbergen, groot omtrent drie zillen, en dat voor de helft. 
Palende oost de erfgenamen wijlen Michiel Elsen, zuid de weduwe Merten Meir, etc… 
Item de heide “ de iLsche straete “ groot omtrent een half bunder en dat voor de helft. 
Palende oost den meijer van Oolen, zuid zijn zelve, west etc… 
Item nog een heide daar achter aan gelegen naast Oosterwijk. Palende oost den meijer van 
Oolen etc… groot een half sille. 
Item nog een perceel heide aan de Oosterwijkse straat. Palende oost de Oosterwijkse straat 
en dat voor de helft. 
 
Item nog een perceel heide gelegen aan de Oosterwijkse straat, groot een zille en dat voor 
de helft. Palende oost de straat gaande van Oolen naar Oosterwijk, zuid de erfgenamen 
Peeter Meir en west zijn zelve. 
Item nog een perceel heide daaraan gelegen naast den noorden. Palende oost zijn zelve en 
de weduwe wijlen Peeter Soeten, zuid de erfgenamen wijlen Peeter Meir, west Jan Peeters 
en Peeter Verstockt en noord Jan Van Lommel. 
 
Ledig laten een half bunder dit jaar een zille naast de straat in het binnenblok en de ander 
zille naast den noorden zijnde over de andere zijde van Wijbrecht Van Bijlen. 
Item zal de koper het huis, schuur en hof aanvaarden te half maart toekomende… 
 
Heeft den palmslag van dit voorschreven goed ontvangen Hendrick Heijns en dat voor de 
som van 1660 guldens te betalen den dag der goedenis. 
 
Actum ten dage, maand en jaar als boven, ter presentie van Joannes Cluijts borgemeester 
van Oolen en Jan Oniaerts getuigen hiertoe aanzocht. Nota dat Joanna Smets moet hebben 
van den koper zonder korten voor een kermis de som van vier ducatons. Item de 100 
pattacons die op het goed gegoed zijn moeten koper korten aan zijn kooppenningen. En 
stelde de koper op deze voorschreven koop de kwantiteit van 47 verdieren of hoogen. 
Hendrick Heijns is na de kaarsbranding op 3 februari 1711 koper gebleven. 
 
     WLO-OGA757-341 
 
Oolen, condities van zeker perceel erve verkocht bij de voogden der wezen wijlen Jan Van 
Olmen en Anna Sprengers, koper Huijbrecht Bouwen. 19 januari 1711. 
 
Op 19 januari 1711 compareerde den eerzame personen Martinus Van Olmen en Adriaen 
Sprengers als geëede voogden der wezen wijlen Jan Van Olmen en Anna Sprengers, 
welke voorschreven voogden verklaarden bij deze verkocht te hebben een perceel land groot 
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omtrent zes zullen salvo justo, gelegen omtrent Gerhese onder Oolen, geheten “ den dries “. 
Palende oost Adriaen Van Gestel, zuid den heer Van Thielen, west de erfgenamen Peeter 
Van Bijlen en noord Merten Meijnten, en dat met servituut van een weg tot behoef van Jan 
Van Gestel en dat aan Huijbrecht Bouwen om en voor de som van 60 guldens courant 
geld ten dage der goedenis te betalen. 
 
Hubertus Bouwen is na de kaarsbranding op 3 februari 1711 koper gebleven. 
 
     WLO-OGA757-345 
 
Conditie van zekere weide genaamd “ de put mortel “ gelegen bij “ de saert bosschen “ 
verkocht bij Jan Vande Brande en Peeter Soeten, koper Dries Helsen Geertssone.  
27 januari 1711. 
 
N° 8. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke Jan Vanden Brande en Peeter Soeten als 
voogden van de achtergelaten wezen van wijlen Balthasar Vanden Brande en Catharina 
Soeten gehuwden tijdens hun leven, op aggregatie van de wethouders van Soerle Parrewijs 
bekenden verkocht te hebben aan Andries Helsen Geeraertssone en Maria Vanden 
Beulck gehuwden, een zeker perceel weide genoemd “ de putmortel “ met het hout daarop 
staande, groot omtrent vijf zillen. Palende oost de weduwe van Paulus Douwen, west Jan 
Vermeerberghen Adriaenssone, zuid de erfgenamen Jan Vermeerberghen Peeterssone, en 
noord de straat of Merten Douwen erfgenamen. 
 
Andries Helsen is na de kaarsbranding op 10 mei 1711 koper gebleven. 
 
     WLO-OGA757-352 
 
Conditie van zeker verkocht huis en omtrent twee bunders erven, gelegen tot Zoerle in de 
Renderstraete, verkocht bij de erfgenamen Jan Peeters Janssone, koper Jan Bosch.  
27 januari 1711. 
 
N° 9. 
 
Compareerde voor de getuigen de gelijke erfgenamen wijlen Jan Peeters Janssone dewelke 
hebben te koop gesteld al de erfgoederen die dezelfde Jan Peeters heeft achtergelaten, 
welke erfgenamen bekende deze verkocht te hebben aan Jan Bos (Bosch), present en de 
koop accepterende. Dit goed verkocht is aangebleven voor de som van 500 guldens en 80 
guldens … voor zijn eigen mits Anna Peeters zijn huisvrouw daarvan erfgename is. Boven 
de koopsom stelde den koper alsnog 15 hoogen. 
 
Ondertekenden, Peeter Peeters, Hendrick Peeters, Jan Caers, Merten Huijpens, Peeter 
Van Brande. 27 januari 1711. L. Van Wesel. 
 
In de condities staande alhier folio verso … zijn begrepen eerst huis en binnenblok staande 
en gelegen tot Zoerle onder Westerlo in de Renderstraat. Oost zijn zelve, zuid Peeter 
Bouwen, west Adriaen Douwen en noord Hendrick St… Item een dries daar achter 
aangelegen, groot omtrent drie zillen. Oost Adriaen Van Kerckhoven weduwe en 
erfgenamen, zuid Adriaen Douwen, west zijn zelve en noord ‘ S Heerenstraat. 
 
Item een zille land en heide, groot een zille. Oost Jan Douwen, zuid ’s Heerenstraat, west 
Nicolaes Van Kerckhoven erfgenamen en noord dezelfde erfgenamen. Item alsnog een zille 
land gelegen ook in de Renderstraat. Oost Adriaen Douwen erfgenamen, zuid Adriaen 
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Peeters erfgenamen, west Jan Caers en noord ’S Heerenstraet en nog een heiken daarnaast 
liggende. 
 
Jan Bosch is na de kaarsbranding koper gebleven. Actum coram de heer J. De Rest 
drossaard, Hendrick Bourbon, en Jan Douwen schepenen des land en markizaat Westerlo. 
31 januari 1711. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-358 
 
Staat en inventaris van de haafelijke meubelen en effecten bevonden ten sterfhuis van wijlen 
Martinus Peeters. 23 februari 1711. 
 
N° 10. 
 
Staat en inventaris die de weduwe wijlen Martinus Peeters is makende achtervolgens het 
artikel 48 in de coustumen van Lier en haar bijvang met presentatie van bij eed te zweren, 
dat hij geen goeden, penningen, renten, actie of kredieten meer heeft nog en weet den 
sterfhuis aangaande.. 
 
Eerst in de keuken een buffet … volgt de verdere inboedel. 
 
Staat van passieve schulden des voorschreven sterfhuis. 
 
Eerst 100 guldens wisselgeld aan Juffrouw Elisabeth Peeters begijntje tot Aarschot bij 
uitkoop van haar pretentie in het sterfhuis van wijlen Helena Peeters begijntje tot Herentals, 
dus alhier ………………………………………………………………………  116 - 13 
Item de huur aan Peeter Snoecx jaarlijks 42 guldens. 
Item aan de andere knecht Guilliam Van Nieuwenhuijse jaarlijks 40 guldens. 
Item aan de meijse (meid) Catharina Govaerts jaarlijks 35 guldens. 
Item de onkosten van de uitvaart, begrafenis te samen in het geheel tot last van de kinderen. 
Item een perceel hof gekocht in den wereldlijken staat dienende tot vergroting van den hof 
aan het huis op de kinderen gedevolveert waarvan de kooppenningen ook moeten worden 
genomen in consideratie, ingeval deze bijgekochte hof zoude blijven behouden dezelfde 
natuur van devolutie. 
Item de intresten op het voorschreven huis jaarlijks aan Juffrouw Goris tot Antwerpen, 32 
guldens. 
 
Aldus gedaan en geïnventariseerd coram Hendrick Bourbon en Mr. Philip Halloint schepenen 
des lands en markizaat Westerlo deze 2de februari 1711. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-366 
 
Oolen, condities van drie perceeltjes erven verkocht bij Merten Moons, koper Thijs 
Matthijs. 25 februari 1711. 
 
N° 11. 
 
Op heden 25 februari 1711 voor de schepenen in collegio compareerden Merten Moons 
wonende in de Plaatse van Oolen, die verklaarde bij deze te verkopen zeker stuk erve groot 
omtrent een sille gelegen tot Schaatsbergen onder Oolen. Oost Peeter Moons, zuid Adriaen 
Smits, west kopers erve en noord de Schaetsberghse straat. 
 
Item nog het vijfde part in een sille gelegen in de Buelestraat. Oost Jan Vermeerberghen, 
zuid “ het venneken bosch “, west Nicolaes Smits en noord de Buelstraet. Item nog omtrent 
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60 roeden erve gelegen onder Oolen omtrent de Plaatse genaamd “ het hoog licht “ en dat 
aan Thijs Matthijs om en voor de som van 50 guldens. 
 
     WLO-OGA757-368 
 
Hulshout, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Francijn Bosch en Adriaen 
Van Dijck. 
 
N° 12. 
 
Conditie volgens dewelke de voogden met name Jan Van Dijck nomine proprio mede 
benevens Guilliam Hanegreefs en Gommar Binnenbeckx als mombers van de 
achtergelaten wezen van wijlen Adriaen Van Dijck ende Francijn Bosch en daar moeder 
van leeft Joanna Vlaijmants zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis 
bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Jan Van Dijck kocht een zwarte merrie voor 44 guldens en een zwarte koe voor 43 guldens. 
Andries Van Asbroeck kocht een rode koe voor 44 guldens 5 stuivers. 
Jan Van Dijck kocht nog een rode koe voor 33 guldens 5 stuivers. 
Joanna Vlaijmants kocht een rode koe voor 30 guldens en nog een rode koe voor 36 guldens 
en 5 stuivers. 
Guilliam Heijlen kocht een zwart rund voor 16 guldens. 
Jan Van Dijck kocht een rode vaars voor 33 gulden 5 stuivers. 
Joanna Vlaijmants kocht een zwart kalf voor 11 guldens 15 stuivers. 
Jan Van Dijck kocht een zwart kalf voor 2 guldens 7 stuivers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer Mangelschots meijer, Jan Van Roij en Jan 
Dauwen schepenen deze 18 maart 1711. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-375 
 
Zoerle, condities van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Anna Vanden 
Eijnde daar vader afleeft Peeter Vande Brande. 14 april 1711. 
 
N° 13. 
 
Conditie volgens dewelke Peeter Vande Brande weduwnaar wijlen Anna Van Eijnde 
bijgestaan met Jan Van Eijnde als voogd zijner minderjarige kinderen zal verkopen alle zijne 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Hendrick Peeters kocht er een zwarte koe voor 33 guldens en 15 stuivers, borg Jan 
Verleuffel. 
Jan De Winter kocht een zwarte koe voor 40 guldens 5 stuivers. 
Jan Hendricx kocht een rode koe voor 40 guldens. 
Dries Helsen kocht een rode koe voor 40 guldens 15 stuivers, borg Gilliam Valentijn. 
Joris Heidelberghs kocht een rood rund voor 15 guldens 15 stuivers. 
Jan De Keuster kocht een kalf voor 1 gulden. 
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Actum coram Hendrick Bourbon, Jan Douwen en Merten Helsen schepenen deze 14 april 
1711. 
 
     WLO-OGA757-384 
 
Zoerle en de Plaatse, condities van verkochte eiken bomen competerende het beneficie van 
het kasteel verkocht door de Heer De Bije. 6 mei 1711. 
 
N° 14. 
 
Condities volgens dewelke den eerwaarde heer De Bije cappelaen van het kasteel alhier 
naar voorgaande permissie van zijne Excellentie onzen Heer markies zal verkopen enige 
opgaande eiken bomen gestaan zo in de weide achter de Cappelrije hove tot Zoerle als aan 
“ het water meulenblock “ bij de Plaatse van Westerlo en dat in verscheidene kopen of 
schalmen, met oproepen des stadhouder. 
 
Kopers waren o. a. Jan Cluijts, Jan De Keuster Janssone, Peeter Heijlen, Marten Heijlen, 

Hendrick Vander Wespen, Hendrick Verborghstadt, Sr. Egidij, Philip 
Halloint en de secretaris Van Wesel 

 
     WLO-OGA757-389 
 
Condities van zekere koop gecontracteerd tussen Peeter Lambrechts en Augustinus 
Swolfs.18 mei 1711. Plaats bij de verkoop van de bomen van den markies. 
 
N° 15. 
 
Op heden zo schrijf ik bij memorie als dat Peeter Lembrechts heeft verkocht een zeker 
perceel heide aan Augustinus Swolfs, voor de som van 50 guldens en dat met hoogen en 
verdieren. 
 
     WLO-OGA757-392 
 
Zoerle, condities van zeker perceel erve verkocht bij Adriaen Douwen waarvan koper is Jan 
Verleuffelt. 16 juni 1711. 
 
N° 16. 
 
Condities en voorwaarden van alzulk goed als heeft verkocht Adriaen Douwen Antonissone, 
te weten een perceel erve genaamd “ den schrieken “ en dat aan Jan Van Leuffel 
Janssone voor de som van 14 guldens. Dit pand is gelegen tot Soerle onder Westerlo. Oost 
Jan Douwen, zuid Pauwels Douwen erfgenamen, west Jan De Winter en noord Hendrick 
Peeters, groot omtrent 200 roeden. 
 
     WLO-OGA757-395 
 
Oolen, condities van verkocht koren op het veld competerende de wezen wijlen Hendrick 
Belmans. 18 juni 1711. 
 
N° 17. 
 
Op heden 18 juni 1711 hebben de voogden van Hendrick Belmans wijlen, daar moeder af 
leeft Maria Verbiest al het koren verkocht dat ten velde staat. Voogden zijn Peeter Belmans 
en Jan Mermans. 
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Koper van het koren Jan iaecops (Jacops) en Michiel Willems stond borg. 
 
Actum coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen schepenen ten 
relaas van datum voorschreven. 
 
     WLO-OGA757-398 
 
Condities van zekere weide verkocht bij Jan Soeten Janssone waarvan koper is 
Augustinus Swolfs. 6 juli 1711. 
 
Compareerden den eerzame Jan Soeten Janssone dewelke bekende mits deze te verkopen 
een zeker perceel weide genoemd “ het geroeijdt “ groot omtrent een half bunder. Oost Jan 
Goovaerts, west Antoni Douwen, zuid dezelfde Jan Goovaerts en noord Abraham Goovaerts 
en dat aan Augustinus Swolfs alhier present en den zelfde koop accepterende. Den 
voorschreven Augustinus Swolfs beloofde te betalen ten dage der goedenis 100 guldens 
en dat in courante penningen. 
 
Martinus Peetermans en Peeter Douwen Peeterssone als geloofwaardige getuigen hiertoe 
geroepen en gebeden.  
 
Actum den 6de juli 1711. 
 
Ten dezelfde datum en ter presentie als boven stelde Augustinus Swolfs op de 
voorschreven koop dertig hoogen. Item stelde Anthoon De Brier (schoolmeester) nog een 
hooge, Augustinus Swolfs als eerste koper nog zes hoogen….. 
 
     WLO-OGA757-402 
 
N° 19. 
 
Condities waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Juffrouwe Anna Margareta 
Raijemaeckers zullen verkopen zeker graan staande ten velde in verscheidene kopen. 
 
Eerst een plek koop op “ het wijnants dries “ gemijnd bij Jan Vande Brande, borg Joris 
Vervecken. 
Tweede koop op “ de belckens luijtens dries “ genaamd, is gemijnd bij Sr. Vande Bolck. 
Den derde koop op “ het juffrouw robrechts bloicx “ is gemijnd bij Sr. Vande Bolck. 
Vierde koop op het land van Juffrouwe Robrechts bij de bomen is gemijnd bij Christiaen 
Vennekens. 
 
Actum coram Hendrick Bourbon, Philip Halloint schepenen deze 15 juli 1711. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA757-406 
 
Zoerle, N° 20. 
 
Condities waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Maijcken Siongers laatste weduwe van 
wijlen Adriaen Van Bael en eerste weduwe wijlen Michiel Peeters zullen verkopen zekere 
partij graan in verscheidene kopen. 
 
Kopers waren o.a. Jan Helsen, Jan De Keuster, Jan Douwen, Michiel Peeters, Jan Van 

Eijnde, Merten Douwen. 
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In totaal elf kopen. Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Jan Douwen schepenen deze 
16 juli 1711. 
 
     WLO-OGA757-411 
 
Oevel, condities van zeker perceel land verkocht bij Peeter Douwen Antonissone, koper Jan 
Vermeerberghen. 29 juli 1711. 
 
N° 20.  
 
Op heden 29 juli compareerde Peeter Douwen Antonissone, die verklaarde bij deze 
verkocht te hebben zeker perceel van erve gelegen op het veld tussen de Capelle en de 
Catovestraat, groot omtrent een sille. Palende daaraan oost Jan Douwen, zuid Peeter 
Wijnants, west Peeter Douwen en Jan Vermeerberghen en noord dezelfde Jan 
Vermeerberghen en dat aan den voorschreven Jan Vermeerberghen en voor de som van 
190 guldens courant geld. Op deze koop stelde Peeter Wijnants nog een hooge. 
 
     WLO-OGA757-415 
 
Contract van koop tussen Gilliam Van Eijnde en Pauwels Van Houdt. 30 september 1711. 
 
N° 21. 
 
Condities waarop Guilliam Van Eijnde heeft verkocht zekere plek land genaamd “ het groot 
block “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo, groot omtrent 130 roeden. Oost de erfgenamen 
Peeter Helsen, zuid S Heerenstraet, west Augustinus Swolfs en noord Hendrick Verbiest en 
dat aan Pauwels Van Houdt alhier present en deze koop accepterende om en mits de som 
van 10 guldens courant. 
 
Actum coram Hendrick Bourbon, Philip Halloint, Jan Douwen en Jan Van Roije schepenen in 
collegio. 
 
     WLO-OGA757-418 
 
Carel bij de Gratie Godts Coninck van Spagnien..etc… Hertogh van Brabant….en de 
schepenen van Westerlo saluut. 
 
Wij hebben ontvangen de suppliatie Van M. Verspreet begijntje op het begijnhof binnen 
Herentals inhoudende hoe dat zij op den 26ste februari xvij tien voor u bekomen hebben 
vonnis in Contumatiam tot last van Niclaes Govaerts Adriaenssone tot bezet of restitutie 
van vijftig guldens kapitaal cum intrest vermeld in de obligatie van den dertigste januari xvi 
twee en zeventig gepasseerd voor den notaris Coomans, mitsgaders tot restitutie van de 
onkosten van goedenis, realisatie en pondpenningen van een andere obligatie van 100 
guldens gepasseerd voor den notaris Steijnen van 14 juni xvii acht… 
 
Met devoiren van executie hebben kunnen achterhalen een koe die ten overstaan van V. 
verkocht was voor 39 guldens en hij op verdere afvragingen van verdere effecten hadde 
verklaart geen andere meer te hebben gelijk quame te blijken bij het relaas en condities van 
verkoping … 
 
t’ gene de suppliante verobligerende haar verhaal te zoeken op de immeubele goederen 
verbonden voor de gemelde jaren andere rente en op de verdere gerechtigheden van 
erftouchte als anderszins den voorzegde gecondemneerde competerende redenen van 
recours tot ons, ootmoedelijk biddende gediend te wezen haar supplianten te verlenen onze 
open brieven van octrooi om met twee zitdagen na voorgaande proclamatie voor U te 
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verkopen de erfgoederen des voorschreven Niclaes Govaerts verbonden voor de gemelde 
andere rente als mede de verdere gerechtigheden van erftouchte of andere die de 
supplianten zoude kunnen achterhalen hem te competeren tot verhaal van het voorschreven 
vonnis en de kosten waarom zo is het dat wij hetgeen voorschreven aangemerkt genegen 
wetende ter ootmoedige bede en suppliatie der voorschreven supplianten hebben dezelfde 
geoorloofd, geconsenteerd en geoctrooieerd uit onze zonderlinge gratie bij deze dat zij de 
voorschreven goederen hiervoor breeder vermeld ten hoogsten en het meest profijtelijk van 
de proprietarissen zal bij twee voorgaande kerkgeboden alleenlijk met den uitgang der 
brandende kaars voor u morgen doen verkopen … 
 
Die Godt genaedigh sij, gebruijkt heeft in dese landen van herrewaerts over ende wij 
gebruijcken sullen tot dat den onsen sal worden gesneden den negenthiensten junij xvii elff 
ende was geparpheert Grijsp. vt. onderstont bij den Coninck in sijnen Raede ende was 
onderteekent Loijens ende gesegelt metten voors. segel in rooden was uijthanghende aen 
enckelen parquementen steert. 
 
Den ondergeschreven dienaar van justitie verklaart uit kracht van originele open brieven van 
octrooi waarvan hierboven staat kopie van de gedane kerkgeboden hierin vermeld de wete 
gedaan te hebben aan de voorschreven Niclaes Govaerts, ter oorkonde. Servais 
Verswijvel. Copije van octrooi voor Juffrouwe Verspreet begijntje en Niclaes Govaerts. 
 
     WLO-OGA757-422 
 
Condities van verkoping uit kracht van decreet of octrooi voor Juffrouwe Verspreet begijntje 
tot Herentals en Niclaes Govaerts. 30 september 1711. 
 
N° 22. 
 
Conditie ingevolge dewelke Juffrouwe Verspreet begijntje tot Herentals uit kracht van open 
brieven van octrooi van datum 19 juni 1711, alleenlijk met uitgang der brandende kaars te 
koop stellen aan de meestbiedende de nabeschreven partijen van goederen en verdere 
gerechtigheden van erftouchte als anderszins competerende Niclaes Govaerts 
Adriaenssone om daaraan te verhalen zoals in de open brieven van octrooi met de kosten 
daarom gedaan en alsnog te doen. 
 
Ten eerste een perceel land genaamd “ den nerenbemdt “ gelegen onder Soerle Westerlo, 
groot een half bunder salvo. Palende oost Mr. Peeter Maesmans of zo wie, zuid Juffr. Goes 
erfgenamen, west Sebastiaen Cuijpers en noord den voorschreven Maesmans nomine 
uxoris. Item den beemd voor zoveel competerende aan den voorschreven Niclaes Govaerts 
gelegen in “ de vranckebeeck “. Oost de prelaat van Tongerlo, zuid en west “ het broek “en 
noord de loop. Item “ den balenbosch “ gelegen onder Gelindel bij de Wimp. Item een 
perceel hooiwas genaamd “ den crenckel “ insgelijks gelegen tot Gelindel. 
 
     WLO-OGA757-428 
 
Hulshout, conditie van zekere koop aangaan tussen Peeter Vande Brande nomine uxoris 
cum suis, en Jan Vande Broeck. 21 oktober 1711. 
 
N° 23. 
 
Condities en voorwaarden van alzulke goederen en effecten verkocht bij Peeter Vande 
Brande Janssone hem sterk makende voor zijn vrouw Anna Verhaegen, en ook voor 
Elisabeth Verhaegen zijn vrouwe zuster alhier present en hebben verkocht zeker perceel 
van erve gelegen onder Hulshout, te weten twee derde parten te delen met Jan Verhaegen 
oudste broeder. 
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Het goed te weten huis en hof met het huisveld groot omtrent 160 roeden. Oost Peeter 
Brusseleers erfgenamen, zuid de straat gaande van Hulshout naar Hulcken (Heultje), west 
het Heidestraatje en noord “ de gemeijn heijde “, met nog een plek land daarnaast gelegen, 
groot omtrent anderhalve sille salvo. Oost het voorgenoemde straatje gaande naar “ de 
gemeijn heijde “, zuid de Heerbaan of de straat of Lenaert Peeters en noord Jan Bos met 
nog een plek land genoemd “ het heijken ”, groot omtrent een sille. Oost het straatje gaande 
naar “ de..?.. “ zuid Hendrick Dierckx, west Peeter Tuerelincx erfgenamen en noord Peeter 
Van Roij erfgenamen.  
 
Deze twee derde parten zijn verkocht voor los en vrij … Item is dit goed verkocht aan Jan 
Vande Broeck voor de som van 540 guldens en stelde hierop 50 hoogen. Hendrick Sterckx 
nog een hooge … 
 
Actum deze 21 oktober 1711 ter presentie van Jan Wilms en Adriaen Nuijens als getuigen 
 
     WLO-OGA757-433 
 
Conditie van zeker half derdel hooiwas verkocht bij Melsen Verheijen, waarvan koper is 
Martinus Cluijts Janssone. 24 oktober 1711. 
 
N° 24. 
 
Op heden 24 oktober 1711 compareerde den eerzame persoon Melchior Verheijen 
Sebastiaenssone, welke verklaarde bij en mits deze verkocht te hebben aan Martinus 
Cluijts Janssone een half derdel hooiwas, genoemd “ den mombaert “ onder Oolen. 
Palende oost Adriaen Van Genechten, zuid … (leeg) … west “ den mombaert “ en noord de 
Nethe. En dat voor de som van 70 guldens courant geld. 
 
Alles ter presentie van Peeter Oniaerts en Joannes Oniaerts getuigen hiertoe geroepen. 
Ita est Michael Heijlen.  
 
     WLO-OGA757-436 
 
Damseijnde, condities van verkochte bestialen van Joannes Baptista Van Eutsel uit kracht 
van vonnis. 27 oktober 1711. 
 
N° 25. 
 
Conditie waarop de regeerders en ingezetenen van Gelindel na voorgaande sommatie en 
drie presentaties in executie uit kracht van zeker appointement gemasqeert op zeker recht bij 
hun gepresenteerd tot last van Joannes Baptist Van Eutsel ten dage 8 juli 1710 
ondertekent L. Van Wesel om daaraan te voldoen in hetzelfde recht zullen verkopen al de 
haafelijke meubelen van de voorschreven Jan Baptist Van Eutsel competerende. 
 
In den eerste een zwarte ruggel koe gekocht bij Adriaen Van De Poel voor 15 guldens. 
Item een rode koe gekocht bij Peeter Mertens voor 15 guldens. 
Item een vale koe gekocht bij Peeter Mertens voor 8 guldens. 
Item een rode koe gekocht bij Peeter Mertens voor 8 guldens. 
Item een rood rund gekocht bij Peeter Mertens voor 5 guldens en 12 stuivers. 
Item een rood kalf gekocht bij Peeter Mertens voor een halve pattacon (1 - 8 -)  
Item nog een rood kalf gekocht bij de voorschreven Peeter Mertens voor een halve pattacon. 
 
Aldus gedaan coram den heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon en Philip Halloint 
schepenen deze 27 oktober 1711. L. Van Wesel. 
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     WLO-OGA757-440 
 
Oolen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden der wezen Peeter Helsen, 
koper Peeter Willems. 14 november 1711. 
 
N° 26. 
 
Op heden 14 november 1711 compareerde de eerzame personen Adriaen Helsen en Jan 
Oniaerts geëede voogden der wezen wijlen Peeter Helsen daar moeder af leeft Christina 
Biermans, welke voorschreven voogden verklaren bij deze verkocht te hebben een perceel 
land geheten “ het Boeckelsch block “ gelegen tot Boeckel onder Oolen, groot 200 roeden 
salvo. Palende oost de Veldstraat gaande van Boeckel naar Oolen, zuid de erfgenamen Jan 
Cluijts, west Michiel Wilms en noord Wilm Van Eijnde en dat om en voor de som van 120 
guldens courant geld. 
 
Nota dat op deze voorschreven verkochte plek erve Peeter Van Springel is gegoed met 
twee honderd guldens, welke som van 200 guldens courant geld neemt den koper Peeter 
Wilms ten dage der goedenis ten zijne last (neemt) en stelde de koper Peeter Wilms de 
kwantiteit van negen hoogen. Hendrick Wilms nog een hooge, Peeter Wilms nog een 
hooge. Nota: dit perceel is nog een jaar verhuurd maar de koper zal de pacht trekken. 
 
Alles ter presentie van Michiel Wilms en Peeter Oniaerts geloofwaardige getuigen tot deze 
verzocht. Peeter Wilms is na de kaarsbranding op 9 december 1711 koper gebleven. 
 
     WLO-OGA757-446 
 
Conditie van het verkocht huis wijlen Joachim Verlinden, koper Livinus Roman. 26 
november 1711. 
 
Condities ingevolge dewelke Cornelis Verlinden en Jan Helsen als voogden der kinderen 
wijlen Joachim Verlinden daar moeder af leeft Anna Helsen, uit kracht van autorisatie aan 
hun verleent bij de oppervoogden alhier op 29 november laatstleden, te koop stellen het huis 
en hof van de voorschreven Joachim Verlinden achtergelaten, gestaan en gelegen alhier 
tot Westerlo in de Polderstraat, reserverende alleen de schuur om van de grond te verzetten 
tussen deze en half maart eerstkomende. 
 
Item zullen de kopers moeten gedogen het uitbreken van de beddekoetse gelijk ook het 
uitbreken van de vetkuip … ten ware dat den koop bleef over iemand die hetzelfde zelf wilde 
gebruiken of de voorschreven vetkuip wilde verhuren, zo zullen de verkopers dezelfde laten 
staan maar niet de beddekoetse vermits dezelfde niet en wordt mede verkocht. Item alzo het 
sterfhuis belast is met 450 guldens rente waarvan enige zijn gegoed op het voorschreven 
huis… 
 
Op de voorstaande condities zo heeft Livinus Roman na oproepen des stadhouder den 
palmslag bekomen om en mits de som van 765 guldens courant geld en stelde daarop nog 
vijf hoogen. Cornelis Verlinden stelde nog twee hoogen en de voorschreven Livinus 
Roman nog één. 
 
     WLO-OGA757-452 
 
Zoerle, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Adriaen Daems.  
3 december 1711. 
 
Condities en voorwaarden waarop Dingen Verhoustraeten weduwe van wijlen Adriaen 
Daems zal verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden. 
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Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Cornelis Van Eutsel, Jan Dierckx, François Dassen, Bastiaen Praet, 

Merten Govarts … en meer anderen 
 
     WLO-OGA757-458 
 
Oolen, condities der haafelijke meubelen van de wezen Anna Blerincx daar vader af leeft 
Siardus Nuijens 72.  
 
N° 29. 
 
Condities en voorwaarden waarop de voogden der kinderen wijlen Anna Blerincx daar 
vader af leeft Siardus Nuijens te samenderhand zullen verkopen al de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaars. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Jan Leijs kocht een rode koe voor 26 guldens, borg Diel Menten. 
Adriaen Wouters kocht een rode koe voor 39 guldens borg Adriaen Verboven. 
Adriaen Nuijens kocht een rode koe voor 20 guldens, borg Augustijn Oniaerts. 
Wouter Slegers kocht een os voor 42 guldens, borg Augustijn Oniaerts. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen schepenen 
deze 16 december 1711. 
 
     WLO-OGA757-466 
 
Condities van verkoop van de H. Geest huis, waarvan koper is Peeter Jonckmans. 1711. 
 
N° 30. 
 
Condities ingevolge dewelke de regeerders en voorgangers van den H. Geest alhier op 
aggregatie van de geestelijke overste te koop stellen het huis met “ de bloicxkens “ erve 
daaraan gelegen alhier in de Tongelsche straat, van oude tijden genaamd “ het gasthuijs “ 
ter grootte gelijk het staat in de meetboeken. Oost de voorschreven straat, zuid de 
Mevrouwe Vander Heijden, west dezelfde en noord Sr. Ambrosius Egidij. Deze koop 
opgeroepen zijnde, zo heeft Peeter Jonghmans daarvan den palmslag bekomen voor 557 
guldens en stelde daarop nog 23 hoogen. 
 
Actum 17 december 1711, coram den heer pastoor, Hendrick Bourbon en Philip Halloint 
schepenen. Peeter Jonghmans is na de kaarsbranding op 15 maart 1712 koper gebleven. 
 
     WLO-OGA757-471 
 
Conditie van verkoping uit kracht van edictie voor Jan Huijbens en de panden van Adriaen 
Mertens. 23 december 1711. 
 
N° 31. 
 
Condities en voorwaarden waarop verkocht werd een zeker perceel land of erve gelegen tot 
Straeteneijnde onder Westerlo, competerende Adriaen Mertens of alzo wie, in gebruik in het 

 
72 Olense gezinnen voor 1801: Siardus Nuyens x Anna Blerincx, nr. 1742 a , pag. 354. 
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voor- en najaar bij Jan Huijbens. Item zal de koper tot zij last moeten nemen de verachterde 
cijnzen zonder daarvan iets te mogen korten aan zij kooppenningen. 
 
Ingevolge de voorschreven condities na voorgaande kerkgeboden des voorschreven pand 
opgeroepen zijnde zo is de procureur Thijs qualitate qua daarop gezet de som van 200 
guldens kapitaal der rente in de achterstallige rekening van 23 december 1711. Den 26 
januari 1712 is ter rolle gebleken van de eerste (thierdagh) teerdag en kerkgeboden op den 9 
februari 1712 is gebleken van den tweede teerdag en kerkgebod, den 23 februari 1713 is 
gebleken van den derde teerdag en kerkgebod. 
 
Op 11 oktober 1712 is de kaars van s’ heerenwege ontstoken op deze koop en is met den 
uitgang dezelfde Adriaen Siongers koper gebleven. 
 
Actum coram H. Bourbon, Philip Halloint, Jan Douwen en Jan Diels schepenen in collegio. 
 
     WLO-OGA757-475 
 
Oolen, Conditie van zeker perceel erve verkocht bij Melchen Verheijen gelegen tot 
Schaetsbergen onder Oolen, waarvan koper is Merten Cluijts. 30 december 1711. 
 
Conditie waarop Melchen Verheijen heeft verkocht zeker perceel erve, geheten “ het 
hovecot “ gelegen tot Schaetsbergen onder Oolen, groot een half bunder. Oost een straatje, 
zuid Peeter Van Lommel, west Merten Meir erfgenamen en noord Christiaen Goosens en 
dan Merten Cluijts alhier present en deze koop accepterende om en voor de som van 185 
guldens bij koop ten dage der goedenis te betalen. 
 
Jan Cluijts en Pauwels Oijen waren getuigen op 30 december 1711 in Oolen. 
 
     WLO-OGA757-479 
 
Verkoop voor den notaris en procureur Thijs en Gabriel Gabriels. 30 september 1711. 
 

Westerloo schabinale acten de A° 1711 cont. 33 acten N° 85. 
 
N° 33. 
 
Conditie ingevolge dewelke den notaris en provisor Theod. Lambert Thijs te koop stelde 
zijn huis en hof gestaan binnen Westerlo aan de Polderstraat. Oost Jan Marinus Smets, zuid 
de Laecke, west de weduwe en erfgenamen Jan Baptist Verlinden en noord de straat. Los 
en vrij op heren cijns een loopen koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Westerlo en 
anders niets daarop uitgaande. 
 
Op de voorstaande condities zo heeft Gabriel Gabriels den palmslag van den koper 
bekomen om en mits de som van 735 guldens en stelde bovendien 10 hoogen. Sr. G. 
Henricx stelde zes hoogen. Actum den leste januari 1711, present Philip François Halloint, 
Sr. J. Matthe en meer getuigen. 
 
Op heden 9 februari 1711 stelde Sebastiaen Wuijts alsnog op de voorschreven koop 10 
hoogen, present den heer doctor Lepage en Norb. Egidij getuigen. Gabriel Gabriels stelde 
nog 10 hoogen en Adriaen Vanden Poel nog 15 hoogen in den naam van zijne Excellentie 
den heer markies in collegio van schepenen deze 25 februari 1711. 
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     WLO-OGA757-485 
 
Oolen, conditie van verkoop van zeker land aan de Plaatse van Oolen, competerende de 
erfgenamen Hendrick Verboven, item een zekere weide en land de voorschreven 
erfgenamen competerende, kopers zijn Jan Cluijts en Matheus De Becker.  
 
Op heden 23 januari 1712 zo hebben de gelijke erfgenamen van wijlen Hendrick Verboven 
73 en Joanna Verheijden ten hoogsten en ten schoonsten verkocht hunne achtergelaten 
patrimoniale goederen, consisterende in huis, hof, binnenblok, landerijen, heiden en weiden 
etc… het huis, hof en binnenblok gestaan en gelegen alhier in de Plaatse van Oolen en de 
andere percelen van erven hierna te specificeren en dat met oproepen des dienaar Verwimp 
en dat alles met hoogen of verdieren. 
 
Item staat te noteren dat Elisabeth Heijlen weduwe van wijlen Guilliam Vande Perre 
alsnog na half maart toekomende 1712 heeft een heel jaar huur te weten het jaar 1713, maar 
zullen de kopers trekken de pacht ingevolge de conditie daarvan zijnde ….  
 
Volgens den inhoud dezer conditie zo heeft gekocht Joannes Cluijts herbergier alhier in  
“ den Ceijser “ zeker perceel land groot omtrent een half bunder salvo justo, geheten “ het 
binnenblock “ onder Oolen. Vrij Govaerts goed. Palende oost de erfgenamen Sebastiaen 
Verheijden, zuid den meijer van Oolen, west de Weduwestraat en noord de erfgenamen 
Peeter Meir en dat voor de som van 300 guldens in wisselgeld en stelde daarop 8 hoogen. 
Present Martinus Verwimp en Adrianus Van Genechten als getuigen. Depost stelde 
Joannes Cluijts koper nog negen hoogen. 
 
Item ingevolge de conditie zo heeft gekocht Matteus De Becker inwoner binnen de 
Heerlijkheid van Noorderwijk zeker perceel zowel weide als land gelegen onder Oolen, 
geheten “ de groote block heijde “, groot 300 roeden salvo justo. Palende oost Joannes 
Vermeerberghen, zuid Mijnheer Van Hove presbyter, west de erfgenamen Jan Verstrepen en 
noord de straat gaande van Schaetsbergen op Herentals, en dat voor de som van 205 
guldens in wisselgeld, ter presentie van Peeter Meir en Peeter Wouters geloofwaardige 
getuigen hiertoe verzocht en stelde de koper de kwantiteit van 10 hoogen of verdieren. 
      

WLO-OGA757-491 
 
Plaatse, conditie van de verkochte meubelen van Sr. Ambrosius Egidij. 24 februari 1712. 
 
Conditie waarop Sr. Ambrosius Egidij zal verkopen zijne haafelijke meubelen en effecten 
ten zijn huis bevonden en dat netoproepen des stadhouder of dienaars. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
O.a. flessen, spillen, een weitas, een kist, stoelen, tafels, lantaarn, bijlen, ijzerwerk, 

riek, ijzeren pot, ijzeren ketel, koperen lepel, ketel, stoop, potten, temst, koperen 
ketel, koperen pan, koperwerk, bedden, een sargie, … en vele andere 
goederen…. 

 
Kopers van het vee:  
 
Peeter Mertens kocht een rode koe voor 42 guldens en 10 stuivers. 
Peeter Leenmans (Leemans) kocht een rode blaer koe voor 47 guldens, een rode koe voor 
42 guldens 10 stuivers en een rode koe voor 48 guldens. 
Peeter Van Outsel kocht een rode koe voor 45 guldens. 

 
73 Olense gezinnen voor 1801: Henricus Verboven x Joanna Verheyen, nr. 3075, pag. 611. 
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Peeter Daels kocht een rood rund voor 36 guldens. 
Sebastiaen Van Kerckhoven kocht de zwarte ruin voor 54 guldens, borg, Marten Van 
Kerckhoven. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld 77 guldens en tien stuivers. Aldus 
gedaan coram den heer J. De Rest drossaard, Philip Halloint, Hendrick Bourbon, Jan 
Douwen schepenen deze 24 februari 1712. 
 
     WLO-OGA757-507 
 
Condities van verkochte haafelijke meubelen van Jan De Keuster. 3 maart 1712. 
 
Condities waarop Jan De Ceuster zal verkopen zijn haafelijke meubelen en effecten en dat 
met oproepen des stadhouder of dienaar. 
 
 
Inliggende folio: Den onderschrevene consenteert gelijk hij bij deze concentreert mits 

deze dat den heer secretaris L. Van Wesel gelieft te laten volgen aan 
vrouwe Isabella De Arce vrouwe van Wittegracht of haar ordere, de 
kopie van den koopboek en rekeningen daarvan te ontvangen, salvo 
rekeningen. Actum 8 maart 1712. Jan De Ceuster.  

 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Kopers van het vee:  
 
Jan Kersseleirs kocht een rode koe voor 40 guldens 10 stuivers. 
Arnoldus Van Gorp kocht een rode koe voor 46 guldens, borg Jan De Keuster. 
Philippus De Meijer ? van Heijstenbergh kocht een rode koe voor 27 guldens, borg Aert 
Janssens. 
Sr. Elincx kocht een zwarte koe voor 30 guldens borg Hendrick Bourbon. 
Peeter Helsen van oosterwijk kocht een zwarte koe voor 37 guldens 10 stuivers, borg Jan 
Douwen. 
Jan Van Ossel kocht een rood kalf voor 10 guldens, borg Sebastiaen Van Kerckhoven. 
Ant. Janssens kocht een rood rund voor 7 guldens en 5 stuivers. 
Jan Douwen kocht een ruin paard voor 72 guldens, borg H. Bourbon. 
 
Ontvangen ten dage van den koopdag in gereed geld de som van 15 guldens. Aldus gedaan 
en gesloten coram Hendrick Bourbon en Jan Douwen schepenen deze 3 maart 1712. L. Van 
Wesel. 
 
     WLO-OGA757-522 
 
Plaatse, conditie van zekere plek erve verkocht bij de voogden Joachim Verlinden, waarvan 
koper is Jan Vande Brande.7 maart 1712. 
 
N° 4.  
 
Op heden 7 maart des jaars 1712 compareerden de voogden van de wezen wijlen Joachim 
Verlinden daar moeder af leeft Anna Helsen, dewelke bekenden verkocht te hebben aan 
Hendrick Van Oirschot een plek aan de Kleine Laecke, zuid en west Olivier Tiboorts, noord 
de Heerenstraet, oost de weduwe Joachim Verlinden, waarop is uitgaande een half veerteel 
koren en een stuiver cijns jaarlijks aan den heer markies en is hetzelfde perceel verkocht 
voor 65 guldens den dage der goedenis te betalen. Item stelde de koper Hendrick Van 
Oirschot een hooge. Item dezelfde dag Catharina Verborght nog een hooge en dezelfde 
dag Jan Vande Brande twee hoogen en Hendrick Van Oirschot nog twee hoogen, Jan 
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Vande Brande nog een hooge. Jan Vande Brande en Sebastiaen Wuijts stelden nog 
enkele hoogen bij, en is dezelfde Jan Vande Brande na de kaarsbranding tenslotte koper 
gebleven. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-525 
 
Gelindel, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Hendrick Stercx nomine uxoris, koper 
Peeter Douwen. 15 maart 1712. 
 
Op heden 15 maart 1712 alzo heeft Hendrick Sterckx verkocht een perceel erve aan 
Peeter Douwen, geheten “ het lareweijck “ gelegen tot Gelindel, groot 125 roeden. Palende 
oost Jan Diels, zuid den verkoper, west Nicolaes Helsen en noord de straat, voor de som 
van 80 guldens te betalen den dag der goedenis. Jan Diels en Adriaen Verboven ? waren de 
getuigen. 
 
     WLO-OGA757-527 
 
   1712. 
 
Deze zijn die klijn bier gehad hebben voor den 1 maart. 
 
Jan Dils een vierendeel half ton bier. 
Adriaen Goovers een half ton half bier. 
Marinus Cols een half vierendeel klein bier. 
Peeter Onjaers een half ton klein bier. 
Merten Douwen een vierendeel klein bier. 
Anthoni Douwen een half ton klein bier. 
Jan Bos een vierendeel klein bier. 
Jennen Huijbreghs een half vierendeel klein bier. 
Jan Van Nuten een tonne klein bier. 
Merten Van Half ? een half vierendeel klein bier. 
De weduwe Jan Klaes een half vierendeel klein bier. 
Jan Klaps een half vierendeel klein bier. 
Adrien Verboven een half ton klein bier. 
Jan Verbiest een half ton klein bier. 
Goos een vierendeel klein bier. 
Jan Helsen een vierendeel klein bier. 
Guiliam Daems een vierendeel klein bier. 
Jan Verhaert een vierendeel klein bier. 
 
     WLO-OGA757-529 
 
N° 6. 
 
Conditie volgens dewelke Sr. M. Vanden Bolck en Juffrouwe Barbara Euvarts gehuwden 
zullen verkopen enige van hunne haafelijke meubelen ten hun huis bevonden en dat met 
oproepen des stadhouders … 
 
O.a. flessen, aardewerk, mand met klaver, anders spullen, tafel, een vat en een 

schotel, pot en pint, bonen, haal, ijzerwerk, een tang, stoelen, rooster, koperen 
akers, banken, gewicht, een schapraai, bierstellingen, bedde, een hoop mest, de 
kolen op het land, de schelfthouten boven den koestal…. 

 
Aldus gedaan coram den heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon en Philip Halloint 
schepenen deze 16 maart 1712. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 189 

 
     WLO-OGA757-538 
 
Hulshout, conditie van zeker perceel hoi was verkocht bij Anna Vlaijmans, koper Guilliam 
Hanegreefs. 9 april 1712. 
 
Op heden 9 april 1712 compareerden Michiel Bosch als man en voogd van Anna 
Vlaijemans en Guilliam Haenegreefs, zo bekende den eerste comparant verkocht te 
hebben aan den voorschreven Guilliam Haenegreefs een zeker perceel hooiwas en 
daarvoor te betalen de som van 26 guldens. 
 
Item beschreven dat dit pand groot is omtrent een half bunder waarvan de andere helft 
behoorde aan de erfgenamen Adriaen Van Dijck en is wisselende voor een jaar tegen een 
half bunder het welk behoorde aan Adriaen Kerselaars tot Itegem. 
 
     WLO-OGA757-544 
 
Oolen, condities van drie percelen van erven verkocht bij de erfgenamen Hendrick 
Verboven, waarvan de kopers zijn Jan Van Olmen, Adriaen Goossens en Adriaen Van 
Genechten. 9 april 1712. 
 
N° 8. 
 
Op heden 9 april 1712 compareerden de gelijke erfgenamen van wijlen Hendrick Verboven 
en Jenneken Verheijden, namelijk Jan Verboven, Jan Vanden Broeck en Peeter Heijlen 
welke verklaarden te samen verkocht te hebben aan Adriaen Van Genechten inwoner 
binnen Schaatsbergen onder Oolen, een perceel hooiwas gelegen in “ de cleijn slept “ 
onder Oolen, waarvan het zesde part competeerde de erfgenamen wijlen Michiel Elsen. 
Palende oost Gilliam Biddelo, zuid Nicolaes Verheijen, west Adriaen Wouters en noord de 
Nethe, en dat om en voor de somme van 64 guldens en dat in wisselgeld ten dage der 
goedenis te betalen. 
 
Ter presentie van Joannes Vermeerberghen en Joannes Cluijts schepenen van Oolen, en 
stelde de koper Adriaen Van Genechten de kwantiteit van zes hoogen. Item stelde Jan 
Oniaerts nog een hooge. Item den koper nog één. Adriaen Van Genechten is koper 
gebleven na de kaarsbranding op 24 mei. 
 
     WLO-OGA757-548 
N° 9. 
 
Op heden 10 april compareerden de erfgenamen van wijlen Hendrick Verboven en 
Jenneken Verheijden dewelke verklaarde verkocht te hebben een perceel land en weide 
groot drie zillen, geheten “ de groote block heiide “. Palende oost de weduwe wijlen Marten 
Caers, zuid Jan Verbist, west de straat gaande van Oolen naar Herentals en noord Jan 
Peeters Geertssone, gelegen onder Oolen en dat en voor de som van 150 guldens in 
wisselgeld. 
Stelde de koper Joannes Vermeerbergen schepene alhier van Oolen acht hoogen of 
verdieren. Hendericus Hens stelde nog twee hoogen en Joannes Vermeerbergen nog een 
hooge. Ter presente van Joannes Cluijts en Paulus Oijen. 
 
Adrianus Goossens inwoner alhier binnen Oolen stelde op de voorschreven koop de 
kwantiteit van 10 hoogen. Ter presentie van Joannes Baptista Heijlen custos de Oevel en 
Joannes Bacx getuigen hiertoe verzocht. Adriaen Goossens is na de kaarsbranding op 24 
mei 1712 koper gebleven. 
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     WLO-OGA757-552 
 
12 april 1712. N° 10. 
 
Condities ingevolge dewelke Peeter Heijlen, Jan Verboven en Jan Vanden Broeck gelijke 
erfgenamen wijlen Hendrick Verboven en Jenneken Verheijen en dezelfde Jan Verboven 
als voogd der wezen wijlen Jenneken Derboven daar vader af leeft Jan Verswijvelt 
bekenden verkocht te hebben zeker stuk land geheten “ den wauwer “ gelegen tot Buel 
onder Oolen, groot twee zillen en half. Palende oost Jan Van Olmen erfgenamen, zuid 
Adriaen Daems, west Peeter Dierckx en noord de straat gaande van Oolen op Meeren, 
waarvoor de koper beloofde te betalen de som van 225 guldens wisselgeld, en stelde de 
koper op deze koop zes hoogen, Merten Verwimp nog één en den kopers stelde alsnog drie 
hoogen. 
 
Actum ter presentie van Merten Verwimp en Hendrick Van Passel getuigen deze 12 april 
1712. Item is conditie dat deze voorschreven erve moet wegen zekere erve competerende 
de erfgenamen Jan Daems …. Jan Van Olmen is na de kaarsbranding op 24 mei 1712 
koper gebleven. 
 
Coram den heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen. 
 
     WLO-OGA757-557 
 
Conditie tussen Cornelius Verlinden en Peeter Verhoeven. 18 april 1712. 
 
N° 11. 
 
Op heden 18 april 1712 compareerde voor de getuigen hieronder genoemd Cornelis 
Verlinden Servaessone inwoner van Aarschot, bijgestaan ten deze met Servaes Verlinden 
zijn broer, welke voorschreven comparanten bekenden mits deze wel en degelijk hebben 
verkocht zeker zijn comparante huis, stal, schuur, landen, weiden en hooiwassen, heiden, 
alles gestaan en gelegen tot Heultje onder het markizaat van Westerlo, zo en gelijk hetzelfde 
hem comparant zijn aangestorven nomine uxoris bij de dood en aflijvigheid van wijlen Peeter 
Van Echelpoel en Cattelijn Helsen, en dat aan Peeter Verhoeven en Adriaentje Van 
Dijck, alhier present en des voorschreven koop accepterende en daarvoor te betalen een 
som van 1500 guldens, waarvoor de koper beloofde te stellen en te betalen ten dage der 
goedenis een som van negen honderd guldens en van de meer rest monterende zeven 
honderd guldens en 25 guldens werd besproken dat de koper daarvan zal moeten betalen 
den intrest à rate van 5 guldens ten honderd. 
 
Item de verkoper zal gehouden zijn tegen ten dag der goedenis te brengen behoorlijke 
autorisatie van zijne kinderen zonder tegenspreken. 
 
Aldus gedaan en verkocht binnen Westmeerbeek ter presentie van Adriaen Vervoort en 
Merten Van Kerckhoven als getuigen hiertoe verzocht. 
Depost stelde de koper op deze koop 100 hoogen. Adriaen Vervoort stelde één hooge. Den 
voorschreven koper stelde nog 25 hoogen. 21 juni 1712. Peeter Verhoeven is koper 
gebleven na de kaarsbranding. Coram den heer J. De Rest drossaard, Hendrick Bourbon en 
Philip Halloint schepenen in collegio. 
 
     WLO-OGA757-567 
 
Oolen, condities van enige verkochte goederen gelegen tot Buel bij Hendrick Bellemans en 
Jan Vande Cruijse als voogden der kinderen wijlen Jan Bellemans. 31 mei 1712. 
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N° 12. 
 
Condities ingevolge dewelke Henrick Bellemans en Jan Vande Cruijse, als rechtelijke 
voogden der kinderen wijlen Jan Bellemans 74 daar moeder af leeft Margriet Van Elsen, 
present en mede comparerende met een gekozen voogd, te koop stelden de navolgende 
erfgoederen en dat uit kracht van decreet en autorisatie verleend bij de wethouders alhier als 
oppervoogden van datum 31 mei 1712, ondertekent L. Van Wesel alhier getoond en 
gebleken dat na voorgaande kerkgeboden daar over gedaan en gefiltreerd te zijn van den 
ondernomen evictie wegens den heer Blereau ridder heere van Oosterwijk etc … 
In den eerste zal de koper of kopers de rente van den voorschreven heer Blereau … 
 
Eerst zeker stuk erve genoemd “ het schuerblock “ groot 900 roeden salvo gelegen tot Buel 
onder Oolen. Palende oost de erfgenamen Peeter Verboven, zuid de straat, west den 
windmolen aldaar en noord een klein straatje gaande van Buel naar Gerhaegen. Item een 
zeker stuk erve, groot 250 roeden zijnde het binnengeleg van zeker huis en hof gestaan tot 
Buel. Palende oost Jan Daems, zuid Peeter Daems, west Jan Stijnen en noord de straat. 
 
Item zeker perceel land geheten “ den varendries “ groot 140 roeden, gelegen tot 
Schaetsberghen gehucht van Oolen. Palende oost Geert Bellens, zuid de straat, west Jan 
Joos en noord Jan Peeters. Item de helft van “ den bergh “ naast den oosten, groot omtrent 
130 roeden. Oost Merten Van Dunghenen, zuid de erfgenamen Willem Vleugels, noord “ den 
velthove “. Item zeker perceel erve genaamd “ de velthove “ groot omtrent een bunder. 
Oost Jan Van Hove, zuid Merten van Dunghenen, west Jan Daems en noord Adriaen 
Verstappen. 
 
Op de voorstaande condities heeft Jan Daems den palmslag ontvangen op den last van 600 
guldens kapitaal wisselgeld aan den heer Blereau mits den koper bovendien moet betalen 
de kosten van evictie en de openstaande cijnzen tot belopende 15 guldens. 
 
Aldus gedaan in collegio scabinorum coram Hendrick Bourbon, Jan Douwen, Philip Halloint 
en Michiel Willems schepenen deze 31 mei 1712. 
 
     WLO-OGA757-571 
 
N° 13. 
 
Condities en voorwaarden waarop wegens de regeerders van Westerlo bij provisie zal 
worden aanbesteed den setboek of collecteboek van de Plaatse van Westerlo de anno 
begonnen eerste St. Jansmisse 1712 en te eindigen St. Jansmisse 1713 zonder prejudictie 
nochtans van het proces van Juffrouw Wellens tegens de voorschreven regeerders over den 
voorschreven zetboek, alles op de manieren navolgende en kosten van ongelijke … 
Ten eerste dat den voorschreven zetboek aanbesteden aan degene die den zelfde zal 
aannemen voor den minste tantième ten honderd of voor den minste prijs … etc… 
 
En is deze voorschreven zetboek opgeroepen door den stadhouder, en eerst daarop gezet 
twaalf guldens en komende van 12 guldens tot 8 guldens tien stuivers is aanbesteed en 
aangebleven voor acht guldens 10 stuivers per rato aan Hendrick Verbiest, borg Philip 
Halloint. Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon, Philip Halloint schepenen deze 17 juli 
1712. 
 
     WLO-OGA757-575 
 
Conditie van het verkocht huis “ den clijnen ketel “ waarvan koper is Franciscus Bourbon. 

 
74 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Belmans x Margaretha Van Elsen, nr. 187, pag. 40. 
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9 september 1712. 
 
N° 14. 
 
Condities en voorwaarden waarop Hendrick Bourbon en Jan Marinus Smets als voogden 
der kinderen achtergelaten bij wijlen Barbara Smets daar vader van is overleden, Peeter 
Van Inthoudt op aggregatie van de oppervoogden zullen verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten voor alleman zeker huis met appendenties en dependentiën zo en gelijk 
hetzelfde gestaan en gelegen aan de Plaatse van Westerlo. Palende oost den heer 
drossaard, zuid dezelfde heer drossaard en de Casteelle straat en noord de markt of  
S’ Heerenstraat staat Hendrick Bourbon de voorschreven Casteelle straat op zijne 
gerechtigheid van scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Anna Peeters daarvoor 
gemaakt om daaraan te verhalen de gerechtigheid van de voorschreven kinderen hun bij 
contract van de afscheid gestipuleerd of beloofd. 
 
Item dat de kopers aan hunne kooppenningen zal korten 150 guldens wisselgeld ten 
behoeve van den heer doctor Hencxthoven of zijne actie hebbende mits de verkopers te 
ontlasten en de erfgenamen Anna Peeters voor zoveel die zouden geïnteresseerd zijn. 
 
Heeft hiervan den palmslag aanvaard Franciscus Bourbon voor de som van 750 guldens 
tegenwoordige valuta en stelde daarop vijf hoogen. 
 
Actum coram den heer De rest drossaard, Philip Halloint en meerdere schepenen deze 9 
september 1712. L. Van Wesel. 
 
Op heden 11 oktober 1712 compareerde den Heer Joannes Helsen pastoor en stelde op de 
koop van het voorstaande huis 10 hoogen. Volgen nog enkele verhogingen en is na de kaars 
branding de voorschreven Franciscus Bourbon koper gebleven.  
11 oktober 1712. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-582 
 
Zoerle, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden wijlen David Van Olmen, 
waarvan koper is Jan Douwen. 13 september 1712.  
 
N° 15. 
 
Conditie waarop de voogden der wezen wijlen David Van Olmen en Maria Helsen voor alle 
man, hebben verkocht naar voorgaande oproepen des dienaar, zeker omtrent 50 roeden 
land gelegen tot Zoerle in de Renderstraat, genaamd “ den dries “. Oost Sebastiaen Van 
Olmen, zuid S’ Heerenstraat, west Jan Dauwen en noord Peeter Douwen en dat aan Jan 
Douwen op conditie dat de koper hetzelfde land zal aanvaarden half oogt van dit jaar 1712. 
Betaald de som van vijftig guldens en stelde daarop nog drie hoogen. Jan Douwen is na de 
kaarsbranding op 13 september 1712 koper gebleven. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA757-588 
 
Conditie van Peeter Verboven en Hendrick Van Hove. 26 sept. 1712. 
 
N° 16. 
 
Op heden 26 september 1712 compareerde voor mij en de getuigen na te noemen den 
eerzame persoon Hendrick Van Hove gehuwd zijnde met Dijmphna Wuijts Peetersdochter 
welke voorschreven Hendrick Van Hove verklaarde bij en mits deze verkocht te hebben aan 
mr. Peeter Verboven … een zekere dries gesitueerd onder Olen, geheten “ den leemcuijl “ 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 193 

groot anderhalve zille. Palende oost de straat gaande naar Herentals, zuid “ den 
Heseweijcksen aert “, west de erfgenamen Jan Bulckens en noord Hendrick Van Passel en 
dat voor de som van 255 guldens ten dage der goedenis te betalen. Item zal de verkoper 
trekken den voorlijf van het jaar 1712. 
 
Alles ter presentie van Mr. Geerardus Wils en Merten Verwimp getuigen hiertoe verzocht. 
Peeter Verboven stelde de kwantiteit van zes hoogen. Geeraerts Wils twee hoogen. 
Peeter Verboven koper nog vier hoogen. 
 
     WLO-OGA757-594 
 
Oolen, conditie van zeker gekocht huis bij Mr. Peeter Wils in de Plaats van Oolen. 
 
N° 17. 
 
Op heden 24 september 1712 compareerden den eerzame persoon Jan Verboven jongman 
Henricxsone, Jan Vanden Broeck getrouwd met Margareta Derboven Hendricxsdochter, 
Jan Verswijvelt getrouwd geweest zijnde met Jenneken Verboven zaliger, welke 
comparanten te samen verklaarden bij deze verkocht te hebben aan Peeter Heijlen en 
Maria Verboven Hendricks wijlen dochter, mede erfgenamen met de voorschreven andere 
comparanten, haar huis, hof en binnenblock daaraan gelegen, groot 100 roeden salvo justo, 
alles gestaan en gelegen onder Oolen alhier in de Plaatse. Palende oost haar eigendom, 
zuid Jan Peeters, west de Plaatse van Oolen en noord Joannes Vermeerberghen en dat 
voor de som van 365 guldens wisselgeld ten dage der goedenis te betalen. 
 
Item stelde Peeter Heijlen 22 hoogen op deze koop, Jacobus Vanden Houtten nog twee 
en Peeter Heijlen nog één. Michiel Heijlen loco secr. absentie. Peeter Heijlen is na de 
kaarsbranding op 22 november koper gebleven. 
 
     WLO-OGA757-598 
 
Conditie van koop en verkoop tussen Hendrick Vervoort en Peeter Claes. 25 oktober 1712. 
 
N° 18. 
 
Condities en voorwaarden waarop Hendrick Vervoort na voorgaande drie kerkgeboden 
heeft verkocht zeker perceel land waarvan de andere helft competeerde Jan Vervoort, groot 
in het geheel 106 roeden gelegen onder Soel. Oost de erfgenamen Peeter Van Houdt, zuid 
Marten Heijlen, west Peeter Bouwen en noord de kopers erve en dat aan Peeter Claes 
alhier present en deze koop accepterende voor de som van 228 guldens ten dage der 
goedenis te betalen, en heeft de koper op deze koop gesteld zes hoogen, Jan Diels nog een 
hooge … 
 
     WLO-OGA757-601 
 
Condities van de haafelijke meubelen der wezen Hendrick Van Dijck daar moeder af leeft 
Adriaenken Tolhuijsen. 9 november 1712. 
 
N° 19. 
 
Condities en voorwaarden waarop Merten Van Dijck en Jan Douwen uit de wet als 
voogden der wezen wijlen Hendrick Van Dijck daar moeder afleeft Adriaenken 
Tolhuijsens zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des dienaars … 
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Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Een koe werd gemijnd bij Merten Van Dijck voor 28 guldens. 
 
     WLO-OGA757-608 
 
Condities van verkochte meubelen der wezen wijlen Adriana Snijers. 3 december 1712. 
 
N° 20. 
 
Condities waarop Adriaen Snijers en Henrick Bourbon schepenen uit de wet geassumeerd 
als voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Adriana Snijers daar vader af was Jan 
Naemen, verklaarden te zullen verkopen de haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis 
bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan 
 
Verkoop van het vee: 
 
Jacobus Van Passel kocht een koe voor 26 guldens 15 stuivers, borg Andries Van 
Kerckhoven. 
Adriaen Vervaert ? kocht een rood rund voor 8 guldens, borg Andries Van Kerkhoven.  
 
Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon, Jan Douwen schepenen ten relaas deze 3 
december 1712. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA757-616  
 
Oolen, conditie van zekere schuur gestaan bij de kerk van Oolen, verkocht bij Melsen 
Verheijen, koper Joannes Bekers. 10 december 1712. 
 
N° 21. 
 
Op heden 10 december 1712 compareerde den eerzame Melchior Verheijden 
Sebastiaenssone welke bekende bij deze verkocht te hebben aan Joannes Beckers kuiper 
van zijne stiel alhier residerende binnen Oolen, zijn comparante schuur en erve gestaan 
alhier aan het kerkhof van Oolen en dat ingevolge van de scheiding en deling gepartageerd 
aan den voorschreven Melchior Verheijden. Palende oost Michiel Lemij, zuid de straat, 
west zijn eerste comparants broer Willem Verheijden en noord den meijer Ludovicus Wuijts, 
en dat voor de som van 339 guldens en tien stuivers geld ten dage der goedenis te betalen. 
Aldus gepasseerd binnen Oolen, jaar ut supra.  
 
Jan Oniaerts stelde nog een hooge bij en Jan Beckers de koper nog vier hoogen. Joannes 
Bekers is koper gebleven na de kaarsbranding op 21 februari 1713. Actum coram L. Wuijts 
meijer, Joannes Vermeerberghen en Michiel Wilms schepenen. 
 
     WLO-OGA757-621 
 
Condities ten gevolge dewelke Peeter Vande Helst als geëede voogd van de wezen wijlen 
Michiel Van Dijck daar moeder af leeft Maria Bosch zullen verkopen al de haafelijke 
meubelen degene worden bevonden na de dood van de voorschreven Michiel Van Dijck ten 
sterfhuis van dezelfde binnen Hulshout. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 195 

Anna Van Dijck kocht een zwart rund voor 12 guldens en 10 stuivers en een zwart kalf voor 3 
guldens en 10 stuivers. 
 
Actum ter presentie van Jan Van Roij ten relaas van Jan Douwen schepene deze 14 
december 1712. L. Van Wesel. 
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WLO-OGA758-004 
 
Oolen, condities van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Guilliam Vande Ven.  
11 januari 1713. 
 
Condities en voorwaarden ingevolge dewelke Peeter Ven en Peeter Heijlen als voogden 
der wezen achtergelaten bij wijlen Guilliam Vande Ven, daar moeder af leeft Elisabeth 
Heijlen zullen verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met 
oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Verkoop van het vee: 
 
Jan Vande Broeck kocht een veil blaer koe voor 25 guldens 15 stuivers, borg Adriaen 
Verboven Laureijssone. 
Peeter Peeters Martenssone kocht een rode bleke koe voor 40 guldens 10 stuivers, borg 
Merten Verbiest. 
Hendrick ? Heijlen kocht een rode koe voor 30 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Verboven. 
Jan Verstappen kocht een bruine blaer koe voor 36 guldens 10 stuivers, borg Melsen 
Verheijen. 
Caerel Turlincx van Ballaer kocht een rood rund voor 30 guldens 15 stuivers, borg Jan Cluijts 
Peeterssone. 
Guilliam Van Morckhoven kocht een kalf voor 12 guldens 15 stuivers, borg Niclaes Hermans. 
Het paard is gekocht bij Jan Van Camp tot Morkhoven voor 80 guldens, borg Melsen 
Verheijen. 
 
Actum binnen Oolen deze 23 december van den jaren 1715, coram den meijer L. Wuijts en 
Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen.  
 
     WLO-OGA758-011 
 
Conditie van den heer pastoor en kerkmeesters van Tongerlo en Maria Van Eutsel, koper 
Jan Helsen. 24 januari 1713. 
 
Condities en voorwaarden waarop wegens den heer pastoor en kerkmeesters van Tongerlo 
te koop weer gesteld uit kracht van evictie in het najaar, het kindsgedeelte van wijlen Anna 
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Van Outsel die dochter was van Barbara Vande Poel. Palende oost “ het swert heijcken “, 
zuid Andries Van …, west Pauwels Dauwen en noord Adriaen Helsen. 
 
Item omtrent een zille land. Oost de erfgenamen Jan Van …, zuid S’ heerenstraat, west 
Pauwels Dauwen en noord Jan Van Dijck… in de respectieve constitutie brieven der rente 
daarvoor deze evictie is gedaan, respectievelijk op datum van 21 januari 1668, 2 april 1669, 
juli 1676, 20 maart 1680. 
 
Op 6 december 1712 ter rolle gebleken zijnde van het kerkgebod ten einde van den eerste 
zitdag is dezelfde gehouden zijnde, zo is wegens de bezitters daarop gesteld de som van 
100 guldens. Op 20 december 1712 den tweede zitdag dezelfde gehouden zijnde zo is de 
koop door Jan Helsen Janssone verdierde tot 200 guldens. 
 
Op 24 januari 1713 ter rolle gebleken tot de laatste zitdag zo is den koop alsnog verdierd 
door Jan Helsen voorschreven met 50 guldens, zodat de koopprijs tot hiertoe is monterende 
ter som van 250 guldens en zo is dezelfde na de kaarsbranding koper gebleven. L. Van 
Wesel. 
 
     WLO-OGA758-014 
 
Oolen, koop en verkoop tussen Joannes Van Olmen en Jan Vermeerberghen.  
7 maart 1713. 
 
N° 3. 
 
Op heden deze 7 maart 1713 compareerde den eerzame Joannes Van Olmen Janssone, 
verklarende verkocht te hebben aan Joannes Vermeerberghen schepene alhier binnen 
Oolen een zeker perceel heide groot een half bunder salvo, gelegen aan de Schaetsberghse 
straat onder Oolen. Palende oost “ den Schaetsbergschen aert “ zuid Dimphna Meir, west 
Mattheus De Becker en noord de straat gaande van Schaetsbergen naar Hesewijck, en dit 
om en voor de som van 64 guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen.  
 
     WLO-OGA758-017 
 
Conditie van de haafelijke meubelen van Sebastiaen Vermeijen, 13 maart 1713. 
 
N° 4. 
 
Condities waarop Sebastiaen Vermeijen zal verkopen zijne haafelijke meubelen en effecten 
zijn huis bevonden en dat met oproepen des stadhouder of dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. François Molenberghs, Lepage junior, H. Bourbon, H. Aerts, Maria 

Pauwels, Peeter Mertens, Jan Baptist Verbiest, Philip Halloint, 
Hendrick Hendricx, Jan Roovers, Peeter Peeters, … en meer 
anderen … 

 
Aldus gedaan en gesloten coram H. Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 13 maart 
1713. 
 
     WLO-OGA758-029 
 
Conditie van enige verkochte meubelen van de weduwe van Peeter Van Inthoudt en dat uit 
kracht van vonnis, 15 maart 1713. 
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N° 5. 
 
Conditie ingevolge dewelke de notaris en procureur Thijs als gelaste van Sr. Guilliam Van 
Immersele koopman van wijnen binnen Antwerpen, tot kracht van vonnis en ingevolge de 
permissie gevolgd op dezelfs rekwest den 7 maart laatstleden te koop stelde enige haafelijke 
meubelen en effecten die de weduwe van wijlen Peeter Van Inthoudt heeft nagelaten in het 
huis waaruit hij is vertrokken. 
 
O.a. eerst een spiegel Mr. Philip Halloint, veger en andere spullen dezelfde, as schup 

dezelfde, een koffer, een tang, een voetbank, ander spullen, een lamp, glaswerk, 
een strijkijzer, een schouwkleed, een schapraai, beddekoetse met de gordijnen, 
stoelen … etc… 

 
     WLO-OGA758-036 
 
Oolen, condities van de verkochte meubelen van Marten Huijsmans. 17 maart 1713. 
 
N° 6.  
 
Condities ingevolge dewelke Marten Huijsmans zal verkopen zijn haafelijke meubelen en 
dat met oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Peeter Wuijts kocht een rode koe voor 12 guldens 10 stuivers, borg Hendrick Wuijts en nog 
een rode koe voor 27 guldens, dezelfde stond borg. 
Jan Verwimp kocht een vaele koe voor 21 guldens, borg Merten Bulckens. 
Willem Verboven kocht het zwart hengst paard voor 70 guldens, borg Adriaen Van 
Genechten. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram L. Wuijts meijer, Jan Vermeerberghen en Michiel Willems 
schepenen deze 17 maart 1713. 
 
     WLO-OGA758-045 
 
Sammel, in de … onder Westerlo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen van Jan 
Peeters 18 maart 1713. 
 
N° 7. 
 
Conditie waarop Jan Peeters zal verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden 
en dat met oproepen …etc … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. Aldus 
gedaan coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 18 maart 1713. 
 
     WLO-OGA758-056 
 
Conditie van een weide gelegen bij “ de wijck “ tot Zoerle, koper Peeter Wijnans. 21 maart 
1713. 
 
N° 8. 
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Condities waarop Maria Vermeerberghen en Philip Dircx gehuwden hebben verkocht zo zij 
doen mits deze zeker perceel van erve gelegen bij “ de wijck “ tot Zoerle onder Westerlo 
groot een half bunder de maten onbegrepen, zijnde het voorschreven perceel een weide 
genaamd “ het hamelen soeg “ ? Oost Peeter Vermeerberghen, zuid Jan Vermeerberghen, 
west Hendrick Van Dijck en noord den voorschreven Jan Vermeerberghen en dat aan 
Peeter Wijnants alhier present en den koop accepterende en voor de som van 200 guldens 
ten dage der goedenis te betalen. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 21 maart 1713. 
 
     WLO-OGA758-059 
 
Conditie van enige haafelijke meubelen der wezen wijlen Hendrick Van Dijck.  
28 maart 1713. 
 
N° 9. 
 
Condities en voorwaarden waarop Merten Van Dijck en Hendrick Bourbon uit de wet als 
voogden der wezen wijlen Hendrick Van Dijck zullen verkopende hoogsten en ten 
schoonsten alleman evenaar de meeste daarvoor biedende enige haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Jan Van Leuffel, Adriaen Lemmens, Jan De Winter, Andries Helsen, 

Peeter Helsen, Guilliam Lemmens, Hendrick Verborghstadt, Peeter 
Wijnants, … e.a. 

 
Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 28 maart 1713.  
 
     WLO-OGA758-065 
 
Condities van enige verkochte olmen bomen staande op het kerkhof alhier. 10 april 1713. 
 
Condities en voorwaarden waarop den heer pastoor, den heer drossaard en schepenen 
benevens den heer doctor Lepage als regeerders en voorgangers van de kerk alhier zullen 
verkopen de meeste daarvoor biedende zekere olmen bomen staande op het kerkhof alhier 
en dat in verscheidene bomen hieronder specifieke uit te drukken volgens de schalmen zo 
die zijn geschalmd. 
 
Eerste kerf op het kerkhof bestaande in twee bomen is gemijnd François Dassen voor 8 
guldens en 15 stuivers, borg Peeter Wijnants. 
Tweede kerf bestaande in één boom is gemijnd bij Sebastiaen Wuijts voor … guldens en 15 
stuivers, borg Balten Van Gorp. 
 
Etc… in totaal werden 9 loten te koop aangeboden. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram Philip Halloint en Hendrick Bourbon schepenen ten relaas 
deze 10 april 1713. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-069 
 
Conditie van verkochte meubelen van Mr. Cornelius Caers, 10 mei 1713. 
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N° 11. 
 
Condities waarop Mr. Cornelis Caers zal verkopen zijne haafelijke meubelen en effecten 
hem toebehorende en dat met oproepen des stadhouder. 
 
O.a. Peeter Mertens lijnwaad, Sijmon Duvivier lijnwaad, Jenneken Verswijvelt, Jaques 

Govaerts, Livien Roman, Joannes Baptist Peetermans, Adriaen Euskens … en 
meer anderen … 

 
Lijnwaad, hemden, slaaplakens, servetten, amelakens, handdoeken, gedrukt lijnwaad, 
schotels, … 
 
Verkoop van het vee:  
 
Jan Baptist Verbiest kocht een zwarte koe voor 20 guldens en 10 stuivers, borg H. Bourbon. 
Peeter Peeters kocht een rode hoppel koe voor 29 guldens 10 stuivers, borg Jan Baptist 
Peetermans. 
Peeter Steurs van Tongerlo kocht een zwarte blaer koe voor 23 guldens 10 stuivers, borg 
Jan Euskens van Zoerle. 
Jan Baptist Peetermans kocht een zwarte koe voor 19 guldens, borg Peeter Peeters. 
Peeter Mertens kocht een zwarte koe voor 16 guldens, borg …. 
 
Balten Van Aelten kocht de koeiketel … 
 
Aldus gedaan  en gesloten coram Philip Halloint, Hendrick Bourbon en Jan Diels schepenen 
deze 10 mei 1713. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA758-080 
N° 12. 
 
Op heden 14 juli 1713 compareerden den eerzame Joannes Van Lommel Mertenssone 
welke verklaarde mits deze erfelijk verkocht te hebben aan Mr. Joris Cluijts et uxori Dimpna 
Meir, een dries genoemd “ de brande “ groot een half bunder, gelegen tot Doffen onder 
Oolen. Palende oost Peeter Verboven, zuid Jan Wouters weduwe, west het straatje en noord 
Michiel Bellens. 
 
Item een sille land groot een sille salvo justo, gelegen tot Buel onder Oolen. Palende oost 
Guilliam Biddeloij, zuid d’ Meulenstraat, west Jan Van Genechten en noord de erfgenamen 
wijlen Sr. Joannes Hermans en zijn deze voorschreven percelen van erven los en vrij, om en 
voor de som van 170 guldens in wisselgeld. 
 
Item vermag koopman te trekken van het land bij hem gekocht een veerteel koren en een 
loop boekweit bij Jan Bertels tot Neerbuel. 
 
     WLO-OGA758-085 
 
Verkoop van zeker perceel hooiwas verkocht bij Adriaen Claes, waarvan koper is Peeter 
Peeters 15 juli 1713. Het perceel hooiwas ligt bij “ de wittegracht “ onder Westerlo. 
 
Conditie waarop Adriaen Claes nomine uxoris Catharina Ooms verklaarde verkocht te 
hebben zo en gelijk bij deze zeker perceel hooiwas groot omtrent 150 roeden, gelegen bij 
“ de wittegracht “ onder Westerlo. Palende oost Antoen Snijers, zuid Jan Thoelen, west 
vrouwe D’ arce de Wittegracht en noord de Wimpe. en dat aan Peeter Peeters koper alhier 
present en de koop accepterende om en ter som van 140 guldens courant geld en stelde 
daarop 15 hoogen. 
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Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen ten relaas en Jan De 
Keuster als getuige, deze 15 juli 1713. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-088 
 
Conditie van de verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen Christiaen 
Verbeeck. 31 augustus 1713. 
 
N° 14. 
 
Condities waarop de voogden der achtergelaten wezen wijlen Christiaen Verbeeck en 
Catharina Van Bell, gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen zekere partij van graan 
staande ten velde en dat in verscheidene kopen. 
 
In totaal werden er vijf kopen vermeld. 
 
Aldus gedaan coram Nicolaes Piha stadhouder, Hendrick Bourbon en Philip Halloint 
schepenen deze 31 augustus 1713. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA758-092 
 
Condities en voorwaarden waarop de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Christiaen 
Verbeeck en Catharina Van Bell, gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen al de 
haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis bevonden.  
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Laureijs Van Bell kocht een rode koe voor 23 guldens en ok nog een zwarte koe voor 18 
guldens. 
Jan Vermeerberghen kocht een zwarte koe voor 24 guldens 15 stuivers, borg Cornelius 
Vermeerberghen. 
Livien Roman kocht een rode koe voor 32 guldens 10 stuivers borg H. Bourbon. 
Peeter Mans kocht den os voor 17 guldens, borg P. Halloint. 
Jacobus Staffraedt (Stassraedt) kocht een rood rund voor 9 guldens 10 stuivers, borg Philip 
Halloint. 
Guilliam Heijlen kocht een hoppel kalf voor 3 guldens 10 stuivers. 
Laureijs Van Bell kocht een zwart ruin paard voor 52 pattacons en een half facit in guldens 
147, en dezelfde kocht nog de hooge kar en de aardkar…. 
Ontvangen ten dage van de koopdag ontvangen 120 guldens. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 9 september 
1713. 
 
     WLO-OGA758-107 
 
Condities van verkoop voor Christiaen Kenens en Christina Van Boeckel gehuwden en 
Cornelis Verlinden, etc… 1713. 29 oktober de kaars gebrand en de laatste hooger is koper 
gebleven. 
 
Condities ingevolge dewelke Christina Van Boeckel bijgestaan met Christiaen Kenis  
(Kenens) haar man en voogd uit kracht van huwelijkse voorwaarden en testament van wijlen 
Peeter Vincx gepasseerd voor de notaris onderschreven, te koop stelde een perceel land op 
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“ de biest “ binnen dit markizaat. Oost en noord Sr. Egidij, zuid de straat en west de 
Cappelrije van het kasteel. 
 
Op de voorschreven condities heeft Cornelis Verlinden den handslag bekomen om en mits 
de som van 226 guldens gangbaar geld en stellen nog 10 hoogen, den notaris en procureur 
Thijs stelde ook nog 10 hoogen. 
 
Actum 14 september 1713. 
 
Na de kaarsbranding is de laatste hoger koper gebleven Peeter Peeters … zoon van 
Christina Van Boickel.  
 
     WLO-OGA758-112  
 
Conditie van zeker verkocht huis en twee percelen van Marten Heijdelberghs waarvan 
koper is of laatste hoger Peeter Van Opstall, alles gelegen onder Damseijnde 
Westerlo.1713. 
 
Condities waarop Merten Van Heijddelberghs te koop stelde zeker huis en hof gestaan op  
“ t’ schobbroeck “ onder Westerlo met het land daaraan gelegen, te weten een zille geheten 
“ den laermanshoff “. Oost en west Jan Wuijts, zuid Dimphna Govarts erfgenamen, noord 
Dingen Van Eutven. Item alsnog een perceel land geheten “ de cromme sille “, groot 130 
roeden. Oost ….Van Eutsel, west en noord de straat, zuid Nicasius Van Eutsel en dat voor 
alleman met oproepen des dienaars. 
 
Op deze voorstaande condities zo heeft den palmslag gehad Peeter Van Passel voor de 
som van 405 guldens, Peeter Van Opstall stelde daarop 16 hoogen, Jan De … twee 
hoogen. 23 september 1713. 
 
Aldus gedaan coram Jan Diels en Hendrick Bourbon schepenen deze 24 oktober 1713. 
Peeter Van Opstall is na de kaars branding koper gebleven op datum als boven. L. Van 
Wesel.  
 
     WLO-OGA758-116 
 
Conditie van de pacht voor de minste tantième ten honderd de conditie van de haafelijke 
meubelen der wezen wijlen Christiaen Verbeeck en Catharina Van Bell.  
16 november 1713. 
 
N° 18. 
 
Condities waarop de voogden der wezen wijlen Christiaan Verbeeck en Catharina Van 
Bell gehuwden tijdens hun leven zullen verpachten voorden minste tantième ten honderd de 
conditie van de verkochte haafelijke meubelen de wezen competerende om dezelfde te 
innen en in te vorderen. 
 
En heeft deze conditie voor den tantième ten honderd François Wouters meijer van 
Parweijs en is daarvoor … gebleven Jacobus Scaffraedt 
 
Actum coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 16 november 1713. 
 
     WLO-OGA758-120  
 
Oolen, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der weduwe wijlen Adriaen Helsen. 
29 november 1713. 
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N° 19. 
 
Conditie waarop de weduwe wijlen Adriaen Helsen, alsnu bijgestaan met Peeter Peeters 
haar tegenwoordige man zal verkopen de haafelijke meubelen haar competerende uit hoofde 
van haar voorschreven man en uit kracht van testament. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Peeter Wuijts, Hendrick Haeverheijns, Geert Wuijts, Adriaen 

Goossens, Marten Huijsmans, Jan Coolkens, Marten Verboven, 
Peeter Goor, Jan Sprenghers, Sebastiaen Laureijs, … en meer 
anderen … 

 
Verkoop van het vee:  
 
Merten Soffi kocht een rode koe voor 13 guldens 17 stuivers, borg Jan Smets. 
Jan Van Roije kocht een rode koe voor 20 guldens, borg Michiel Renders. 
François Gallis van Geel kocht een rode koe voor 20 guldens 10 stuivers, borg Adriaen 
Verboven. 
Jan Verwimp kocht een rode koe voor 25 guldens, borg Merten Bulckens. 
Jan Goor kocht een zwarte koe …ingehouden. 
Adriaen Verboven kocht een rode koe voor 22 guldens en 10 stuivers. 
Jan Beckers kocht een rood rund voor 15 guldens 15 stuivers, borg Jan Van Roije. 
Merten Bellens kocht een rund voor 10 guldens, borg Diel Menten. 
Jan Heijlen kocht een rund voor 10 guldens 10 stuivers, borg Hendrick Wouters. 
 
Aldus gedaan coram den meijer L. Wuijts, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen 
schepenen deze 29 november 1713. 
 
     WLO-OGA758-128  
 
Conditie van verkochte bomen hebbende gecompeteerd de erfgenamen wijlen Peeter 
Verlinden. 11 december 1713.  
 
N° 20. 
 
Condities en voorwaarden waarop de erfgenamen van wijlen Peeter Verlinden mitsgaders 
Barbara Verlinden weduwe van wijlen Hendrick Vande Brande uit kracht van autorisatie 
aan haar verleend bij lathen van Pareweijs op datum van 7 december 1713, ondertekent  
L. Verluijten secretaris te samen zullen verkopen zekere partij van eiken bomen in 
verscheidene schalmen. 
 
Kopers waren o.a. Peeter Wijnants Pareweijs, Hendrick Tilemans, Jan Verlinden, Peeter 

Soeten, Jan Aerts van Oolen, Hendrick Verborghstadt Pareweijs, 
Marten Heijlen Morckhoven, François Melis ? Wickevorst, Nicolaes 
Govarts Willemssone, Joachim Verrijt Wickevorst, Peeter Heijlen van 
Oolen, Jan Beckers Oolen, Peeter M…arts Oisterloo, Jan Van Eijnde, 
Norbertus Balemans Tongerloo, Peeter Nuijens, Jan De Keuster 
Oisterwijck, Jan Meir Strateneijnde Tongerlo, Adriaen De Winter, 
Merten Douwen, Jan Verlinden, Joachim Verrijt, Jan Helsen 
Janssone, Geert Helsen Nodderwijck, Peeter Van Hout Pareweijs, 
Peeter Vande Brande, Adriaen De Keuster den jongen, Peeter Van 
Kerckhoven, Jan Peeters Oisterwijck, Antoen Meeuws ? Tongerlo… 
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Het verkocht hout beloopt in het geheel 1090 guldens zonder het ongeld, memorie. 
 
Aldus gedaan coram Nicolaes Piha stadhouder, Hendrick Bourbon en Jan Diels schepenen 
des land en markizaat Westerlo deze 11 december 1713. 
 
     WLO-OGA758-143 
 
Heultje, condities van de verkochte haafelijke meubelen van de kinderen Hendrick Diercx 
cum suis, 14 december 1713.  
 

   Westerloo scabinale conditien etc… d’ A° 1713 
 
N° 21. 
 
Condities waarop werden verkocht haafelijke meubelen en effecten van de kinderen 
Hendrick Diercx hun toebehorende en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
      
Jan Leijsen Herentals kocht een rode koe voor 31 guldens 10 stuivers, borg Peeter Peeters 
Westerlo.  
L. Verluijten Pareweijs kocht een zwarte koe voor 25 guldens 10 stuivers borg Pauwels De 
Peuter. 
Hendrick Diercx kocht een zwarte ruggel koe voor 25 guldens 10 stuivers, bij overlating aan 
Cornelius Luijten, borg Adriaen Baeten. 
Adriaen Helsen Damseijnde kocht een rode koe voor 26 guldens, borg Peeter Helsen Zoerle. 
Guilliam Mertens kocht een vael rund voor 7 guldens, borg Adriaen Baeten. 
Adriaen Janssens Hulshout kocht een hoppel rund voor 7 guldens 5 stuivers, borg Hendrick 
Diercx Hulshout. 
Jan Stevens kocht een bruin rund voor 6 guldens, borg Adriaen Sijmons. 
 
Aldus gedaan coram Nicolaes Piha stadhouder, Philip Halloint en Hendrick Bourbon 
schepenen deze 14 december 1713. 
 
     WLO-OGA758-152 
 
Deze zegel dient tot suxletie van gene hierna beschreven staat de datho den 2 januari 1714. 
 
     N° 82 
 
Oolen, condities van zeker perceel erve, “ den bruel “ waarvan koper is Jan Cluijts en 
verkoper Melchior Verheijden. 2 januari 1714. 
 
Op heden deze 2 januari 1714 compareerde den eerzame Melchior Verheijen, dewelke 
verklaarde bij deze verkocht te hebben aan mr. Adriaen Lemij et uxor een zeker perceel 
land genaamd “ den bruell “ groot een oud bunder gelegen onder Oolen aan “ het doffens 
venneken “ om en voor de som van 800 guldens courant geld en drie guldens en tien 
stuivers en bovendien aan de vrouw van de verkoper een stuklijf van het beste laken dat den 
koper in zijn winkel is hebbende. 
 
Item is te noteren dat den koper zal de renten die op het voorschreven perceel land 
gehypothekeerd zijn zal aannemen gelijk die zijn, te weten eerst 200 guldens kapitaal aan de 
kerk van het begijnhof tot Herentals en nog 150 guldens courant geld. 
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Al de condities van deze verkoop te houden voor goed, vast en van waarde onder obligatie 
en renunciatie als naar recht, ter presentie van mr. Jan Van Roije en Augustinus Oniaerts 
geloofwaardige getuigen en stelde de koper op deze koop nog 30 hoogen. Michiel Lemie 
vader van de koper stelde nog twee hoogen, Adrianus Lemij koper nog tien hoogen. 
Joannes Cluijts stelde op deze koop de kwantiteit van 25 hoogen ter presentie van Peeter 
Verboven en Joannes Heijlen. 
 
     WLO-OGA758-159  
 
Oolen, condities van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Catharina Van Dingenen.  
4 januari 1714. 
 
Condities ingevolge dewelke Marten Meir weduwnaar wijlen Catharina Van Dingenen te 
koop stelde de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat benevens Jan Van 
Dungenen en Lenaert Meir geëede voogden zijner kinderen op de gewoonlijke manieren, 
publiekelijk alle man even naar met oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Jozef Meir kocht een rood rund voor 10 guldens 10 stuivers, borg Jan Vermeerberghen. 
Jan Vermeerberghen kocht een vaars voor 20 guldens, borg Peeter Meer. 
Melsen Verheijen kocht een rund voor 7 guldens, borg Peeter Meir. 
Hendrick Menten kocht een rund voor 8 guldens 15 stuivers, borg Jan Vermeerberghen. 
Jan Goir kocht een rode koe voor 20 guldens 10 stuivers, borg Peeter Wuijts. 
Peeter Wuijts kocht een zwarte koe voor 20 guldens en 5 stuivers, borg Jan Goor. 
 
Aldus gedaan coram L. Wijten meijer, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen schepenen te 
Oolen deze 4 januari 1714. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-169  
 
Plaatse Westerlo, conduite van verkochte bomen op het kerkhof. 26 januari 1714. 
 
N° 3. 
 
Condities waarop den heer pastoor, schepenen en kerkmeesters van Westerlo zullen 
verkopen de resterende olmen bomen staande op het kerkhof alhier waarvan het 
voorgaande jaar nog enige zijn verkocht. 
 
Koper zijn o.a. Peeter Mertens, Philip François Halloint, Petrus Wijnants van Rosan, 

de Juffrouwe Thijs (3 x vermeld). 
 
     WLO-OGA758-173 
 
Oolen, condities van zeker verkocht bosje bij Maria Smets waarvan koper is Jan Ruts. 
4 februari 1714.  
 
N° 4. 
 
Op heden 4 februari 1714 compareerde den eerzame Lenaert Verlinden man en voogd van 
Maria Smets inwoner tot Hadtschot onder Geel, welke Lenaert Verlinden nomine uxoris 
verklaarde bij deze verkocht te hebben aan Merten Cluijts en Elisabeth Meijnten zijn 
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huisvrouwe een perceel bos gelegen tot Schaetsbergen onder Oolen, groot omtrent 60 
roeden, geheten “ het marten heijnkens “. Palende oost Merten Cluijts, zuid dezelfde, west 
de erfgenamen Jan Peeters en noord Jan Vande Goir en dat voor de som van 61 guldens 
courant geld. 
 
Alles ter presentie van Joannes Meir en Adriaen lanen geloofwaardige getuigen hiertoe 
verzocht. De koper stelde op deze koop ogen hoogen. mr. Joannes Cluijts nog twee, 
Martinus M… nog één hooge. 
 
Terstond na de ondertekening is gekomen Jan Ruts dewelke deze voorschreven koop van 
bloedswegen heeft gecalengiert ter presentie van Melchior Verheijen en Adriaen Van Eijnde 
getuigen ten deze verzocht. 
 
     WLO-OGA758-177 
 
Hulshout, condities van een stuk land gelegen onder Hulshout genaamd “ den voissel “ 
waarvan koper is of laatste hooger Adriaen De Becker, verkoper Adriaen Govaerts.  
 
Voorwaarde en condities waarop heden den 23 december 1713 Adriaen Govaerts deze 
ondertekende na zijne gerechtigheid ter proclamatie en kerkgeboden publiekelijk ten 
hoogsten en schoonsten aan alle man en aan de meestbiedende zal verkopen een stuk land 
gelegen onder Hulshout, genaamd “ het vossel “ groot omtrent drie dagmaal. 
 
Item is het verkocht voor 225 guldens en is koper Adriaen De Becker en stelde nog drie 
verdieren, Joannes Diercx nog één en Adriaen De Becker nog één … ter presentie van 
Adriaen De Keulaer en Jan Van Laer. Jan Janssens stelde nog zes verdieren op 30 januari 
1714. Adriaen De Becker is na de kaars branding koper gebleven op 6 februari 1714. 
 
     WLO-OGA758-181 
 
Heultje, condities van zeker perceel beemd verkocht bij Catlijn Van Kerckhoven waarvan 
koper is Martinus Van Kerckhoven, 6 februari 1714. 
 
N° 6. 
 
Conditie waarop Guilliam Helsen bijgestaan met zijne huisvrouw Catlijn Van Kerckhoven 
hebben verkocht zeker perceel hooiwas of beemd, groot omtrent een half bunder gelegen 
onder Heultje. Oost Jan Siongers, zuid “ het gemeijn broeck “, noord Jan Van Kerckhoven, 
en dat aan Merten Van Kerckhoven alhier present en deze koop accepterende om en voor 
de som van 200 guldens courant geld en stelde daarop 20 hoogen. Merten Van 
Kerckhoven is na de kaarsbranding koper gebleven.  
 
     WLO-OGA758-184 
 
Oolen, conditie van een perceel erve verkocht bij Peeter Daems nomine uxoris koopster 
Anna Menten. 10 februari 1714. 
 
N° 7. 
 
Op heden deze 10de dag der maand februari 1714 zo heeft verkocht Peeter Dams en dat 
met consent en overstaan van zijne vrouwe zeker perceel van erve gelegen onder den dorp 
en graafschap van Oolen aan “ den Boeckelschen Heijkandt “. Oost “ den Boeckelschen 
aert “, zuid dezelfde aard, west de erfgenamen Adriaen Menten en noord de erfgenamen 
Adriaen Verbiest, groot omtrent anderhalf zille, de juiste maten onbegrepen en heeft deze 
gekocht Jan Jacops voor de som van 207 guldens en dat in lopende geld. Ende zo is nog 
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conditie dat de koper zal moeten geven aan de verkopers vrouwe een gouden dukaat en dat 
voor een kermisse of ‘leijfkens laecken ‘ zonder korten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten dage, maande en jaar als boven ter presentie van de 
getuigen hiertoe geroepen Willem Van Eijnde, Michiel Wilms. 
 
Item zo stelde Peeter Booghaerts als voogd uit de naam van Anna Menten deze 23 
februari 1714 nog tien hoogen of verdieren ter presentie van Jan Culkens en Adriaen 
Mertens als getuigen. 
 
Ondertekende: Enghellbert Daneels  
 
Anna Menten stelde nog 10 hoogen in presentie van Jan Peeters en Lauwereijs Cluijdts als 
getuigen actum 26 februari 1714 en is zij na de kaarsbranding koopster gebleven. 
 
     WLO-OGA758-188 
N° 8. 
 
Conditie en voorwaarden waarop de weduwe van Jan Bellens uit kracht van testament zal 
verkopen enige haafelijke meubelen na de dood van de voorschreven testateur Jan Bellens 
bevonden iduque op de condities navolgende. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Jan Beckers van Oolen kocht een rode koe voor 28 guldens, borg Adriaen Van Kerckhoven. 
Peeter Ver Borght kocht een zwarte koe voor 25 guldens. 
Jacop Heijselberghs kocht een rund voor 13 guldens, borg Jan Vermeerberghen. 
Henrick Horemans kocht een rund voor 8 guldens, borg Servaes Verswijvel. 
Adriaen Huijsmans kocht een kalf voor 6 guldens, borg Adriaen Verbist. 
Peeter Verborght kocht het paard voor 70 guldens, borg Jan Stercx. 
 
Ten dage in contant ontvangen 37 - 14 & aan geteld aan Anna Janssen weduwe van Jan 
Bellens. 14 februari 1714. 
 
     WLO-OGA758-196 
 
Zoerle, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Dries Helsen. 15 februari 1714. 
 
N° 9. 
 
Conditie waarop de voogden der kinderen Dries Helsen zullen verkopen de haafelijke 
meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers wareno.a. Marten Wenderickx, Guilliam Willems, Jan Marinus Smets, Adrianus 

Lemmens, Peeter Sionghers, Jan Stevens, Jan Verbist, Hendrick Van 
Dijck, Peeter Peeters, Adriaen Van Kerckhoven, Jan De Winter, 
Peeter Van Uijtsel, Jan Helsen Janssone, Cornelis Vande Brande, 
Bastiaen Van Kerckhoven … en meer anderen … 

 
Verkoop van het vee: 
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Jan Helsen Janssone kocht een rode koe voor 16 guldens en 10 stuivers, borg Jan Helsen. 
Henderick Wagemans kocht ook een rode koe voor 17 guldens 10 stuivers, borg Peeter 
Sionghers. Adriaen Verlinden kocht een rood rund voor 12 guldens, borg Peeter Gijbens. 
 
Aldus gedaan en gesloten coram Nicolaes Piha stadhouder, Hendrick Bourbon, Peeter 
Siongers schepenen deze 15 februari 1714. L. Van Wesel. 
 
     WLO -  SA15 - 205 
N° 10. 
 
Op heden den 19 februari 1714 compareerde den eerzame Joannes Verboven 
Hendrickxsone jongman, hem sterk makende voor zijn andere mede erfgenamen welke 
voorschreven Verboven verklaarde mits deze verkocht te hebben aan Mr. Adrianus Lemie 
75 en Dimphna Peeters zeker perceel land genaamd “ het bremmeken “ onder Oolen, groot 
twee zillen en half. Palende oost de weduwe van wijlen Willem t’ Sijen, zuid de straat, west 
Jan Peeters en noord Joannes Vermeerberghen. Voor los en vrij uitgenomen 150 guldens 
wisselgeld daarop gegoed zijnde, om en voor de som van 270 guldens wisselgeld ten dage 
der goedenis te betalen. 
 
Alles ter presentie van Mr. Joannes Cluijts en Jan Oniaerts geloofwaardige getuigen. 
Item stelde Adriaen Lemie 20 hoogen, Michiel Lemie nog drie hoogen, Adriaen Lemie nog 
acht hoogen en is daarmee na de kaarsbranding op 20 maart 1714 koper gebleven. 
 
Item op 20 maart 1714 compareerde de huisvrouwe van Peeter Heijlen 76 met naam Maria 
Verboven en heeft deze voorzegde koop van bloedswege vernaderd …. 
 

WLO-OGA758-209  
 
Damseijnde, conditie van twee percelen van erven verkocht bij Anna Van Eutsel, koopster 
Dimphna Van Eutsel. 20 februari 1714. 
 
N° 11. 
 
Conditie waarop Anna Van Eutsel bijgestaan met Peeter Bossart (Bobbart – Bowaert ?) 
haar man en voogd verkocht hebbende de na beschreven percelen van erven gelegen tot 
Damseijnde het ene genaamd “ de cromme sille “ en de andere “ den dries “, groot het 
eerste perceel omtrent een zille salvo. Palende Oost Peeter Van Opstal, zuid Jan Douwen, 
west Adriaen Sprengers en noord de Veldstraat. Palende het andere perceel “ den dries “ 
oost de erfgenamen Geert Helsen, zuid Jan …?... west Merten Van Dijck en noord Peeter 
Van Eutsel en dat aan Dimphna Van Eutsel voor het eerste perceel om en voor de som van 
100 guldens courant en voor het tweede de som van115 guldens courant te betalen ten dag 
der goedenis. 
 
Aldus gedaan in collegio van schepenen deze 20 februari 1714, coram Hendrick Bourbon en 
Jan Diels schepenen. Na de kaarsbranding is Dimphna Van Eutsel koopster gebleven, 
actum ten dag als boven. 
 
     WLO-OGA758-212 
 
Zoerle, conditie van de haafelijke meubelen wijlen Guilliam Lemmens, 28 februari 1714. 
 
N° 12. 

 
75 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Lemi x Dymphna Peeters, nr. 1410, pag. 285. 
76 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Heylen x Maria Verboven, nr. 1193, pag. 243. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 209 

 
Conditie waarop de wezen wijlen Guilliam Lemmens zal verkopen de haafelijke meubelen 
ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Kopers waren o.a. Adriaen Helsen, Peeter Siongers, Hendrick Peeters, Antoen Snijers, 

Antoen Douwen, Adriaen Van Kerckhoven, Jan Verbiest, Merten 
Helsen, Peeter Wijnans, Adriaen Euskens, Cornelius Peeters … en 
meer anderen … 

 
Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen deze 28 februari 1714. 
 
     WLO-OGA758-232  
 
Oolen, conditie van zeker verkochte weide van Jan Van Hoeff genaamd “ het ven “ waarvan 
koper is Jan Van Hoeff Hendricxsone bij vernaardering. 17 maart 1714.  
 
N° 14. 
 
Op heden 17 maart 1714 zo hebben verkocht gelijk zijn bekenden wel en wettelijk Jan Van 
Hove 77 en Catlijn Wouters zijne huisvrouwe zeker perceel erve gelegen onder den Dorpe 
en graafschap van Oolen in de gehuchte van Hoogh Buel geheten “ het ven “ groot omtrent 
ander halve zille de maten onbegrepen. Palende oostwaarts Jan Dams, zuid Bernaert 
Stijnen, westwaarts de straat gaande naar den molen en noordwaarts Merten Peeters huis. 
Item zo heeft deze gekocht Bernardus Stijnen voor de som van 180 guldens en dat in 
lopende geld.  
 
Item is het nog de conditie dat het huis die op dit erf is staande nog mag staan tot half mei 
van dit jaar en dit verkocht erf zal de koper mogen aanvaarden ten dage der goedenis en zal 
moeten aanvaarden al het huis daaraf is tegen half mei van dit jaar 1714. Item stelde de 
koper op deze koop 12 hoogen en stelde naderhand nog vijf hoogen, ter presente van de 
bovenstaande getuigen Jan Van Hove, Jan Van Genechten, Engelbert Daneels. 
 
Bernardus Stijnen is koper gebleven na de kaarsbranding op 24 april 1714. L. Van Wesel.  
Is vernaarderd door Jan Van Hoeff Hendricxsone.  
 
     WLO-OGA758-235  
 
Conditie van zekere plek beemd in “ de gedungen “ verkocht bij Elisabeth Heijlen, waarvan 
koper is Adriaen Govarts Nicolaessone. 21 maart 1714. 
 
N° 15. 
 
Op heden 19 februari 1714 compareerde voor mij notaris binnen Morkoven residerende 
Peeter Aerts gehuwd met Elisabeth Heijlen voor dewelke hij zich is sterk makende, welke 
voorgenoemde comparant verklaarde te verkopen mits deze zeker part van zijne comparante 
plek beemd of hooiwas gelegen onder het markiezaat van Westerlo in “ de gedungen “ 
gewoonlijk genaamd “ den kerssebroeck “ groot dit part anderhalve zille salvo. Palende 
oost Jan Meerberghs, zuid de Wimpe, west de kinderen of Maria Verheijen en noord Jan 
Thoelen en dat aan Adriaen Goijvaerts hier present en mede competerende die den koop 
voorschreven accepteerde mits een som van 76 guldens lopende geld. 
 

 
77 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Van Hove x Catharina Wouters, nr. 2693, pag. 536. 
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Present Peeter Heijlen en Peeter Peeters als getuigen ondertekende C. Peeters notaris. 
Adriaen Govaerts Niclaessone is na de kaars branding op 21 maart koper gebleven.  
L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA758-241 
 
Hulshout, conditie van de verkochte meubelen wijlen Sebastiaen Boicx, 22 maart 1714. 
 
N° 16. 
 
Condities volgens dewelke de voogden der kinderen wijlen Sebastiaen Boicx zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden, en dat met oproepen des 
Vorster. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Peeter Vande Bemdt kocht een zwarte koe voor 23 guldens 5 stuivers, borg Anthoin Vande 
Bruel. 
Jan Keulemans kocht een vaele koe voor 8 guldens 10 stuivers, borg dezelfde als boven. 
Jan Bruijnsels kocht er een zwarte koe voor 25 guldens 5 stuivers. 
Walterus Bockx kocht een zwarte koe voor 25 guldens 5 stuivers.  
Jan Van Offel (Ofsel - Ossel = Van Uffel ?) kocht een zwart rund voor 8 guldens, borg Jan 
Van Roije. 
Franciscus Dirckx kocht een rood kalf voor 5 guldens 5 stuivers. 
Franciscus Kerselaers kocht een roodharig merrie paard voor 118 guldens, borg Peeter 
Sionghers. 
 
Den ondergeschrevene verklaarde den eed gedaan te hebben als voogd voor ons Jan Van 
Roije en Peeter Sionghers voor de wezen van dit sterfhuis te weten voor Catharina Bockx 
en voor Maria Bockx jongedochter. Jan Bruijnseels. 
 
Aldus gedaan coram Jan Van Roije en Peeter Sionghers, schepenen deze 22 maart 1714.  
 
     WLO-OGA758-250 
 
Aan zijne Excellentie den heer markies van Westerloo, graaf van Oolen, Baron van 
Kaeijebeeck heer van Herssel etc…. 
 
Vertoond reverentelijk Anna Helsen weduwe van Joachim Verlinden verklarende hoe dat 
zij remonstranten naar voorgaande kerkgebod ten hoogsten en schoonsten volgens 
condities van Ue secretaris geschreven heeft verkocht zeker perceel land heeft verkocht, 
genaamd “ de eegh “, groot een halve bunder wetende altijd voor leengoed gereputeerd … 
Palende oost de erfgenamen Henrick De Winter, zuid de straat, west “ het maeijkens lant “ 
en noord “ het moessen lant “ welk perceel land de voorschreven remonstrante uit grote 
armoede en noodzaak tot onderhoud van vijf naakte kinderen heeft moeten verzetten en 
verkopen en het is nu zo dat die goedenis op pretext dat het voorschreven perceel land 
enige pontpenningen subject zoude zijn werk uitgesteld in grote predictie der voorschreven 
arme en behoeftige kinderen, zo is het dat de voorschreven weduwe haar in maxima 
necefficate is kerende tot zijne Excellentie. 
 
Ootmoedelijk biddende gediend te wezen de voorschreven Ue wethouders te ordonneren de 
voorschreven goedenis van het voorschreven perceel van erve op haar verstorven bij 
provisie te laten passeren … etc…. 
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In de marge: Wordt geordonneerd aan onzen secretaris voor deze maal aan de 

supplianten te laten passeren haar vraag op conditie het in het toekomende 
stuk zal betalen of moet aanwijzen met wettelijke percelen ? zij vrij zoude 
wezen. Actum Westerlo … juni 1714. 

 
     WLO-OGA758-252 
 
Conditie van een verkocht perceel erve bij Anna Helsen gelegen tot Zoerle, waarvan koper 
is Guilliam Huijgen, 23 maart 1714. 
 
N° 17. 
 
Op heden deze 23 maart 1714 compareerde Anna Helsen weduwe van wijlen Joachim 
Verlinden die verklaarde verkocht te hebben mits deze aan Guilliam Huijgen alhier present 
en deze koop accepterende van zeker perceel erve, vrij govaerts goed, alhier gelegen onder 
Zoerle Westerlo, groot omtrent de twee zillen. Oost de Wimp, zuid de Veeckenstraat, west 
Adriaen Lemmens en noord Jan Verluijten, waarvoor hij koper beloofde te betalen den dag 
der goedenis de som van 281 guldens lopende of courant geld. 
 
Aldus gedaan coram H. Bourbon en Philip Halloint schepenen 20 maart 1714. Guilliam 
Huijgen is koper gebleven na de kaarsbranding op 21 juni 1714. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-255 
 
Oolen, conditie van een verkocht perceel erve gelegen aan “ den Boickelschen heijecant “ 
bij Willem Cluijts, waarvan koper is Hendrick Menten, 7 april 1714. 
 
N° 18. 
 
Op heden 7 april 1714 verklaarde verkocht te hebben Willem Cluijts met het bijzijn en ten 
overstaan van zijn vrouwe, zeker perceel erve geheten “ de sillen “ achter “ het 
binnenblock “, gelegen onder den dorpe en graafschap van Oolen, aan “ den 
Boeckelschen heijkandt “, groot omtrent een zille salvo justo de maten onbegrepen. 
Palende oost Jan Peeters, zuid Henrick Wilms, west de erfgenamen Adriaen Menten en 
noord Willem Cluijts de verkoper. 
 
Item zo heeft deze erve gekocht Henrick Menten voor de som van 165 guldens en dat in 
lopende geld, en stelde hierop nog 13 hoogen of verdieren. Getuigen waren Adriaen Mertens 
en Engelbert Daneels. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-258 
 
Zoerle, conditie van verkocht graan der wezen wijlen Christiaen Verbeeck, 14 april 1714. 
 
N° 19. 
 
Conditie waarop Peeter Van Bell als voogd der wezen wijlen Christiaen Verbeeck zal 
verkopen zekere partij van graan hieronder specifiek uit te drukken. 
 
Kopers waren o.a. Merten Janssens, Jan Vande Brande, Peeter Mertens, Laureijs Van 

Bell. 
 
Aldus gedaan coram Philip Halloint en Hendrick Bourbon schepenen deze 14 april 1714. 
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     WLO-OGA758-262 
 
Aan mijne heren de schepenen en regeerders des land en markizaat Westerlo. 
 
Vertonende reverentelijk Peeter Dirckx en Adriaenken Dirckx dat op hunne meubelen en 
effecten is gedaan arge of beslag en dat er enige dezelfde als bestaanden in hooi, stro, kaf 
en mei spurrie door hetzelfde gedane arge metter tijd mits de zekerheid van de bedelen en 
daardoor geen of weinige profijten of geld van zoude komen genieten dezelfde alsnu graag 
zouden verkopen hetgene zij vertoonders niet dierven te ondernemen zonder decreet en 
permissie, zo keren dezelfde zich tot Ue. 
 
Gezien bij de schepenen den dispositieve dezer, accordeerden aan de supplianten de 
permissie ten deze om redenen hierin vervat, in collegio van schepenen deze 11 april 1714. 
 
     WLO-OGA758-264 
 
Heultken, conditie van verkocht hooi en stro ten huize van Peeter Diercx en Adriaenken 
Diercx tot Heultken. 16 april 1714. 
 
N° 20. 
 
Condities en voorwaarden waarop Peeter Dircx en Adriaenken Dircx zullen verkopen hooi, 
stro, ten hunnen huis bevonden conditie dat de kooppenningen daarvan te ontvangen zullen 
blijven geconsigneerd ter griffie alhier … 
 
Kopers waren o.a. Michiel Vaes, Adriaen Vervoort, Pauwels de Peuter, Peeter Vande 

Bosch, Jacques Van Passel, Wouter Janssens, Jan Vande Broeck, 
Jan Vande Veecken, Antoen Geeben Gelindel, Geert Mertens, 
Adriaen Van Passel Hulshout, Merten Van Kerckhoven, Jan Van 
Kerckhoven, Diel Hanegreeffs, Cornelis Huigen, Hendrick Dirckx, 
Peeter Bos, Andries Van Houdt, Jan Vermeerberghen, Cornelis Lers, 
Hendrick Peeters, Adriaen Sijmens, Adriaen Euskens. 

 
Ontvangen bij mij ondergetekende zeven guldens twee stuivers een halve, over hetgeen de 
secretaris van Westerlo ten andere hadden van de verkochte haafelijke meubelen der 
kinderen en erfgenamen van Mattheus Dircx als zijnde getrouwd met Anna Dircx  
Ter oorkonde deze 5 mei 1721. Vermelding van Andries Storms verklarende niet te kunnen 
schrijven. 
 
Aldus gedaan coram Nicolaes Piha stadhouder, Hendrick Bourbon en Philip Halloint 
schepenen ten relaas deze 16 april 1714. 
 
Ik ondergeschrevene beken ontvangen te hebben van den heer secretaris Van Weesel de 
som van zeven guldens tien stuivers op voldoening van een vierde part van deze conditie.  
Andries Van Asbroeck. 
 
     WLO-OGA758-274 
 
Conditie van een verkocht perceel erve bij Joseph Matthijs nomine uxoris waarvan koper is 
Peeter Van Meerbeeck, 16 april 1714. 
 
N° 21. 
 
Condities en voorwaarden waarop Joseph Matthijs nomine uxoris Elisabeth Baeten 
verklaarde na oproepen des dienaar Govaerts, verkocht te hebben aan Peeter Van 
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Meerbeeck zeker een percelen land, groot omtrent 80 roeden salvo gelegen aan een ander 
erve genaamd “ het orkeseel ? “ (ockeseel) tot Gelindel onder Westerlo. Oost Peeter 
Clemens, zuid verkopers erve, west Peeter Van Eutsel en noord Antoen Dauwen en dat om 
en voor de som van 75 guldens courant geld en stelde daarop één hooge. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Philip Halloint schepenen, deze 16 april 1714. 
 
     WLO-OGA758-279 
 
Conditie van zeker perceel weide verkocht bij Peeter Lambrechts nomine uxoris, waarvan 
koper is Adriaen Siongers, 17 april 1714. 
 
Memorie van conditie als dat op heden 17 april 1714 Peeter Lambrechts met consent van 
zijn vrouwe Maria Van Dijck wel en degelijk verkopen aan Adriaen Siongers zeker perceel 
weide genaamd “ het helleken “ gelegen tot Gelindel, voor de som van 100 guldens 
wisselgeld en 90 guldens courant geld gelijk het nu is koers hebbende. Adriaen Sionghers 
is koper gebleven na de kaarsbranding op 5 juni 1714. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA758-283 
 
Conditie van zeker perceel erve “ den putmortel “ gelegen tot Zoerle verkocht bij de 
voogden der wezen Dries Helsen. 24 april 1714. 
 
N° 22. 
Conditie waarop de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Andries Helsen Geertssone 
op aggregatie van de oppervoogden de wethouders van Westerlo gillen voor alleman met 
oproepen des dienaar, zeker perceel land genaamd “ den putmortel “, groot omtrent een 
bunder gelegen tot Zoerle onder Westerlo. Oost Jan Vermeerberghen, zuid den 
voorschreven Jan Vermeerberghen, west de erfgenamen Jan Vermeerberghen Peeterssone 
en noord Jan De Winter Henricksone. 
 
Op welke voorschreven condities den handslag heeft ontvangen Adriaen De Winter voor 
een som van 221 gulden courant geld, stellende daarop 10 hoogen. Jan Baptist Verborght 
stelde nog een hooge en Adriaen De Winter ook nog één. Adriaen Douwen stelde nog vier 
hoogen. Aldus gedaan 11 april 1714. L. Van Wesel. 
 
Adriaen Douwen is na de kaarsbranding op 24 april koper gebleven. 
 
     WLO-OGA758-287 
 
Oolen, condities van twee percelen zo erve als heide verkocht bij de gelijke erfgenamen Jan 
Thijs en Catlijn Woulters, kopers zijn Adriaen Bulckens en Hendricus Woulters. 28 april 
1714. 
 
N° 23.  
 
Op heden 28 april 1714 zo hebben verkocht de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Thijs en 
Catlijn Wouters, zeker perceel van erve heten “ het dierckx “ gelegen tot Doffen onder het 
graafschap van Oolen, groot omtrent een half bunder de maten onbegrepen. Palende oost 
Jan Wouters, zuid Jan Baten, west Willem Elen of het klein straatje en noord de erfgenamen 
Merten Spapen en zo is deze erve verkocht en den palmslag gegeven aan Adriaen 
Bulckens voor en om de som van 151 guldens in lopende geld en stelde hierop nog vijf 
hoogen.  
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Ondertekenden: Peeter Thijs, Cornelis Waghemans, Jesper Jacobs, Enghelbert 
Daneels en Michiels Willems. 
 
Op de bovenbeschreven condities hebben de gelijke erfgenamen nog verkocht een heide 
geheten “ de belekens heijde “ ook gelegen onder Oolen, groot omtrent een zille de maten 
onbegrepen. Oost Jan Luijten, zuid de erfgenamen Jan Peeters, west de kinderen Jan 
Wouters en noord de straat gaande van Doffen naar Oolen. En zo heeft deze heide gekocht 
Henricus Wouters voor de som van 23 guldens en stelde daarop twee hoogen en is 
dezelfde na de kaarsbranding op 23 mei 1714 koper gebleven. 
 
     WLO-OGA758-292 
 
Oolen, conditie van zeker perceel beemd verkocht bij Peeter Verherstraten cum suis, 
waarvan koper is Adrianus Van Hove. 30 april 1714. 
 
N° 24. 
 
Op heden 30 april 1714 compareerden den eerzame Peeter Verherstraeten cum suis hem 
sterk makende voor zichzelf en zijne mede consoorten, verklarende verkocht te hebben aan 
mr. Adrianus Van Hove smid alhier in de Plaatse van Oolen, een zeker perceel beemd 
zowel moer als russen gelegen op ” ’t steen “ onder Oolen, groot een zille salvo. Palende 
oost Paulus Oijen, zuid Catlijn Heijlen, west David Papa en noord Peeter Verboven en dat 
voor de som van 28 guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen en stelde 
dezelfde koper de kwantiteit van twee hoogen. Jan Oniaerts en Melchior Verheijen waren 
getuigen. 
 
     WLO-OGA758-296 
 
Hulshout, conditie van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Adriaen 
Turelincx, 5 mei 1714. 
 
N° 25. 
 
Conditie waarop Dielis Tuerelincx en Adriaen Peeters als wettelijke voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Adriaen Turelincx en Anna Peeters zullen verkopen al de haafelijke 
meubelen en effecten ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Diel Schroijens kocht er een zwarte koe voor 16 guldens 5 stuivers. 
Jan Van Rooije Janssone kocht er ook een zwarte koe voor 14 guldens 10 stuivers., borg 
Peeter Verhaegen. 
Peeter Verhoeven kocht een vaal koe voor 18 guldens 5 stuivers, borg Jan Van Roije 
Peeterssone. 
Pauwels Van Houdt kocht een rode koe voor 27 guldens, borg Jan Henrickx. 
Adriaen Sijmons kocht een rode vaars voor 7 guldens en 10 stuivers, borg Dielis Turelinckx. 
Peeter Broeckx kocht er een ruggel rund voor 10 guldens en 15 stuivers. 
Peeter Vervoort kocht het rood kalf voor 4 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer meijer Mangelschots, Jan Van Roije en 
Henrick Bourbon schepenen deze 5 mei 1714. L. Van Wesel. 
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Depost werd nog verkocht het paard aan Jan Van Rompa Herenthout, borg Peeter 
Vervoort Herenthals voor de som van 51 guldens. 
Dezelfde dag betaald aan de meijer het restant van de koop van het paard 11 guldens 4 
stuivers. Item aan Hendrick Van Asbroeck over uitvaart bier 3 guldens 5 stuivers. 
 
     WLO-OGA758-309 
 
Hulshout, conditie van verkochte haafelijke meubelen wijlen Jan Vervoort. 8 mei 1714. 
 
N° 25. 
 
Condities en voorwaarden waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Jan Vervoort en 
Adriaen Vervoort mede als voogd en Jan Van Roije ten deze uit de wet verkozen als 
voogd der kinderen achtergelaten bij Jan Vervoort, daar moeder af leeft Maria Verrelst 
zullen verkopen de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen … 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Guilliam Wens kocht een zwarte koe voor 30 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Boeckx. 
Jan Vervoort weduwe kocht een rode koe voor 29 guldens 5 stuivers. 
Dries Van Asbroeck kocht ook een rode koe voor 33 guldens, borg Jan Van Roije. 
Philip Dierckx kocht een zwarte koe voor 26 guldens 15 stuivers, borg Jan Vermeerberghen. 
Gijsbrecht Van Den Broeck kocht een zwart rund voor 13 guldens, borg Jan Van Roij. 
Peeter Van Dijck kocht een zwart rund voor 11 guldens 10 stuivers, borg Michiel Raers. 
Peeter Van Loij kocht voor 110 guldens en 10 stuivers het paard, borg Jacop Van Asbroeck. 
 
Diel Vervoort kocht vier bievaten voor 13 guldens en 6 stuivers. 
 
20 schepen werden gemijnd bij Peeter Peeters à 3 - 1 het stuk facit 61 guldens, borg Peeter 
Siongers. 
Item nog een schaap gekocht door dezelfde voor 3 - 1. 
8 schapen zijn gemijnd bij François Convents voor 2 - 18 het stuk, borg Jan Dierckx. 
Item 15 schapen aan 2 - 11 ieder schaap, gemijnd bij Sebastiaen Boeckx, borg den meijer. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den heer meijer Mangelschots, Jan Van Roije,H. 
Bourbon en Peeter Siongers schepenen deze 8 mei 1714. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA758-322 
 
Oolen, conditie van zekere beemd verkocht bij Martinus Verherstraeten, waarvan koper is 
Anthoni Keinen, 14 mei 1714.  
 
N° 27. 
 
Op heden 14 mei compareerde den eerzame Martinus Verhestraten Janssone jongman, 
welke voorschreven Martinus Verhestraten verklaarde bij deze verkocht te hebben aan den 
eerzame Anthonij Ceinen inwoner en burger binnen de stad Herentals een vrije beemd, 
groot 250 roeden salvo justo gelegen in “ de bleeck “ onder Oolen. Palende oost Michiel 
Serghers, zuid Merten Verbiest, west Jan Meijnten en noord de erfgenamen van wijlen 
Merten Caers, met een servituut voor de erfgenamen van wijlen Merten Caers en Dielis 
Meijnten om en voor de som van 55 guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen, 
alles ter presentie van Adriaen Heijns en Mr. Gerardus Helsen als geloofwaardige getuigen, 
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en stelde de koper Anthonis Ceinen de kwantiteit van drie hoogen. (Keinen, Ceinen, Kenen, 

Kenens, Kenis ?)  
 
     WLO-OGA758-326 
 
Oolen, conditie van de haafelijke meubelen der wezen wijlen Guilliam Vande Ven en 
Elisabeth Heijlen. 24 mei 1714. 
 
N° 28. 
 
Conditie waarop de voogden Peeter Ven en Peeter Heijlen der wezen achtergelaten bij 
wijlen Guilliam Vande Ven en Elisabeth Heijlen, zullen verkopen al de haafelijke meubelen 
en effecten ten sterfhuis bevonden. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Peeter Verboven kocht een blaar koe voor 21 guldens en 5 stuivers, borg Jan Oijnaerts. 
Adriaen Goossens kocht een blaar zwarte koe voor 32 guldens 5 stuivers, borg Melsen 
Verheijen. Melsen Verheijen kocht een koppel hinnen voor 14 stuivers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd coram den meijer Wuijts, Michiel Wilms en Jan 
Vermeerberghen schepenen deze 24 mei 1714. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-336 
 
Oolen, conditie van zeker perceel gelegen bij “ de Gestel cappelle “ verkocht bij Peeter 
Spapen, waarvan koper is Michiel Willems. 8 juli 1714. 
 
N° 29. 
 
Compareerde den eerzame personen Peeter Spapen en Michiel Meirmans (Meermans), 
welke Peeter Spapen bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan den voorschreven 
Michiel Meirmans een perceel erve gelegen onder den dorpe en graafschap van Oolen aan  
“ de Gestelcapelle “ groot omtrent een zille salvo justo. Palende oost Jan Bellens, zuid Jan 
Meermans en anderen, west de kinderen Peeter Opstall en noord de erfgenamen Jan 
Sprenghers, om en voor de som van 115 guldens gangbaar geld en stelde op deze koop nog 
een hooge, present Joannes Cluijdts en Peeter Meir als getuigen hiertoe geroepen. Michiel 
Wilms stelde nog drie hoogen, present Jan Cluijts en Merten Verwimp deze 10 juli 1714.  
 
     WLO-OGA758-341 
 
Heultken, conditie van enige haafelijke meubelen verkocht bij Merten Van Kerkhoven. 
1714. 
 
N° 30. 
 
Conditie en voorwaarde waarop Merten Van Kerckhoven cum uxor zullen verkopen enige 
van hunne haafelijke meubelen en effecten, en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 217 

O.a. een schepzak, een kruik, boterpot, dessel, korf, ijzerwerk, ijzeren pot, een riek, 
een koperen keteltje, een ijzeren ketel, een rooster en hangijzer, een pan, een 
vat, een kist, een zaag, een karzeel … etc… 

 
Verkoop van het vee:  
 
Peeter Claes kocht een hoppel koe voor 16 guldens 10 stuivers, borg Henrick Bourbon. 
Adriaen Van Echelpoel van Soel Parewijs kocht een rode koe voor 24 guldens 5 stuivers, 
borg Jan Mertens. 
De weduwe Gilliam Lemmens kocht een hoppel koe voor 33 guldens, borg Henrick Bourbon. 
Hendrick Mertens (Mesens ?) kocht een vaele vaars voor 13 guldens 10 stuivers, nog Peeter 
Vervouen.  
Servaes Stevens ? kocht een zwart rund voor 12 guldens 15 stuivers, borg Pauwels De 
Peuter. 
Merten Goir kocht een kalf voor 3 guldens 2 stuivers, borg Pauwels De Peuter. 
 
Aldus gedaan coram den stadhouder Nicolaes Piha Henrick Bourbon en Philip Halloint 
schepenen deze 12 juli 1714. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-347  
 
Hulshout, conditie van de verkochte oogst op het veld competerende de kinderen en 
erfgenamen Jan Vervoort, 16 juli 1714. 
 
N° 31. 
 
Conditie waarop de erfgenamen van Jan Vervoort en Adriaenken Verlinden gehuwden 
tijdens hun leven. Item de voogden der wezen achtergelaten bij Jan Vervoort voorschreven 
verwekt met Maria Verrelst weduwe van den voornoemde Jan Vervoort te samen met 
dezelfde weduwe zullen verkopen zekere partijen van graan staande ten velde en dat in 
verscheiden kopen.  
 
Totaal 20 kopen. Koren, boekweit en haver. 
 
     WLO-OGA758-354 
 
Heultken, conditie van de verkochte granen op het veld competerende de erfgenamen  
M. Dircx, 18 juli 1714.  
 
N° 32. 
 
Conditie waarop Anna Dierckx en Adriaenken Dierckx bijgestaan met Hendrick Bourbon 
schepene uit de wet geassumeerd zullen verkopen zekere partijen van granen staande ten 
velde en dat in verscheidene kopen. 
 
Kopers waren o.a. Adriaen Vande Broeck, Jan Van Kerckhoven, Adriaen Baeten rapen, 

Pauwels de Peuter, Jacobus Van Asbroeck, Peeter Verhoeft, Peeter 
Siongers, Jan Vande Veecken, en anderen … 

 
Aldus gedaan coram Nicolaes Piha stadhouder, Hendrick Bourbon, Peeter Siongers en Jan 
Van Roije schepenen deze 18 juli 1714.  
 
Depost werd verkocht de boekweit. Vermelding van 17 kopen. 
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     WLO-OGA758-361 
 
Oolen, conditie van de verkochte granen op het veld competerende de wezen wijlen 
Catharina Van Dungenen daar vader af leeft Merten Meir. 1714.  
 
N° 33. 
 
Conditie volgens dewelke de voogden Lenaert Meir en Jan Van Dungenen der wezen 
achtergelaten bij wijlen Catharina Van Dungenen, daar vader af leeft Merten Meer zullen 
verkopen zekere partijen van granen hieronder specifiek uitgedrukt en dat met oproepen  
 
In totaal 13 kopen. 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen schepenen 
deze 19 juli 1714.L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-367 
 
Oolen, conditie van de verkochte meubelen der wezen wijlen Elisabeth Daems daar vader 
af was Adriaen Butters. 19 juli 1714. 
 
N° 34. 
 
Conditie waarop Matthijs Butters en Adriaen Daems als wettelijke voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Elisabeth Daems, daar vader af was Adriaen Butters, verkopen al 
de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Matthijs Butters kocht een rode koe voor 18 guldens, borg Jan Van Hoeff. 
Jan Daems kocht een bevat voor 2 guldens 16 stuivers….etc 
 
Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen schepenen 
deze 19 juli 1714. 
     
     WLO-OGA758-374 
 
Oolen, conditie van een heide verkocht bij de voogden der wezen Cornelis Van Bijlen, 
koper Bernard Stijnen, 22 juli 1714.  
 
N° 35. 
 
Condities en voorwaarden waarop dat hebben verkocht de voogden van de kinderen en 
erfgenamen van wijlen Cornelis Van Beijlen en Dingen Spapen zeker perceel van heide 
gelegen ander den dorp en graafschap van Oolen gelegen aan “ de torfputten “ groot 
omtrent een bunder en zo is deze heide verkocht voor los en vrij. 
 
Op deze conditie zo heeft deze heide gekocht Bernardus Steijnen voor de som van 45 
guldens. En is deze heide palende oost de Herstraete, zuid Merten Cluijts, west “ de 
torfputten “ en noord Jan Steijnen en stelde de koper twee hoogen of ver dieren. 
Enghelbert Daneels stelde nog een hooge bij, Bernardus Steijnen ook nog een hooge … 
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Aldus gedaan en gepasseerd deze 22 lui 17144 en dat in presentie van Peeter 
Verhestraeten, Jan Van Hove. Bernardus Stijnen is koper gebleven na de kaarsbranding op 
17 juli 1714. 
 
     WLO-OGA758-378 
 
Hulshout, condities van de verkochte granen ten velde van de kinderen en erfgenamen 
wijlen Jan Diercx, 23 juli 1714. 
 
N° 36. 
 
Condities en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen wijlen Jan Diercx en Jenneken 
Van Dijck gehuwden tijdens hun leven. Item de voogden Adriaen Diercx en van de wezen 
wijlen den voorschreven Jan Diercx en Jenneken van Dijck zullen verkopen al de granen 
staande ten velde en dat met oproepen des dienaar. 
 
In totaal werden er 26 kopen aangeboden. 
 
     WLO-OGA758-386 
 
Hulshout, conditie van verkochte meubelen van de kinderen en erfgenamen wijlen Jan 
Diercx, 24 juli 1714. 
 
N° 37. 
 
Condities en voorwaarden waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Jan Diercx en 
Jenneken Van Dijck gehuwden tijdens hun leven, item Adriaen Diercx bijgestaan met …    
(niet vermeld) als voogd der minderjarige kinderen wijlen den voorschreven Jan Dierckx en 
Jenneken Van Dijck zullen verkopen alle haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee:  
 
Catharina Dircx kocht een koe voor 26 guldens. 
De weduwe Dries Helsen kocht een hoppel koe voor 18 guldens 5 stuivers, borg Peeter 
Gijbens. 
Andries Robrechts kocht een rood rund voor 9 guldens en een zwart rund voor 8 guldens 10 
stuivers. 
Jan Helsen kocht een rood rund voor 8 guldens 5 stuivers, borg Jan Van Roije. 
Adriaen Diercx kocht het paard voor 104 guldens bij calengiering. 
 
Adriaen Diercx kocht 29 stuks ooien à twee guldens het stuk………..72 guldens 10 stuivers. 
Peeter Diercx 18 hamelen bij calengiering het stuk à twee guldens 16 stuivers….. 50 - 8  
 
Aldus gedaan coram de Heer F. Mangelschots meijer, Hendrick Bourbon en Jan Van Roij 
schepenen deze 24 juli 1714.  
 
     WLO-OGA758-397 
 
Gelindel, condities van de verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Paulus Van 
Houdt en Elisabeth Scellens, 27 juli 1714. 
 
N° 38. 
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Condities volgens dewelke de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Paulus Van 
Houdt en Elisabeth Scellens gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen zekere partijen 
van granen ten velde staande op “ ’t struijck “, benevens de haafelijke meubelen ten 
sterfhuis bevonden en dat met oproepen de stadhouder. 
 
Eerst het koren staande op “ het half boender “ werd gemijnd bij Hubertus Liekens van 
Wiekevorst voor 28 guldens … etc… 
 
Verder volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
Verkoop van het vee: 
 
Peeter Jennis kocht het ruin paard voor 78 guldens borg H. Bourbon. 
Laureijs Van Bell kocht een zwarte blaar koe voor 26 guldens 10 stuiver, borg L. Van Wesel. 
Peeter Sijmons kocht een zwarte koe voor 29 guldens 10 stuivers, borg Sebastiaen Stercx. 
Jan Peeters van Morkhoven, kocht een zwarte koe voor 25 gulden, borg Peeter Soeten. 
Peeter Jennis Itegem kocht een rode koe voor 19 guldens 5 stuivers, borg H. Bourbon. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Bourbon en Jan Diels schepenen deze 27 juli 1714. L. Van 
Wesel.  
 
     WLO-OGA758-408 
 
Plaatse van Westerlo, conditie van verkochte meubelen en effecten wijlen Jan Marinus 
Smets en Catlijn Bulckens, 16 augustus 1714. 
 
N° 39. 
 
Condities waarop de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Jan Marinus Smets en Catlijn 
Bulckens gehuwden tijdens hun leven, item Hendrick Bourbon en Jan Coomans als 
wettelijke voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Barbara Smets daar vader af was 
Peeter Van Inthoudt, zullen verkopen de haafelijke meubelen en effecten ten sterfhuis 
bevonden en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een aanzienlijke lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten 
daaraan. 
 
O.a. aardewerk, glaswerk, potten 2 strijkijzers, een truweel, twee dozen, een spiegel, 

schilderij, een pistoel, riek en pot, fusieck, ijzeren pot, spullen, ijzeren pan, een 
paar schoenen, marmit, gewicht, eussel, een handboog, twee parucken, twee 
vaten, schapraai, 2 houten dozen, vele partijen ijzerwerk, vele koperen ketels en 
koperwerk … etc… 

 
Aldus gedaan coram Nicolaes Piha stadhouder, Hendrick Bourbon en Philip HAlloint 
schepenen deze 16 augustus 1714. 
 
     WLO-OGA758-423 
 
Oolen, N° 40. 
 
Condities waarop de voogden der kinderen wijlen Guilliam Vande Ven en Elisabeth Heijlen 
zullen verkopen zeker boekweit en haver staande ten velde. 
 
Kopers waren o.a. Jan Cluijts, Peeter Heijlen, Jan Van Roije, Augustus Oniaerts en Jan 

Van Dijck. 
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Aldus gedaan coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen schepenen 
deze 22 augustus 1714. 
 
     WLO-OGA758-429 
 
Oolen, conditie van zeker verkocht huis bij Jan Van Roije staande aan de Plaatse van 
Oolen, waarvan koper is Jan Verstappen, 7 september 1714. 
 
Op heden 7 september 1714 compareerden den eerzame personen Mr. Jan Van Roij 
inwoner alhier binnen Oolen, welke Jan Van Roij declareerde bij en mits deze verkocht te 
hebben aan Joannes Verstappen jongman geboortig binnen Wiekevorst zijn eerste 
comparantes huis, hof, binnenblok en de smidse voor het voorschreven huis staande, alles 
gelijk het daar is staande met alles tegen dezelfde smidse is aangaande hoeffestal etc… 
Palende oost Peeter Van Olmen, zuid Nicolaes Buermans, west de Plaatse alhier van Oolen 
en noord de straat gaande van Oolen naar Buel en dat voor de som van 700 guldens courant 
geld voor het huis en het binnenblok en voor de smidse 400 guldens insgelijks courant geld, 
monterende 1100 guldens courant. 
 
Ter presentie Melchior Verheijen en Jan Oniaerts als geloofwaardige getuigen en stelde de 
koper nog twee hoogen, Jan Oniaerts stelde ook twee hoogen. Anna Cools huisvrouwe 
van Mr. Jan Van Roij in teken der waarheid heeft zij dit eigenlijk ondertekent op den 25 
september 1714. 
 
     WLO-OGA758-434 
 
Oolen, conditie van een perceel erve verkocht bij Dimphna Van Genechten begijn tot 
Herentals waarvan koper is Michiel Meirmans, 9 oktober 1714. 
 
N° 42. 
 
Op heden 9 oktober 1714 compareerde de eerwaarde Juffrouwe Catharina Meir binnen het 
begijnhof van Herentals bijgestaan met Jeroen Michiels welke Juffrouwe Catharina Meir 
verklaarde bij deze verkocht te hebben uit den naam van wegens Juffrouw Dimphna van 
Genechten haar moeijke (tante) insgelijks begijntje binnen het begijnhof Herentals aan 
Michiel Meermans inwoner alhier binnen Oolen een perceel land groot anderhalve zille 
salvo, gelegen tot Gerheijden onder Oolen, genaamd “ het groot leen “. Palende oost 
Merten Verherstraten, zuid Merten Wouters, west Catlijn Heijlen en noord Adriaen Bulckens 
en dat om en voor de som van 330 guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen, 
ter presentie van Jan Cluijts en Mr. Joannes Bekers getuigen hiertoe verzocht. 
 
Item moet de koper de pacht trekken van dit land dat nu bezaaid wordt te weten het jaar 
1715 belopende drie veertelen koren en stelde de koper Michiel Meermans één hooge of 
verdieren, item Jan Bekers nog één, item de koper nog één. Michiel Meermans is koper 
gebleven na de kaars branding op 14 november ter presentie van Jan Vermeerberghen en 
Michiel Wilms. 
 
Wij laten voor deze reis passeren het recht van de pontpenningen van zeker perceel gelegen 
tot Oolen verkocht bij zuster Dimpna Van Genechten en gekocht bij Michiel Meermans, het 
perceel zij pretendeerde vrij te zijn van de pontpenningen, waarvan in het toekomende zij 
moet doceren naardere en klaardere penningen.  
 
Actum Westerlo 16 december 1714. 
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     WLO-OGA758-440 
 
Plaetse van Westerloo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen wijlen Cornelius 
Caers, 17 oktober 1714. 
 
N° 43. 
 
Conditie waarop de gelijke erfgenamen wijlen Mr. Cornelis Caers zullen verkopen zijne 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Aldus gedaan coram den stadhouder Nicolaes Piha, Philip Halloint en Jan Diels schepenen 
ten relaas deze 17 oktober 1714. 
 
     WLO-OGA758-452 
 
Oolen, conditie van zeker half derdel erve verkocht bij de erfgenamen Anna Vande Goor 
waarvan koper is Hendrick Menten, 19 oktober 1714. 
 
N° 44. 
 
Condities en voorwaarden waarop hebben verkocht de gelijke kinderen en erfgenamen van 
wijlen Anna Vande Goor, daar vader af leeft Jan Peeters en dat met overstaan van den 
voorschreven vader als touchtenaar van het perceeltje erve gelegen aan “ den 
Boickelschen heijcant “ groot omtrent een half derdel salvo justo, onder den dorpe en 
graafschap Oolen. Palende oost Henrick Menten, zuid Henrick Wilms, west Henrick Menten 
en noord Wille Cluijts. 
 
Item zo is dit verkocht met hoogen en verdieren aan Henricus Menten voor de som van 90 
guldens goed en gangbaar geld. Enghelbert Daneels stelde nog een hooge bij en Henricus 
Menten ook nog één. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd deze 19 oktober 1714, ter presentie van Henricus Heijlen en 
Peeter Boogaerts als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Mede ondertekent: Adriaen Peeters, Michiel Alen, Jan Peeters, Hendrick Menten, Peeter 
Boogaerts en Hendrick Heijlen. 
 
Hendrick Menten is na de kaarsbranding op 6 november koper gebleven. 
 
     WLO-OGA758-456 
 
Oolen conditie van zeker perceel hooiwas verkocht bij Cornelis Spapen, waarvan koper is 
Marten Cluijts, 23 december 1714. 
 
N° 45. 
 
Op heden 23 december 1714 compareerde voor mij den eerzame Cornelis Spapen 
Mertenssone dewelke verklaarde bij deze verkocht te hebben aan Marten Cluijts Jorissone 
inwoner binnen Schuijdtsberghen onder Oolen een zeker perceel hooiwas gelegen op “ den 
mombaert “ onder Oolen, groot een sille salvo justo. Palende oost “ den momboirt “, zuid 
Merten Peeters, west “ de slept “ en noord de Nethe. Voor los en vrij tot op den gerechtigde 
heeren cijns en op alle servituten van wegen ingeval rijdende tegen Geert Bellens en 
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Peeter Verboven, voor de som van 59 guldens in wisselgeld den dag der goedenis te 
betalen. Item zal de koper dit zijn goed gekocht ten dag der goedenis aanvaarden. 
Item stelde de koper Martinus Cluijts op deze koop nog acht hoogen, Christoffel Baeten 
nog een hooge en de kopers alsnog een hooge. 
 
     WLO-OGA758-460 
 
Oolen, condities van zeker perceel erve verkocht bij Cornelis Spapen waarvan koper is 
Martinus Matthijs, 23 december 1714. 
 
N° 46. 
 
Op heden 23 december 1714 compareerde den eerzame Cornelis Spapen Mertenssone 
welke verklaarde bij deze verkocht te hebben aan Martinus Matthijs inwoner alhier binnen 
Hesewijck onder Oolen, genoemd “ den meerder bemt “ groot een half bunder salvo justo 
gelegen onder Oolen. Palende oost Martinus Cluijts, zuid Jan Caers, west Jan Daems en 
noord Merten Verbiest, om en voor de som van 132 guldens wisselgeld ten dage der 
goedenis te betalen. 
 
Alles ter presentie van Matthijs Matthijs en Adriaen Van Genechten geloofwaardige getuigen 
hiertoe verzocht. Joannes Beckers verhoogde de koop met een hooge en Martinus 
Matthijs verhoogde de koop ook nog met een hooge. 
 

  Westerloo scabinale condities d’ anno 1714. Con. 46 akten.  
 
     WLO-OGA758-464 
 
Conditie van een verkocht huis gestaan alhier in de Polderstraete binnen Westerlo verkocht 
bij de erfgenamen Jan Marinus Smets waarvan koper is Sr. Thijs in naam van zijne 
Excellentie onzen heer markies. 1715. 
 
N° 1. 
 
Condities en voorwaarden waarop de kinderen en erfgenamen wijlen Jan Marinus Smets 
op aggregatie van de wethouders alhier als oppervoogden te koop stellen zeker huis, stal, 
hof etc… zo en gelijk hetzelfde alhier gestaan is in de Polderstraete binnen het markizaat 
van Westerlo. Oost Sr. Joachim Matthe, zuid de clijn Laeck, west den heer markies alhier en 
noord de voorschreven Polderstraet. 
 
Op de voorschreven condities heeft Paulus Verachtert den palmslag bekomen mits de som 
van 455 guldens wisselgeld en stelde daar op bovendien 15 hoogen. Volgen enkele 
verhogingen o.a. door Paulus Verachtert, Nicolaes Piha. 
 
Op 8 januari 1715 is na de kaarsbranding alsnog met het stellen van een hooge Sr. Thijs 
voor en in de naam van zijne Excellentie onze heer markies van Westerlo koper gebleven. 
 
Actum in collegio coram Sebastiaen Van Kerckhoven, Hendrick Verbiest, Adriaen Snijers, 
Michiel Willems en Jan Van Roije schepenen op datum als voor. L. Van Wesel. 
 
Den ondergeschrevene erfgenamen van Jan Marinus Smets bekenden ontvangen te 
hebben uit handen van den Heer De Bije in kwaliteit als rentmeester van zijne Excellentie 
den heer markies van Westerlo op rekening van den koop staande in het witte dezer in geld 
150 guldens wisselgeld deze 7 februari 1715. Ondertekenden: Maria Smets, G. Smets, J. 
Smets.  
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     WLO-OGA758-470 
 
Oolen, conditie van zekere heide geheten “ de meulenheijde “ verkocht bij de erfgenamen 
Geert Verbiest waarvan koper is Jan Van Hoeff en bij Marten Aerts afgekocht, 1715. 
 
N° 2. 
 
Op heden deze 7 december 1714 compareerden de gelijke erfgenamen van wijlen Gerard 
Verbiest dewelke hebben verkocht aan Jan Van Hoeff inwoner binnen Buel onder Oolen, 
zekere heide geheten “ de meulenheijde “ gelegen tot Buel onder Oolen, groot anderhalve 
zille salvo justo. Palende oost de erfgenamen Adriaen Butters, zuid David Papa, west de 
erfgenamen Peeter Verboven en noord de straat gaande van Buel naar Oolen en dat voor de 
som van 12 guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen.  
 
Alles ter presentie van Martinus Biddeloi en Matthijs Butters getuigen hiertoe verzochten 
stelde hij koper Jan Van Hove op deze koop één hooge. 
 
Mede ondertekent, Machiel Ceusters als momboor, Jan Berghmans, Adriaen Sijen … Op 
9 december 1714 stelde Merten Aerts nog op deze koop een kwantiteit van vier hoogen, ter 
presentie van Peeter Verboven molder tot Hesewijck en Mr. Joannes Cluijts getuigen tot 
deze verzocht. Merten Aerts in na de kaarsbranding op 8 januari 1715 koper gebleven. 
 
     WLO-OGA758-467 
 
Oolen, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de erfgenamen wijlen Geert Verbiest, 
waarvan koper is Merten Aerts. 8 januari 1715. 
 
N° 3. 
 
Op heden 7 december 1714 compareerden de erfgenamen van wijlen Geerard Verbiest en 
Dijmpna Van Baelen die verklaarden verkocht te hebben zeker perceel erve genaamd “ het 
binnengelegh “ gelegen tot Buel onder Oolen, groot een sille salvo justo en dat aan Merten 
Aerts deze koop accepterende om en voor de som van 30 guldens courant geld den dag der 
goedenis te betalen. Ter presentie van Merten Biddeloo en Jan Van Hove als geloofwaardige 
getuigen.  
 
Peeter Aerts stelde nog vier hoogen, Merten Aerts koper ook nog vier hoogen. Merten 
Aerts is na de kaarsbranding op 8 januari 1715 koper gebleven. 
 

Heere secretaris naer het wensinghe van ene saligh nieuwjaer laete Ue 

weten als dat Merten Aerts cooper deser is binnen Oolen ten huize van 
Joannes Cluijts ende vermits den selven cooper Merten Aerts is gegraneert 
met een quant been, soo versoeckt den cooper voorschreven dat Ue gelieft te 
gighten ende erffen Peeter Aerts sijns coopers broeder. In teecken der 
waerheijdt heeft Merten Aerts dit tot confort op den 8 januari 1715 
onderteeckent. Martinus Aerts.Testor M. Heijlen. 

 
     WLO-OGA758-483 
 
Oolen, conditie van zeker heide eussel verkocht bij de erfgenamen Geert Verbiest, waarvan 
koper is Peeter Verboven als laatste hoger. 1715. 
 
N° 4. 
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Op heden deze 7 december 1714 zo compareerde de erfgenamen van wijlen Geert 
Verbiest, welke gelijke erfgenamen verklaarden verkocht te hebben aan Jan Heijlen zeker 
heide eussel groot een halve zille, gelegen onder Oolen. Palende oost Cornelis Laenen, zuid 
den H. Geest van Herentals, west de erfgenamen wijlen Marten Verbiest en noord Michiel 
Sergers, om en voor de som van 32 guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen. 
 
 
Alles ter presentie van Jan Baptist Heijlen en Martinus Biddeloo als getuigen tot deze 
verzocht. 
 
Ondertekenden: Adriaen Sijen, Machiel Ceusters, Jan Berghmans, Machiel Ceusters als 
momboir. 
 
Op 8 januari 1715 is na de kaarsbranding Peeter Verboven koper gebleven. 
 
     WLO-OGA758-489 
 
Oolen, conditie van een half huis en land verkocht bij Melsen De Wolff, waarvan koper is 
Jan Van Roij en vernaarderd bij Mathijs Matthijs. 1715. 
 
N° 5. 
 
Op heden 23 januari 1715 heeft Melsen De Wolff verkocht zijn part van zowel land als huis 
zo het gelegen is ten eersten zijn kavel, gelijk het met zijn zuster zal gedeeld worden, zo huis 
als binnenblok alles gelijk hetzelfde gelegen is onder Oolen. Oost Peeter Heijlen, zuid de 
Bulsche straat, west de Plaatse van Oolen en noord Franciscus Heijlen en dat aan meester 
Jan Van Roij en zijn huisvrouwe Anna Cools voor de som van 200 guldens. 
 
Op conditie als dat den verkoper zal trekken een pistol voor zijne vrouwe voor een 
drinkpenninck alles in courant geld. Verder is het de conditie dat de koper zal tellen 100 
guldens den dag der goedenis en de andere 100 guldens te Bamis toekomende, in presentie 
van de getuigen Adriaen Sterckx en Jan Custers. Item stelde Jan Van Roij nog bij hoogen 
op de koop. Volgen nog verdere verdieren of hogen, o.a. door Peeter Lanen.  
 
     WLO-OGA758-498 
 
Zoerle, conditie van zeker perceel erve genaamd “ den creukel “ verkocht bij de kinderen 
Nicolaes Govaerts, waarvan koper is Peeter Claes.  
 
N° 6. 
 
Compareerde op heden 24 januari 1715, Peeter Leijsen als man en voogd van Dimpna 
Govaerts, Goris De Gruijters ook als man en voogd van Anna Govaerts en Peeter Heijlen 
in kwaliteit als voogd van de wezen kinderen wijlen Jan Heijlen daar moeder of leeft Maria 
Govaerts, dewelke hadden te koop gesteld zekere beemd, genoemd “ den creuckel “ den 
welke is geslagen bij Peeter Claes en verkocht voor de som van 140 guldens en stelde 
daarop nog 17 hoogen ter presentie van de getuigen Merten Van Kerckhoven en Adriaen 
Vervoort. Oost Jan Verleuffel of de erfgenamen Jan Bellens, zuid Jan Siongers, west 
Adriaen Van Kerckhoven en noord Pauwels Van Houdt heide. Peeter Claes is koper 
gebleven na de kaarsbranding op 19 februari 1715. 
     
     WLO-OGA758-502 
 
Oolen, conditie van een half zille erve gelegen onder Oolen, verkocht bij Peeter Papen 
Mertenssone, waarvan koopster is Maria Stercx, 1715. 
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N° 7. 
 
Op heden 28 januari 1715 compareerden den eerzame Peeter Papen 78 Mertenssone 
dewelke bekende bij deze uit de hand verkocht te hebben alzo paardskoop staartskoop 
zonder hoogen of verdieren een zeker perceel erve wezende land gelegen op “ de wouwers 
hoeffe “ groot een halve zille salvo justo onder Oolen. Palende oost Merten Verbiest, zuid  
“ de gemeijnen aert “ west Merten Verbiest en noord de kinderen Anthonij Wilms en dat aan 
Maria Sterckx achtergelaten weduwe van wijlen Merten Verbiest bijgestaan met Peeter 
Bellens borgmeester alhier van Oolen, om en voor de som van 32 guldens courant geld ten 
dage der goedenis te betalen. Verkocht ter presentie van Jan Verbiest en Adriaen Heijlen als 
getuigen hiertoe verzocht. 
 
     WLO-OGA758-506 
 
Plaetse van Westerloo, conditie van de verkochte haafelijke meubelen competerende den 
heer Lepage doctor alhier. 1715. 
 
N° 8. 
 
Conditie waarop den heer doctor H. Lepage zal verkopen enige van zijne haafelijke 
meubelen en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
Fr. Elinckx kocht een rode koe voor 34 guldens, borg den heer doctor. 
Peeter Daems kocht een zwarte koe voor 35 guldens 15 stuivers. 
Laureijs Verborght kocht een rood rund voor 19 guldens. 
Niet verkocht een rode koe. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Van Kerckhoven en Adriaen Snijers deze 4 februari 1715. 
 
     WLO-OGA758-516  
 
Oolen, conditie van zeker verkochte huis kamer etc… bij de voogden der wezen 
achtergelaten bij wijlen Christiaen De Wolff, 1715. 
 
N° 9. 
 
Op heden deze 18 februari 1715 compareerde den eerzame Melchior De Wolff en Jan 
Bulckens geëede voogden van de achtergelaten wezen van wijlen Christiaen De Wolff en 
Maria Bulckens ten deze absent, welke voorschreven voogden in kwaliteit als voor hebben 
verkocht het part en deel in het huis, hof en binnengeleg, gelegen onder Oolen in de Plaetse, 
palende zoals in de voorschreven verkochte conditie bij Mr. Jan Van Roije waarvan de 
wederhelft werd gekocht bij Mr. Jan Van Roij om en voor de som van 72 guldens courant 
geld, blijvende deze som kapitaal staande op intrest, mits daarvan jaarlijks intrest te geven 
tegen vijf guldens procent 
 
Item zal den koper moeten geven aan de reparatie aan het huis gedaan de som van..?… 
guldens zonder korten. Item zal de koper moeten geven aan de zuster van Melsen De Wolff 
met naam Maria De Wolff een pistool voor een verering zonder korten het principale. Item 

 
78 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Papen zoon van Martinus Spapen zie nr. 2116 en nr. 2118 pag. 462. 
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de bomen die in den hof staan hetzij appelbomen, struiken op den kant blijven aan den 
eersten koper Mr. Jan Van Roij. 
 
Item zal den huurlink Mr. Jan Van Roije hebben voor huur zes jaren van het part van 
Melsen De Wolff en drie jaren van zijn zuster Maria De Wolff. 
Alles ter presentie van Merten Cluijts en Jan Verstappen als getuigen hiertoe verzocht.  
Koper Mr. Jan Van Roij stelde de kwantiteit van 25 hoogen en Adriaen Van Genechten 
stelde nog drie hoogen en is Adriaen Van Genechten koper gebleven na de kaars branding 
op 20 maart 1715.  
 
     WLO-OGA758-522 
 
Conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voorkinderen van Nicolaes Govaerts 
genaamd “ den regen bempt “ waarvan koper is Marten Van Kerckhoven, 1715. 
 
N° 10. 
 
Conditie ingevolge dewelke de voorkinderen van Nicolaes Govaerts Adriaenssone te koop 
stellen de navolgende partijen van goederen, los en vrij op ’s heeren cijns aan de 
meestbiedende uit kracht van zeker akkoord gepasseerd voor den notaris Thijs.  
 
“ den regenbempt “ is gemijnd bij Merten Van Kerckhoven voor de som van 180 guldens 
en stelde daarop vijf hoogen en Sebastiaen Van Kerckhoven nog één en Merten Van 
Kerckhoven ook nog één hooge en is hij daarmee na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
     WLO-OGA758-526 
 
Oolen, Hesewijck. N° 11. 
 
Op heden 2 maart 1715 compareerde den eerzame Martinus Matthijs metser van zijne stiel 
residerende binnen Hesewijck onder Oolen, welke bij deze bekende verkocht te hebben aan 
Guilliam Van Dijck en Maria Heijlen zijne huisvrouwe, zijn huis, hof en binnenblok gestaan 
en gelegen tot Hesewijck onder Oolen. Palende oost Peeter Verboven molder tot Hesewijck, 
zuid Adriaen Van Dijck, west de gemeijnte van Hesewijck en noord Jan Van Eijnde. 
 
Item nog ten deze mede verkocht “ den voorsten driesch “ groot een half bunder. Palende 
oost Jan Van Hove, zuid zijn zelve, west Jan Van Eijnde en noord Adriaen Bleirincx, 
gesitueerd onder Oolen. Item nog een perceel zowel land als weide onder Oolen, groot een 
half bunder. Palende oost Peeter van Olmen, zuid zijn zelve, west Adriaen Blerincx en noord 
Frederick Cocx. 
 
Item nog “ de hoenich heijde “ groot een zille salvo justo onder Oolen. Palende oost Michiel 
Sergers, zuid..(leeg)..west een klein straatje en noord Jan Van Hove. Item nog “ het laer 
block “ land en weide onder Modderwijk, groot drie zillen salvo. Palende oost Corrins, zuid 
Sebastiaen Van Passel, west Marten Dams en noord Jan Van Eijnde. Item alsnog een 
perceel hooiwas in “ ’t oisterhoeffsche goor “. Palende oost Cornelis Verhagen, zuid, west 
en noord... (leeg) … en dit alles verkocht om en voor de som van 950 guldens courant geld 
ten dage der goedenis te betalen. 
 
De goederen onder Oolen zijn gespecificeerd bij de schepenen Michiel Willems en Jan 
Vermeerberghen 552 guldens. Getuigen waren Adriaen Heijns en Peeter Lemie. 
 
De koper stelde op deze voorschreven koop de kwaliteit van 24 hooge, Matthijs Van Camp 
nog een hooge, Gilliam Van Dijck nog een hooge. 
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     WLO-OGA758-530 
 
Oolen, conditie van twee perceeltjes erve verkocht bij de erfgenamen van wijlen Anna 
Vande Goor, waarvan kopers zijn Jan Heijlen en Cornelis Lanen 1715. 
 
N° 12. 
 
Condities en voorwaarden waarop dat zullen verkopen de kinderen en erfgenamen van 
wijlen Anna Vande Goor daar vader af leeft Jan Peeters 79 haar matrimoniale goederen, te 
weten twee perceeltjes van erve gelegen onder den dorpe en graafschap van Oolen d’ ene 
gelegen aan de straat gaande van Doffen naar Oolen de Plaetse d’ ander “ in de langhels “ 
en dat op de condities hierna volgende. 
 
Item zo is nog ondersproken dat den vader van de erfgenamen te weten Jan Peeters zal 
hebben en trekken van deze kooppenningen het vierde part en ook nog het vierde part van 
de kooppenningen van een perceel erve verkocht. Item Henricus Menten waarvan den 
voorschreven Jan Peeters is afgaande de touchte in deze percelen hem gemaakt bij 
testament van Anna Vande Goor moeder van de voorschreven erfgenamen zodat de 
vermelde Jan Peeters geen pretentie meer is hebbende aan de verkochte percelen. 
 
En zo is deze conditie den eerste koop gekocht bij koper Jan Heijlen tot Buel te weten “ den 
dierentijdt “ in “ de langhels “ groot omtrent een halve zille. Palende oostwaarts de 
erfgenamen Jan Sprenghers, zuid Catlijn Van Olmen, west de erfgenamen van Jan Wilms en 
noordwaarts de erfgenamen Jan Van Lommel en zo beloofde de koper daarvoor te betalen 
de som van 54 guldens en stelde daarop nog twee hoogen. Jan Steijnen nog een hooge en 
Jan Heijlen ook nog een hooge. 
 
Den tweeden koop is gekocht bij Cornelis Lanen te weten “ de tuijnstraete “ groot omtrent 
een zille de maten onbegrepen. Palende oostwaarts de erfgenamen Adriaen Wouters, zuid 
Merten Cluijts Jorissone, west Niclaes Vande Goor en noordwaarts de straat gaande naar 
Oolen en heeft de koper deze erve gekocht voor de som van 57 guldens en stelde daarop 
nog vier hoogen, Henricus Meir nog een hooge en Cornelis Lanen ook nog een hooge. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd voor de getuigen hiertoe geroepen te weten Merten Blampens 
en Niclaes Bischops. Op 5 maart 1715 na de kaarsbranding zijn zowel Jan Heijlen als 
Cornelis Lanen kopers gebleven. 
 
     WLO-OGA758-534 
 
Damseijnde, conditie van de haafelijke meubelen verkocht bij Adriaen Verboven. 
 
N° 13. 
 
Conditie waarop Adriaen Verboven weduwnaar wijlen Christina Helsen zal verkopen de 
haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des stadhouders. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Verkoop van het vee: 
 
François Molenberghs kocht een rode koe voor 40 guldens, borg Nicolaes Piha. 
Jan Verhestraten Morckhoven kocht een rode koe voor 21 guldens, borg Peeter Van Passel. 

 
79 Olense gezinnen voor 18901: Joannes Peeters x Anna Van De Goor, nr. 1842, pag. 373. 
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Jan Bouwen van Herentals kocht een zwarte koe voor 37 guldens 5 stuivers, borg Jan Van 
Eutsel. 
Jan Floberghs kocht een rode vaars voor 31 guldens, borg Peeter Van Passel. 
Adriaen Diercx Hulshout, kocht een rode koe voor 28 guldens 5 stuivers, borg Jan Van Roije. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Van Kerckhoven en Hendrick Verbiest schepenen deze 8 
maart 1715. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA758-545 
 
Akkoord bij den heer pastoor en regeerders aangegaan tegens Adriaen Helsen nopende 
het schuijen ? en werken onder het orgel in de kerk alhier, 10 maart 1714 (1715)  
 
N° 14. 
 
Op heden 10 maart compareerde den eerwaarde heer Pauli pastoor alhier en Hendrick 
Bourbon en Philip Halloint schepenen als oppervoogden der parochiekerk van Westerloo ter 
ene, Adriaen Helsen ter andere zijde welke tweede comparant verklaarde aangenomen te 
hebben en te maken op zijnen kost en last alzulke twee deuren met de s…?... van de gehele 
helft van het orgel in de kerk alhier, dat hij moet maken het voorschreven werk van droog … 
waarop in het front … moet komen enige beeldsnijerije de deuren met lijsten en spiegels, 
gelijk ook moet zijn … den bocht tot beneden toe, zullende hetzelfde zeer loffelijk moeten zijn 
en worden gemaakt ter connotatie ? bij meester … des verstande en dat alles moet zijn in 
staat in … mogelijk tegens den lesten zondag in april van dit jaar 1714 dan zullen de eerste 
comparanten tot het voorschreven werk moeten doen het ijzerwerk en hetgeen daaraan 
kleeft, behoudens eenen nagelen doen met gebruiken tot de voorschreven deuren, waarvoor 
wij in de voorschreven kwaliteit aan den voorschreven Adriaen Helsen voor werk zullen in 
staat zijn beloven te betalen de som van 100 guldens courant met den schelling tot zeven 
stuivers gerechtigd op de voet als voorschreven. 
 
Actum 10 maart 1714. Fr. D. Pauli pastoor tot Westerlo. Adriaen Helsen verklaarde niet te 
kunnen schrijven. 
 
     WLO-OGA758-548 
 
Oolen, conditie van twee percelen van erven verkocht bij Jan Goossens waarvan koper is 
Hendrick Haverheijns. 1715. 
 
Op heden 30 maart 1715 heeft Jan Goossens verkocht zeker twee percelen erven aan 
Hendrick Haverheijns dewelke ook deze koop is accepterende, gelegen tot Geraghen 
onder Oolen, het ene geheten “ het mosblock “. palende oost Hendrick Swinnen, zuid de 
straat, west de weduwe Wouter Schuermans en noord Michiel Willems, het ander geheten  
“ de bulderbossen “. Palende oost Bavo Vleugels, zuid de weduwe Wouter Schuermans, 
west Hendrick Vande Wijer en noord Michiel Willems en Geeraert Verbist, groot ieder 
omtrent 150 roeden de maten onbegrepen, verkocht om en voor de som van 215 guldens 
courant geld en stelde de koper Henrick Haverens nog drie hoogen, Peeter Huijsmans 
stelde nog een hooge en Henrick Haverens ook nog een hooge, ter presentie van Peeter 
Sijen en Jan Van Doornick als getuigen. Henrick Haverheijns is na de kaarsbranding op 30 
april 1715 koper gebleven. 
 
Algemene voorwaarden: Item zal de koper de percelen van erven mogen aanvaarden te half 
oogst anno 1716 mits het zolang verhuurd is maar de koper zal de huur mogen trekken van 
nu af verschenen te St. Andries anno 1715 en de verkoper zal de lasten afdragen tot St. Jan 
1715. 
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Item heeft de percelen van erven verkocht met hoogen ieder hooge tot twee guldens te 
bekeren half en half als ordinair. Item alle onkosten die zullen gerijzen zo van schrijven, 
goedenis, lijfkoop etc…zullen gaan half en half. 
 
Item of iemand quaem te hoogen en de voorschreven koop niet en zoude kunnen of willen 
voldoen zal verkoper nog kiezen den eerste koper of iemand van de hoogers die verkoper 
gelieven zal of zal verkoper de voorschreven erve anderwerf mogen verkopen tot last van 
den gebrekkelijken gilt het meer te wezen tot profijt van den verkoper gilt het min zal men op 
zulken gebrekkelijken mogen verhalen en alle de kosten die daar zullen gerijzen zonder 
contradictie van iemand. 
 
     WLO-OGA758-553 
 
Oolen, conditie van zeker perceel erve “ den drijhoeck “ genaamd, verkocht bij Jan Bertels 
waarvan koper is Adriaen Laenen, vernaarderd bij Clara Bertels. 1715. 
 
N° 16. 
 
Op heden deze 10 april 1715 zo heeft verkocht Jan Bertels en Peeter Vermeulen of 
Elisabeth Bertels zijn zuster met consent van schepenen aan Adriaen Laenen met 
oproepen des dienaar, twee percelen te samen, het ene onder Oolen een weide genaamd  
“ den drijhoeck “ groot omtrent 80 roeden. Palende oost Jan Vande Broeck, zuid en west de 
straat gaande van Meeren naar Geel en noord Margriet Kerkhoven. Het andere perceel 
gelegen onder Geel of in “ het geelse broeck “ omtrent … (leeg) … roeden de maten 
onbegrepen zo dezelfde gelegen zijn, deze beiden samen om en voor de som van 96 
guldens en stelde daarop zes hoogen. Jan Huijsmans stelde een hoog bij en koper Adriaen 
Laenen nog twee hoogen. Jan Van Gestel en Jan Kremers waren getuigen deze 10 april 
1715. 
 
Dit + is het handmerk van Jan Ruts voor zijn dochter Elisabeth Bertels.  
Adriaen Laenen is koper gebleven na de kaarsbranding op 30 april 1715 ter presentie van 
Joannes Vermeerberghen en Michiel Wilms schepenen.  
 
     WLO-OGA758-558  
 
Oolen, conditie van zeker perceel erve genaamd “ de pellekensdries “ verkocht bij Jan 
Bertels waarvan koper is Jan Laenen, vernaarderd bij Clara Bertels, 1715. 
 
N° 17. 
 
Op heden deze 10 april 1715 zullen verkopen Jan Bertels en Peeter Vermeulen 80 man van 
Elisabeth Bertels achtergelaten weduwe van Cornelis Verburght 81 met consent van de 
schepenen zeker perceel van erve gelegen onder Oolen, tot Meeren “ pellekensdries “ 
groot omtrent een half bunder. Palende oost Jan Van Gestel, west Jan Vande Broeck, zuid 
Margriet Kerckhoven en noord Martinus Verbiest.  
 
Item is deze erve verkocht aan Jan Laenen om en voor de som van 195 guldens en stelde 
deze op de koop nog 10 hoogen, Jan Huijsmans één hooge, Jan Laenen koper nog twee 
hoogen ter presentie van Jan Van Gestel en Jan Verwimp als getuigen. 
 
Jan Lanen is koper gebleven na de kaarsbranding op 30 april 1715 ter presentie van 
Joannes Vermeerberghen en Michiel Wilms schepenen. 

 
80 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Vermeulen x Elisabeth Bertels, nr. 3351, pag. 661. 
81 Olense gezinnen voor 1801: Cornelius Verborght x Elisabeth Bertels, nr. 3042, pag. 604. 
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     WLO-OGA758-563 
 
Oolen, conditie van een perceel erve “ den langen dries “ verkocht bij Jan Bertels waarvan 
koper is Jan Van Gestel, vernaardert bij Clara Bertels. 1715. 
 
N° 18. 
 
Op heden deze 10 april des jaar 1715 zo heeft verkocht Jan Bertels en Peeter Vermeulen 
als man van Elisabeth Bertels weduwe van Cornelis Verburght met consent van de 
schepenen zeker perceel weide gelegen onder Oolen, toe Meeren aan Jan Van Gestel om 
en voor de som van 94 guldens, genaamd “ den langen dries “ groot omtrent 130 roeden de 
maten onbegrepen zo hetzelfde gelegen is palende oost Monsieur.?.. west de straat gaande 
van Meeren naar Geel, zuid Jan Van Gestel en noord den zelfde. De koper stelde vijf 
hoogen, Jan Huijsmans nog een hooge en de koper ook nog een hooge, ter presentie van 
Jan Laenen en Adriaen Laenen als getuigen. Jan Van Gestel is koper gebleven na de 
kaarsbranding op 30 april 1715. 
 
     WLO-OGA758-568 
 
Op heden 24 april 1715 compareerde Anna Margareta Van Bijlen bijgestaan met Pauwels 
Oijen welke bekende bij en mits deze verkocht te hebben aan Adriaen Van Castel en 
Catlijn Van Genechten gehuwden residerende tot Bijlen onder Oolen een zeker perceel 
beemd gelegen aan “ den poesdijck “ onder Oolen, groot omtrent een zille salvo justo. 
Palende oost “ den poesdijck “, zuid de kinderen wijlen Jan Peeters, west de erfgenamen 
Jan Van Lommel en noord de erfgenamen Hendrick Vande Goir, om en voor de som van 16 
guldens courant geld, ter presentie van Mr. Joannes Cluijts en Martinus Meir getuigen 
hiertoe verzocht.  
 
     WLO-OGA758-570 
 
Oolen, conditie van zeker perceel erve genaamd “ het hoogh huijs “, verkocht bij Jan 
Goossens waarvan koper is Hendrick Haverheijns. 1715. 
 
N° 20. 
 
Op heden 30 april compareerde Jan Goossens die verklaarde peertscoop steertscoop 
verkocht te hebben aan Hendrick Haverhens een perceel land geheten “ het hoogh huijs “ 
groot 130 roeden salvo gelegen tot Meeren onder Oolen, den koper alhier present en deze 
koop accepterende van welk land den koper al over een jaar in possessie van gebruik was 
geweest. Oost Hendrick Verluijten, zuid … (geen verder informatie of digitaal bestand)  
 
     WLO-OGA758-574 
 
Hulshout, conditie van een weide verkocht bij Augustinus Verheijden, waarvan koper is 
Bertel Boicx, 1715. 
 
N° 21. 
 
Op heden wetende den zevenden dag der maand december in het jaar 1715 compareerde 
Augustinus Verheijden hem sterk makende voor zijn zwager Adriaen Meessens  
(Meussens), dewelke heeft verkocht en zekere weide gelegen onder Hulshout bij koper en 
verkoper bekent, op de condities navolgende en werd dit pand ingemijnd bij Jan Vande 
Vecken voor de som van 36 guldens. 
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Ondertekenden deze akte: Bartholomeus Bockx, Adriaen Bosch, Adriaen Vereijcken, 
Augustinus Verheijen, Sebastiaen Van Kerckhoven, Jan Vanden Bruel, Adriaen Van 
Rooij. 
 
Bartholomeus Boicx is koper gebleven na de kaarsbranding op 14 mei 1715. 
 
     WLO-OGA758-579 
 
Zoerle, conditie van verkocht graan op het veld competerende Peeter Siongers,1715. 
 
N° 22. 
 
Condities waarop Peeter Siongers zal verkopen zijn granen staande ten velde en dat met 
oproepen des stadhouder. 
 
Kopers waren o.a. Jan Helsen, Dilis Hanegreefs, Martinus Van Kerckhoven, Adriaen 

Brusseleers, Henrick Verborghstadt. 
 
Aldus gedaan coram Sebastiaen Van Kerckhoven, en Hendrick Verbiest schepenen ten 
relaas deze 15 juli 1715. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-583 
 
Gelindel, conditie van verkochte granen der wezen wijlen Paulus Van Houdt, 1715. 
 
N° 23. 
 
Condities waarop de voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Paulus Van Houdt en 
Elisabeth Scellens gehuwden tijdens hun leven zullen verkopen zekere partije van koren 
staande ten velde en dat met oproepen des stadhouder. 
 
Kopers waren o.a. Hendrick Verbiest van Westerlo, Abraham Govaerts, Adriaen Helsen. 
 
Aldus gedaan coram Hendrick Verbiest en Sebastiaen Van Kerckhoven schepenen ten 
relaas deze 17 juli 1715. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA758-586 
 
Zoerle, conditie van zeker perceel erve verkocht bij Anna Helsen, waarvan koper is Marten 
Douwen, 1715. 
 
N° 24. 
 
Condities goed en van waarde volgens dewelke Anna Helsen heeft verkocht aan Adriaen 
Van Meerberghen Peeterssone zeker perceel van erve alsnu land zijnde genaamd “ den 
dries “ gelegen tot Zoel beneden “ den bergh “ groot een half bunder voor des verkoopster 
haar part waarvan het wederdeel is hebben het kind van Jan Baptist Meerbergen en 
Dimphna Helsen ieder voor de helft. Palende oost de Breede straat, zuid en west de 
Vortkens straat en noord het boven genoemde weeskind, en dat voor de som van 200 
guldens gangbaar geld en stelde de koper hierop elf hoogen ter presentie van Merten 
Douwen en Jan Van Leuffel. Volgen nog meerder verhogingen op deze koop. Actum 29 
augustus 1715. 
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     WLO-OGA758-590 
 
Oolen, conditie van verkochte haafelijke meubelen der wezen wijlen Peeter Peeters 82 daar 
moeder af was Maria Meir 83, 1715. 
 
N° 25. 
 
Condities en voorwaarden waarop Adriaen Peeters en Lenaert Meir als voogden der 
wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Peeters daar moeder af was Maria Meir zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
verkoop van het vee: 
 
Mijnheer Elincx van Westerlo kocht een koe voor 25 guldens, borg Adriaen Peeters voogd. 
Jan Van Broeckhoven van Geel kocht een koe voor 34 guldens borg Guilliam Peeters. 
Peeter Mertens van Westerlo kocht een gremel koe voor 35 guldens, borg Adriaen Peeters 
voogd. Peeter Verwerft van Oolen, kocht een koe voor 37 guldens, borg Jan Doos. 
Mijnheer Elinx kocht een rund voor 10 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Peeters voogd. 
Michiel Bruers ? van Oevel kocht een kalf voor 5 guldens, borg Peeter Matthijs. 
Adriaen Peeters voogd kocht het varken voor 6 guldens 
Jan Van Dijck van Larum kocht het zwart ruin paard voor 103 guldens borg Peeter Matthijs. 
 
Actum coram L. Wuijts meijer, Michiel Willems en Jan Vermeerberghen schepenen ten 
relaas deze 5 september 1715. L. Van Wesel.  
 
     WLO-OGA758-602 
 
Oolen, conditie van zeker huis gestaan aan de Plaatse van Oolen, verkocht bij Jacobus 
Huijbrechts nomine uxoris, waarvan koper is Peeter Verstockt, 1715. 
 
N° 26. 
 
Op heden deze 14 oktober 1715 compareerde den eerzame Jacobus Huijbrechts man en 
voogd van Maria Gebruers als volle last hebbende van zijn mede erfgenamen, dewelke bij 
deze verklaarde verkocht te hebben zeker huis, hof en binnenblok gelegen alhier aan de 
Plaatse genoemd “ het haverhoff “ onder Oolen, gelijk hetzelfde gelegen is palende oost 
Peeter Verstockt, zuid Pauwels Oijen, west de straat en noord ook de straat en dat voor de 
som van 375 guldens courant geld ten dage der goedenis te betalen. 
 
Nota, dat de koper dit verkocht huis, hof en binnenblok zal aanvaarden te half maart 
toekomende 1716. Dit alles ter presentie van Mr. Jan Van Roij en Paulus Oijen kerkmeester 
alhier van Oolen. Peeter Verstockt stelde op deze zijn koop vijf hoogen, Adriaen Lemie 
nog twee hoogen. Met de kaarsbranding op 5 november 1715 is Peeter Verstockt koper 
gebleven present L. Wuijts meijer, Hendrick Heijns en Michiel Willems schepenen. 
 
     WLO-OGA758-607 
 
Zoerle, conditie van zeker perceel erve verkocht bij de voogden der wezen wijlen Balthasar 
Vande Brande, koopster Catlijn Verstappen, 1715. 

 
82 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Petersen x Maria Meir, nr. 1915, pag. 385. 
83 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Peeters x Maria Meer, nr. 1880, pag. 379. 
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N° 27. 
 
Condities en voorwaarden volgens dewelke Peeter Soeten en Jan Baptista Verborghstadt 
als wettige voogden der wezen achtergelaten bij wijlen Balthazar Vanden Brande en 
Catharina Soeten, zullen met consent aan hun verleend door de oppervoogden van Soerle 
Parweijs verkopen voor alle man met oproepen des meijer of iemand anders, een perceel 
erve gelegen onder het markizaat Westerlo genoemd “ den cruijsbergh “ groot in het geheel 
drie zillen salvo. Palende oost Peeter Van Hout, zuid Adriaen Lemmens, west Jan Douwen 
erfgenamen en noord de Diepenstraat of de weduwe van Adriaen Van Kerckhoven en is dit 
goed verkocht om en voor de som van 520 guldens en is koper gebleven Peeter Van 
Kerckhoven en stelde daarop acht hoogen, Peeter Wijnants een hooge en de kopers 
alsnog een hooge. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parweijs deze 3 november 1715 ten presentie 
van Peeter Vande Brande en Martinus Douwen als getuigen.  
 
Op 3 december is met de kaarsbranding voor deze koop, dezelfde Peeter Van Kerckhoven 
koper gebleven voor en in den naam van zijn moeder. L. Van Wesel. 
 
     WLO-OGA758-613 
 
Gelindel, conditie van koop tussen de voogden van Maria Laureijs en Guilliam Soeten, 
1715. 
 
N° 28. 
 
Memorie van de mondelinge conditie, in den eersten is dat goed verkocht op het wel 
behagen van de oppervoogden voor zoveel als raakt de wezen Maria Leijs. 
In den eersten is het goed verkocht, genaamd “ den laer hoff “. Palende oost “ de 
laerheijde “, zuid Hendrick Meir erfgenamen, west de erfgenamen Hendrick Soeten en 
noord de straat, om te ontlasten Adriaen Verbiest en Nicolaes Govaerts en Jan Govaerts 
voor een som van 140 guldens waarmede haar panden belast zijn en alsnog 150 guldens 
aan Jan Huijpens de helft, Jan Helsen en Jan Lauwereijs waarvan zij moeten rekeningen 
doen om aan te wijzen waar de wees haar vijftig guldens zal hebben mits dat den koopman 
zijn panden niet en zal … voor aleer dat het volbracht is … 
 
Item is dat aangeslagen aan Guilliam Soeten voor de som van 280 guldens mits dat de 
onkosten moeten betaald worden half en half en Guilliam Soeten stelde daarop nog acht 
hoogen, Hendrick Verbiest stelde daarop nog een hoogen Guiliam Soeten stelde daarop 
nog vier hoogen en dat in de presentie van de getuigen Antoen Douwen en Abraham 
Goeijvaerts. Guilliam Soeten is na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Op deze koop is gekort 150 guldens die op dit pand uitgaan aan Jan Huijpens … 
 
     WLO-OGA758-618  
 
Oolen, conditie tussen Martinus Bellens en Cornelis Papen 1715. 
 
N° 29. 
 
Op heden 14 november 1715 zo heeft Cornelis Papen inwoner binnen Oolen, publiekelijk 
verkocht voor alleman een stuk erve groot omtrent anderhalve zille justo gelegen onder 
Doffen geheten “ evene block “. Palende oost de weduwnaar Adriaen Bulckens, zuid Marten 
Bellens, west Jan Vande Goor en noord Marten Bellens, en dat voor de som van 118 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 235 

guldens en stelde de koper daarop 10 hoogen, alles ter presente van Melchior Verheijen en 
Adriaen Vande Goor als getuigen hiertoe verzocht. 
 
     WLO-OGA758-621 
 
Oolen, conditie tussen Peeter Papen en Martinus Verbiest 1715. 
 
N° 30. 
 
Op heden 25 november 1715 compareerde den eerzame Peeter Papen Mertenssone 
jongman welke bekende bij deze verkocht te hebben aan den eerzame Martinus Verbist 
Mertenssone residerende tot Doffen onder Oolen, een perceel land geheten “ den weuwer 
hoeffe “ onder Oolen, groot aan halve zille salvo justo. Palende oost Catharina Peeters, zuid 
“ den gemeijnen aert “ west Jan Meulenberghs en noord “ den rendeleijr “ om en voor de 
som van 44 guldens en een halve courant geld, dito 40 - 10 te betalen twee maanden na de 
goedenis. Alles ter presentie van Melchior Verheijen en Adriaen Mijnten (Menten) 
geloofwaardige getuigen hiertoe verzocht. 
 
     WLO-OGA758-625 
 
Oolen, conditie van zekere verkochte dries, tussen Michiel Heijlen en Peeter Verstockt 
1715. 
 
N° 31. 
 
Op heden 25 november 1715 zo bekenden Michiel Heijlen koster van Oolen en Anna Claes 
84 zijn huisvrouwe in de presentie van de nagenoemde getuigen verkocht te hebben een 
zekere dries groot 151 roeden salvo geheten “ het cluijse bos “ gelegen in “ den honinck “ 
onder Oolen. Palende oost de straat, zuid Jan Oniaerts, west de erfgenamen wijlen Jeroen 
Van Bijlen en noord Pauwels Oijen en dat aan Peeter Verstockt en Maria Caers zijn 
huisvrouwe en dat om en voor de som van 200 guldens wisselgeld ten dage der goedenis te 
betalen, maar mits Melchior Verheijen dezelfde dries nog een jaar in huur zal hebben zal de 
koper van de huur trekken tot half maart 1717. 
 
Ter presentie van Melchior Verheijen en Adriaen Menten geloofwaardige getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
     WLO-OGA758-631 
 
Oolen, conditie tussen Jan Oniaerts en Peeter Verstockt. 
 
N° 32. 
 
Op heden 25 november compareerden den eerzame Jan Oniaerts inwoner in de Plaatse 
van Oolen onder Tongerloo, welke bekende bij deze verkocht te hebben aan Peeter 
Verstockt en Maria Caers zijn huisvrouw inwoner alhier van Oolen een zekere dries 
genoemd “ de cluijse bosch “ groot 345 roeden solo justo gelegen in “ den honinck “ onder 
Oolen. Palende oost de straat, zuid Peeter Meir, west de erfgenamen Jeroen Van Bijlen en 
noord Michiel Heijlen koster van Oolen, en dat voor de som van 375 guldens courant ten 
dage der goedenis te betalen.  
 

 
84 Olense gezinnen voor 1801: Anna Claes doopmeter van Petrus Hylen zoon van Adrianus x Margarita Cluyts,  

 nr. 1134, pag. 230. 
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Item werd besproken dat Peeter Verstockt beloofde gegeven aan Anna Maria Heijlen 
huisvrouw van Jan Oniaerts 85 een pattacon in specie voor drinkgeld. Ter presentie van 
Adriaen Meijnten en Melchior Verheijden. 
 
     WLO-OGA758-637 
 
Oolen, conditie van verkoop tussen Cornelis Papen en Jan Van Olmen, 1715. 
 
N° 33. 
 
Op heden 2 december 1715 compareerde den eerzame persoon Cornelis Papen 
Mertenssone residerende binnen de Vrijheid van Nodderwijck welke verklaarde bij en mits 
deze verkocht te hebben aan Jan Van Olmen Janssone residerende op “ de vennen “ onder 
Herentals een zekere dries geheten “ de venekkens “ gelegen onder Oolen, groot 180 
roeden salvo justo. Palende oost Jan Bellens, zuid Geeraert Bellens, west de erfgenamen 
Jan Wouters en noord de weduwe Andries Van Genechten, om en voor de som van 260 
guldens ten dage der goedenis te betalen. 
 
Item zal Peeternel Heijlen huisvrouw van den verkoper Cornelis Papen hebben eenen 
pattacon voor drinkgeld van den koper Jan Van Olmen. Alles ter presentie van Joannes 
Blampaerts en Melchior Verheijen als geloofwaardige getuigen hiertoe verzocht. 
 
     WLO-OGA758-641 
 
Hulshout, conditie van drie perceeltjes van erven verkocht bij de erfgenamen Hendrick 
Heijlen, 1715. 
 
N° 34. 
 
Op heden 2 december 1715 zullen de gelijke erfgenamen van wijlen Hendrick Heijlen voor 
alle man verkopen drie percelen van erven hierna specifiek beschreven. 
 
Den eersten pand genaamd een heide bij koper en verkoper bekend is gemijnd bij Peeter 
Heijlen voor de som van 50 guldens 10 stuivers. 
Het tweede pand genaamd “ het oistelse heijdeken “ werd gemijnd bij Jan Vande Vecken 
voor de som van 58 guldens. 
Het derde pand genaamd “ den..endt ? “ werd gemijnd bij Adriaen Vereijcken voogd van 
zijn zuster voor de som van 165 guldens…. 
 
     WLO-OGA758-647 
 
Strateneijnde, conditie van een half zille hooiwas verkocht bij Jan Soeten, waarvan koper is 
Adriaen Govaerts, 1715. 
 
N° 35. 
 
Op heden 3 december 1715 heeft verkocht Jan Soeten zeker perceel hooiwas gelegen in  
“ het elsbroeck “ tot Strateneinde, groot omtrent een halve zille, oost Adriaen Vande 
Brande, zuid Hendrick Verbiest, west Peeter Vermeeren en noord Mr. H. Heijlen erfgenamen 
en dat voor en de som van 60 guldens aan Adriaen Goevaerts, welke koop is verkocht 
peertscoop - steertscoop. 
 
 

 
85 Olense gezinnen voor 1801: Joannes Oniaerts x Anna Maria Heijlen, nr. 1757, pag. 356. 
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     WLO-OGA758-651 
 
Gelindel, conditie van twee percelen van erven verkocht bij de wezen Pauwels 
Kempenaers, koper Abraham Govaerts, 1715. 
 
N° 36.  
 
Op heden 18 december compareerden voor mij ondergeschreven notaris binnen Morkhoven 
residerende en in de presentie van de getuigen na te noemen, Adriaen Kempenaers en 
Peeter Heijlen als wettige voogden van de minderjarige wezen wijlen Pauwels 
Kempenaers en wijlen Anna Heijlen voor de ene helft, den voorschreven Adriaen 
Kempenaers als gelaste van Peeter Heijlen man en voogd van Maria Kempenaers voor de 
andere helft, welke voornoemde comparanten verklaarden verkocht te hebben bij en mits 
deze met hoogen en ver dieren zeker perceel land groot 100 roeden salvo justo, genaamd  
“ het lende block “. Palende oost Merten Van Dijck, zuid des Heerenstraat, west de 
kinderen Peeter Van Dijck en noord Adriaen Van Kerckhoven. 
 
item een perceel land genoemd “ het bos “ groot omtrent 100 roeden salvo justo. Palende 
oost Heer Joannes Helsen priester, zuid Joannes Van Goensel west de straat naar 
Herentals en noord dezelfde Jan Van Goonsel, wetende de voorschreven percelen los en vrij 
en voor welke voorschreven percelen de koper beloofde te betalen een som van 202 
guldens lopende geld. 
 
Aldus gedaan op datum als boven ter presentie van Peeter Dils en Nicolaes Franssen als 
getuigen. Mede ondertekent Abraham Goijvaerts en Catharina Goijvaerts. Abraham 
Goijvaerts is na de kaarsbranding op 11 februari 1716 koper gebleven. 
L. Van Wesel, C. Peeters notaris publ. 
 
     WLO-OGA758-659 
 
Copije, conditie van zekere goeden gelegen alhier tot Overwijs verkocht bij Hendrick Geerts 
cum suis, waarvan koopster is Maria De Keuster weduwe Hendrick Geerts Peeterssone, 
1715. 
 
N° 37. 
 
Voor Sr. Baltahsar Wauters Schouteth, Jan Siongers, en Adriaen Horemans schepenen 
respectievelijk van het dorp van Herenthout compareerden in eigen personen Henrick 
Geerts zo voor zichzelf als in kwaliteit van voogd over de wees van wijlen Jan Geerts daar 
moeder af is Elisabeth Lenaerts den voorschreven Henrick Geerts voor een vierde part en 
de voorschreven wees met Jan Suijs gezamenlijk mits den voorschreven Jan Suijs is 
getrouwd met Anna Geerts voor een zesde part in de na te specificeren goederen hun 
comparanten alzo onverscheiden en onverdeeld competerende zo en gelijk al hetzelfde 
gelegen zijn onder het markizaat van Westerlo en mits hieronder bestaat een wees 
geconcidereert het kleine import van de koopsom zo werd de navolgende verkoop de 
voorschreven onverdeelde goederen gedaan op aggregatie der oppervoogden van alle 
wezen van hun territorium dat aan Maria De Ceuster weduwe van wijlen Henderick Geerts 
Peeterssone te weten dat zij weduwe voorschreven deze onverdeelde parten en delen in de 
goederen tot Westerlo den koop daarvan is accepterende en dat ten regards van Henderick 
Geerts voor de som van 100 guldens courant geld eens en ten regards van Jan Suijs cum 
uxore met den wees daar voor hun de verkopers hun zijn strek makende en voor het part en 
deel van de vrouw van Jan Suijs en dezelfs minderjarige zuster de som van 28 guldens 
courant geld eens en deze koop sommen te voldoen ten dage der goedenis, der gehele 
koopsom van 156 guldens. Actum 22 december 1715. 
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     WLO-OGA758-668 
 
Oolen, conditie van verkochte haafelijke meubelen der kinderen Peeter Willems daar 
moeder af leeft Jenneken Smits. 1715. 
 
N° 38. 
 
Conditie waarop de voogden Peeter Hairbosch en Cornelis Cluijts voogden der 
achtergelaten wezen wijlen Peeter Willems daar moeder af leeft Jenneken Smits zullen 
verkopen al de haafelijke meubelen ten sterfhuis bevonden en dat met oproepen des 
dienaar. 
 
Volgt een lijst van goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan.  
 
Kopers waren o.a.  Marten Cluijts, Cornelis Papen, Cornelis Laenen, David Papa, 

Adriaen Verboven, Adriaen Wouters, Jan Meir, Merten Bellens, Jan 
Willems, Hendrick Heijlen, Jan Verstappen, Merten Huijsmans, 
Michiel Wilms, Peeter Hairbosch, Dilis Van Isschot, Peeter Nuijers, 
Adriaen Van Genechten, Jan Van Hoeff, Adriaen Cluijts en meer 
anderen … 

 
Verkoop van het vee: 
 
Jan Vande Broeck kocht een blaer koe voor 25 guldens 15 stuivers, Adriaen Verboven 
Laureijssone. 
Peeter Peeters Mertenssone kocht een rode bleke koe voor 40 guldens 10 stuivers, borg 
Merten Verbist. 
Hendrick Heijlen kocht een rode koe voor 30 guldens 10 stuivers, borg Adriaen Verboven. 
Jan Verstappen kocht een blaer koe voor 36 guldens 10 stuivers, borgen Melsen Verheijen. 
Caerel Turelincx van Ballaer kocht een rood rund voor 30 guldens 1 stuiver, borg Jan Cluijts 
Peeterssone. 
Guiliam Van Morckhoven kocht het kalf voor 12 guldens, borg Nicolaes Horemans. 
Het paard werd gekocht door Jan Van Camp van Morkhoven voor 80 guldens borg Melsen 
Verheijen. 
 
 
Actum coram L. Wuijts meijer Hendrick Heijns en Michiel Wilms schepenen  
 
 

 Westerloo conditien scabinae ett … 
        d’ A° 1715 
 
     38 actes N 81.  
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Bronnen:  Digitale fotobestanden Wim Peeters:  WLO-OGA753  
 WLO-OGA754  

   WLO-OGA755 
 

  Rijksarchief Beveren, afd. Antwerpen.  OGA Westerlo.  
   Originele documenten: nummer toegang:  D148. 
 
  Microfilms:  WLO-SA13 (WLO-OGA756) 

  WLO-SA14 (WLO-OGA757) 
  WLO-SA15 (WLO-OGA758) 
 

  Digitaal in bewaring en ter inzage Heemkring Ansfried.  
 
  Olense gezinnen 86 van 1594 tot 1801: Heemkring “ De Linde “ Olen. 
  

 
86 Olense gezinnen voor 1801 : hier mogelijk een verwijzing naar de vermelde personen vernoemd in de  

 originele documenten.  
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INDEX OP FAMILIENAAM 
 
De namen zijn genormaliseerd in deze index. In de akten zijn ze mogelijk met een andere 
schrijfwijze genoteerd. 
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